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SZTUKA, RZEMIOS•O, KOLEKCJONERSTWO

1.

ARTHUR i Wanda. Dzieje mi•o•ci Arthura Grottgera i Wandy Monné. Listy, pami•tniki ilustrowane licznemi, przewa!nie nieznanemi dzie•ami artysty. Podali do druku
Maryla Wolska i Micha• Pawlikowski. T. 1-2. Medyka-Lwów 1928. Nak•. „Bibl. Medyckiej”. 8, s. [2], 484, tabl. 6; [2], 367, [1], tabl. 5. opr. oryg. pp•. zdob., futera• kart.,
górne obci•cie barwione. Bibl. Medycka, opus 4.
Maliszewski 3590. Niewielki ubytek zdobienia na grzbiecie jednego tomu, mimo to stan bardzo
dobry. Piecz. Zdobione grzbiety, na przednich ok•. pro"le obojga bohaterów w owalu. Egz. nr
414. Dzieje gwa•townej, romantycznej i niespe•nionej mi•o•ci wybitnego malarza i m•odej dziewczyny pochodz#cej ze starej, francusko-niemieckiej, spolszczonej od dwóch pokole$ lwowskiej
rodziny. Grottger pozna• Wand• Monne, gdy ona mia•a 16 lat. By• od niej starszy 13 lat. Mia•
przed sob# dwa lata !ycia. Przejmuj#ce listy i pami•tniki zakochanych oraz nieznane, unikalne
dokumenty b•d#ce w posiadaniu rodziny szczegó•owo dokumentuj# ich losy i rzucaj# wiele •wiat•a na twórczo•% Grottgera. Biblioteka Medycka by•a prywatnym wydawnictwem za•o!onym w
1925 w Medyce przez dwa zaprzyja&nione i zas•u!one dla kultury polskiej rody Pawlikowskich i
Wolskich. W latach 1925-1939 ukaza•o si• 15 tytu•ów, zwanych tu „opusami”.
320.–

2.

BANACH Andrzej – O modzie XIX wieku. Warszawa 1957. PIW. 4, s. 404, [3], tabl.
16. opr. oryg. p•., obw.
Obw. po!ó•k•a, naddarcia kraw•dzi, wewn#trz stan bardzo dobry. Blisko 500 ilustr. w tek•cie. Na
tablicach barwne reprodukcje rycin z dawnych !urnali.
100.–

3.

BERSOHN Mathias – O rytownikach gda$skich. Podr•cznik dla zbieraj#cych sztychy
polskie. Warszawa 1887. Druk. S. Lewentala. 8, s. 70. brosz.
Ok•. nadkruszone, z ubytkami przy kraw•dziach, wewn#trz stan bardzo dobry. Wiadomo•ci biogra"czne, wzory sygnatur.
80.–

4.

BOJKO Szymon – Polska sztuka plakatu. Pocz#tki i rozwój do 1939 r. Warszawa
1971. Wyd. Artystyczne i Filmowe. 8 pod•., s. 230, [1]. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Liczne ilustr. w tek•cie, biogramy artystów, obszerna bibliogra"a, wykaz wystaw i
konkursów.
100.–

5.

BROSIG Alfred – O•tarze gotyckie. Pozna$ 1927. Fiszer i Majewski, Ksi•g. Uniwersytecka. 4, s. VII, [1], 29, tabl. 10. opr. wsp. pp•. z zach. ok•. brosz. Sztuka Gotycka, [t.]
1, Bibl. Zabytków Wielkopolskich.
Ok•. brosz. zakurzona, poza tym stan bardzo dobry.

120.–
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6.

BYSTRO• Jan St[anis•aw] – Typy ludowe J. P. Norblina. 27 tabl. i 4 ryc. w tek•cie.
Kraków 1934. Nak•. Muz. Etnograf. 4, s. 66. opr. wsp. pp•. z zach. ok•. brosz. Wyd.
Muz. Etnograf., nr 6.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Tablice w ramach paginacji. Na karcie przedtyt. odr•czna zapiska o•ówkiem: „Dosta•em dn. 16.X.42 r. od P. Romana Reinfusa”.
64.–

7.

D BROWSKA Maria – Ka!e i piece ka!owe w Polsce do ko"ca XVIII wieku. Wroc•aw 1987. Ossolineum. 8, s. 269, [3], ilustr. 243, tabela rozk•. 1. brosz. Studia i Materia•y z Historii Kultury Materialnej, t. 58.
Ok•. nieco otarte i zakurzone, wewn#trz stan bardzo dobry.

8.

60.–

DOBROWOLSKI Tadeusz – Sztuka Krakowa. Kraków 1950. Wyd. M. Kot. 8, s. 477,
[1], tabl. 6. opr. oryg. p•. zdob.
Stan dobry. Podpis w•asn. Oprawa wydawnicza (w kolorze br#zowym) L. Ba$eli (•lepy t•ok na
tylnej ok•.).
80.–

9.

DUMONT Jean-Marie – Les maitres
graveurs populaires 1800-1850. Préface
de P. L. Duchartre. Epinal [cop. 1965].
L’Imagerie Pellerin. 4, s. [4], XV, [1], 86,
[1], tabl. 13. opr. oryg. p•.
Zaplamienia grzbietu, poza tym stan dobry.
Bogato ilustrowana monogra%a po•wi•cona
popularnym w I po•. XIX w. drzeworytom z
Epinal wydawanym przez rodzin• Pellerin.
320.–

10.

[DUNIKOWSKI Xawery]. Rysunek tuszem - szkic pomnika Fryderyka Chopina
w Warszawie.
Szkicowy rysunek form. 27,5x17,5 cm (w
•wietle passe-partout) w eleganckiej ramie
drewnianej i w passe-partout. Kompozycja
przedstawiaj#ca dwie wzniesione d•onie. Z
prawej sygn. „X. Dun”. Pod rysunkiem starannie kaligrafowana naklejka „Szkic pomnika
Fryderyka Chopina sporz#dzony przez Xawenr 9
rego Dunikowskiego w•asnor•cznie podpisany.
Wykonany w 1924 roku jako projekt na og•oszony konkurs przez Komitet Budowy Pomnika Fr.
Chopina w &azienkach warszawskich. Ze zbiorów Marii i Stefana Flukowskich w Warszawie”.
Na odwrocie naklejona kartka z napisem „Notatka Marii Flukowskiej, d•ugoletniej sekretarki
Xawerego Dunikowskiego”, poni$ej w wyci•tym okienku widoczna rzeczona notatka umieszczona na odwrocie rysunku: „Projekt na pomnik F. Chopina zagin#•. Rysunek Prof[esora]. 20
pa'dziernik 1957 r.”. Poni$ej kolejna notatka: „Dar dr. Haliny Leszczy"skiej z d. Flukowska do
zbiorów Chopinowskich Zo%i i Stanis•awa Bocianowskich. ‚Dom Pami#tek Przesz•o•ci’ w D#browie Górn. 1984 rok”. Stan dobry.
Projekt istniej#cego pomnika Chopina w Warszawie zosta• wy•oniony w wyniku konkursu rozpisanego w 1908, autorem zwyci•skiej koncepcji by• Wac•aw Szymanowski. Wybuch I wojny •w.
przerwa• prac• nad realizacj# projektu. Powrócono do niej w II Rzeczypospolitej. Uroczystego
ods•oni•cia dokonano 27 XI 1926.
1.600.–
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11.

[DUNIKOWSKI Xawery]. Trzy odr•czne szkice
rysunkowe Xawerego Dunikowskiego.
Dwa rysunki d•ugopisem na ark. form. 11,2x9,5 i
14,5x6,3 cm; szkice przedstawiaj• stylizowan• sylwetk•
w dynamicznej pozie; rysunki sygnowane „X. Dunikowski” i „X. D.”; papierowe passe-partout, rysunki przytwierdzone przy pomocy ta$my („g•sia skórka”). Trzeci
rysunek wykonano w•glem na ark. form. 43x26,7 cm;
przedstawia statyczn• posta• w$ród uko$nych linii; sygn.
o•ówkiem „X. D.”; za•amania arkusza. Do••czono katalog
po$miertnej wystawy artysty (Muz. &l•skie, Katowice,
III-IV 1964).
320.–

12.

DYDO Krzysztof – Polski plakat 'lmowy. 100-lecie kina w Polsce 1896-1996. Kraków, VI 1996.
Galeria Plakatu. 4, s. 294, [1]. brosz.
Niewielkie zarysowania tylnej ok•., poza tym stan bardzo
dobry. Katalog wielkiej wystawy polskiego plakatu 'lmowego prezentowanej w Krakowie, Kopenhadze, Pekinie,
Ronneby, Londynie i Heilbronn. Zaw. artyku•y wst•pne,
opis i reprodukcje blisko 900 plakatów, indeks nazwisk.
Tekst równoleg•y polski i angielski.
100.–

13.

nr 11

DYDO Krzysztof – 100 lat polskiej sztuki plakatu. Wystawa plakatów. Koncepcja i
red. Krzysztof Dydo. Kraków, VII-VIII 1993. Biuro Wystaw Artystycznych. 4, s. 250,
[4]. brosz., obw.
Obw. nieco otarta, wewn•trz stan bardzo dobry. Katalog najwi•kszej dotychczas ca•o$ciowej prezentacji dokona• polskich plakacistów. 601 barwnych reprod., artyku•y historyczne, biogramy
artystów.
120.–

14.

ECKHARDT Joanna – Jan Wysocki, jego rze+by i medale. Pozna•, VII 1939. Tow.
Numizmatyczne. 8, s. [4], 60, [4], tabl. 98. brosz.
Ok•. otarte, blok nadp•kni•ty, poza tym stan dobry. Odr!czna dedykacja J. Wysockiego (wpisana dwukrotnie). Piecz. Zaw. m. in. obszerny tekst krytyczny, wykaz prac w uk•adzie chronologicznym.
80.–

GRAFIKA. Organ Zwi•zku Polskich Artystów Gra'ków i Zrzeszenia Kierowników
Zak•adów Gra'cznych. Warszawa. Red. F. Siedlecki. Wyd. F. Siedlecki, T. Gronowski.
4. brosz.
Czas. BJ 3, 313.

15.

R. 1, z. 2: XII 1930. s. 56, tabl. 8.
Otarcia kraw•dzi ok•., stan dobry. Ok•. projektowa• Adam Pó•tawski (sygn. A. P.). Zaw. m. in.: Bibljoteka Ordynacji Krasi•skich, Drzeworyty Stefana Mro•ewskiego, Znaczki pocztowe, Ok•adka
ksi••kowa. Ilustracja na tabl. 1.
180.–

16.

R. 1, z. 6: 1931. s. 52, tabl. 10.
Otarcia grzbietu, niewielkie zaplamienia górnej kraw•dzi przedniej ok•. Ok•. projektowa• W. Suwalski. Zaw. m. in.: Antykwa polska Adama Pó•tawskiego, Drzeworyt ludowy z Podhala, Szko•a
Przemys•u Gra'cznego w Warszawie, Wzory uk•adów drukarskich. Ilustracja na tabl. 1. 180.–

17.

R. 2, z. 3: 1932. s. 52, tabl. 6.
Niewielkie ubytki grzbietu. Ekslibris. Ok•. projektu W. Dietrycha. Na trzech tablicach ma•e formy
drzeworytowe K. M. Sopo•ki. Zaw. m. in.: Artur Szyk, iluminator, O malarstwie minjaturowem i
iluminatorach w Polsce, Muzeum Rzemios• i Sztuki Stosowanej. Ilustracja na tabl. 1.
180.–
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18.

R. 2, z. 5: 1932. s. 52, tabl. 1.
Ok•. lekko otarte, poprzeczne p•kni•cia grzbietu. Brak autolitogra!i J. Bohdanowicza. Ok•.
projektu T. Gronowskiego. Zaw. m. in.: Unja
Horodelska A. Pó•tawskiego, D"ananda B. Le•miana, Inicja•, Litografje, Papier.
180.–

19.

R. 3, z. 1: 1933. s. 56, tabl. 9, mapa 1.
Podklejenia grzbietu, •lady zawilgocenia wewn•trz. Ok•. projektu T. Gronowskiego. Zaw.
m. in. obszerny artyku• Historja druku map oraz
tekst Drzeworyt (autorstwa W. Skoczylasa). Ilustracja na tabl. 1.
180.–

20.

R. 3, z. 5: 1934. s. 48, [3], tabl. 1.
Ok•. nieco zakurzone, otarcia grzbietu, brak tablicy z drzeworytem A. Krawczenki. Zaw. m.
in.: Pami•ci W•adys•awa Skoczylasa, Autografy
wodzów polskich, Najnowsze polskie znaczki
pocztowe.
180.–

21.

GRODEK Andrzej – Pieni•dze papierowe
nr 18
podczas Insurekcji 1794 roku. Warszawa
1927. Druk. Zrzesz. Samorz•dów Powiatowych. 8, s. 85, [2]. brosz. Odb. z „Rocznika Wy"szej Szko•y Handlowej”.
Ok•. nieco otarte, ubytek dolnego marginesu wszystkich kart, ostatnia karta po"ó•k•a. Niecz!ste.
80.–

22.

GUMOWSKI M[arian] – Podr•cznik numizmatyki polskiej. LXXX tabl. i 190 illustr.
w tek•cie. Kraków 1914. Nak•. Tow. Numizmat. 8, s. VII, [1], 296, tabl. 80. opr. pp•. z
epoki, tablice w osobnej tece pp•.
Oprawa tekstu i teka z tablicami odmienne. Niewielkie zaplamienia. W tek•cie do••czona karta z
uzupe•nieniami. Ekslibris.
140.–

23.

HUTTEN-CZAPSKI Emeryk – Spis rycin przedstawiaj•cych portrety przewa"nie
polskich osobisto•ci w zbiorze ... w Krakowie. Kraków 1901. Nak•. Druk. „Czasu”. 4,
s. [8], szp. 382. opr. wsp. psk. z zach. ok•. brosz.
Ok•. brosz. zaplamiona, z podklejonymi marginesami, poza tym wewn•trz stan dobry. Katalog
jednej z najwa"niejszych kolekcji dawnych rycin polskich.
240.–

24.

JAKIMOWICZ Irena – Konstanty Brandel 1880-1970. Warszawa 1991. Pol-Swiss
Art. 8, s. 31, ilustr. 60. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Obca dedykacja. Wst•p W. Leitgebera, kalendarium "ycia artysty, reprod. i opis 60
prac gra!cznych.
48.–

25.

JASIE"SKI Feliks, •ADA CYBULSKI Adam – Sztuka polska. Malarstwo. Pod kier.
... Pi••dziesi•t reprodukcyj najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego.
Wyd. II. Lwów [1904?]. Ksi•g. H. Altenberga. 4, k. 51, tabl. 50. opr. oryg. p•. zdob.
Niewielkie otarcia naro"ników ok•., za•amanie tylnej wyklejki, stan niemal bardzo dobry. Pi••dziesi•t barwnych reprodukcji obrazów zamontowanych na kartonowych podk•adach, ka"dej
planszy towarzyszy karta z tekstem obja•niaj•cym. Na przedniej ok•. w owalu scena z Matejkowskiego „Ho•du pruskiego”. Oprawa w kolorze ciemnoniebieskim. Ilustracja na tabl. 18.
360.–
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Katalogi
26.

Biblioteka Narodowa. Polska na starych mapach. Katalog wystawy. [Oprac.] B.
Krassowski, L. Kublin, J. Madej, L. Szaniawska. Warszawa 1977. 8, s. 74, [1], tabl. 16.
brosz.
Otarcia grzbietu, stan dobry. Opis 139 najcenniejszych obiektów z kolekcji Zak•adu Zbiorów
Kartogra"cznych Biblioteki Narodowej.
48.–

27.

Biblioteka Narodowa. Wiktor Zbigniew Langner. Retrospektywna wystawa gra"ki.
Katalog. Warszawa 1981. 8, s. 90, [1], tabl. 39. brosz.
Stan dobry. Katalog oprac. A. #endara. Wydano 300 egz.

28.

64.–

XXX Biennale di Venezia, Section polonaise. Tadeusz Kantor. Venezia 1960. 8, s.
[16]. brosz.
Otarcia ok•., zaplamienia wewn$trz, zszywki zardzewia•e. Katalog wystawy prac T. Kantora na
XXX Biennale w Wenecji. Portret fotogra"czny artysty, tekst franc. Z. K%pi&skiego, kalendarium
•ycia, 7 reprodukcji.
64.–

29.

Bing ( C-ie. Eugene Zak. [Paris], III-IV 1926. 8, leporello, k. [4].
Zaplamienie tylnej strony, drobne plamki na pierwszej stronie. Katalog wystawy Zaka z tekstem
wst%pnym paryskiego krytyka sztuki A. Salmona i wykazem tytu•ów 34 obrazów.
100.–

30.

Biuro Wystaw Artystycznych w )odzi, Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu. Wystawa rysunków Zdzis!awa Beksi"skiego. Pozna&, IV-V 1968; )ód*, V 1968. 4, s.
[20]. brosz.
Ok•. lekko otarte. Wst%p B. Kowalskiej, 7 reprodukcji.

31.

60.–

Biuro Wystaw Artystycznych. Zbigniew Rychlicki. Ilustracje. Zamo•/ [1990?]. 8
pod•., s. [48]. brosz., obw.
Stan dobry. Katalog wystawy prezentowanej w BWA w Bia•ej Podlaskiej, Cz%stochowie, P•ocku,
Sieradzu, Suwa•kach, Tarnowie, W•oc•awku i Zamo•ciu. Krótki biogram, tekst wst%pny S. Stopczyka,
wykaz nagród i wyró•nie&, wybór ksi$•ek ilustrowanych przez artyst%, 34 barwne reprodukcje.
48.–

32.

Cantini, Musée. Bruno Schulz, l’oeuvre graphique. Avec deux text inédits. Marseille, XII
1988-II 1989. 8, s. 102, [2]. brosz.
Stan dobry. Publikacja towarzysz$ca wielkiej marsylskiej wystawie dorobku plastycznego B. Schulza.
Zaw. eseje, teksty Schulza w przek•adach francuskich, reprodukcje rysunków i gra"k, bibliogra"%,
katalog wystawy.
100.–

33.

Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Ogólnopolska Wystawa M!odej Plastyki pod has!em „Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi”. Malarstwo, rze*ba, gra"ka. Warszawa,
VII-IX 1955. 8, s. 47, [1], tabl. 24. brosz.
Stan dobry. Katalog jednej z najwa#niejszych
wystaw polskiej powojennej sztuki wspó!czesnej
zorganizowanej w warszawskim Arsenale z okazji V
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•wiatowego Festiwalu M•odzie•y i Studentów. Wystawa - okre•lana mianem „Arsena! 55” by•a prze•omowym wydarzeniem w historii polskiej plastyki powojennej; w•a•nie tu dokonano
pierwszej, na dodatek udanej próby prze•amania obowi!zuj!cych kanonów sztuki socrealistycznej. Debiutuj!cy w Arsenale arty•ci stali si" z czasem najwybitniejszymi wspó•czesnymi polskimi malarzami.
80.–

34.

Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. 2. Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Warszawa,
X-XI 1957. 8, s. [23], tabl. 54. brosz.
Stan dobry. Ilustrowany katalog drugiej ogólnopolskiej wystawy sztuki wspó•czesnej na fali popa#dziernikowej odwil•y. W•ród (m•odych wówczas) artystów: T. Brzozowski, Z. D•ubak, S.
Gierowski, M. Jarema, T. Kantor, J. Lebenstein, T. $odziana, A. Marczy%ski, J. Nowosielski, E.
Rosenstein, A. Szapocznikow, A. •lesi%ska, M. Piasecki.
80.–

35.

Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa Spó!dzielni Artystów Plastyków
„•ad”, XXX. Warszawa [1957]. 8, s. 41, [1], ilustr. 75. brosz.
Ok•. nieco zakurzona, wewn!trz stan dobry. Zaw. wst"p J. Grabowskiego, wybran! bibliogra&",
wykaz 353 eksponatów.
60.–

36.

Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Nikifor. Warszawa, VI 1967. 8, s. [103], tabl.
barwnych 12. brosz.
Stan dobry. Wst"p J. Zanozi%skiego, artyku• „Twórczo•' magiczna Nikifora” A. Banacha, pe•ne
kalendarium dotychczasowych wystaw artysty, bibliogra&e wydawnictw ksi!•kowych, artyku•ów prasowych, notatek, wierszy i &lmów o Nikiforze, opis 290 wystawionych prac. Artysta
zmar• rok pó#niej.
48.–

37.

Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Warszawa 1945 w fotogra"i Leonarda
Sempoli#skiego. Warszawa, I-II 1984. 16d pod•., s. [8]. brosz.
Stan dobry. Katalog wystawy fotogra&i zburzonej Warszawy z reprodukcjami 7 fotogra&i. S•owo
wst"pne A. Os"ki. Katalog oprac. W. Ma•ek.
L. Sempoli#ski (1902-1988) - fotograf i malarz, wspó•za•o•yciel ZPAF i jego prezes w latach
1951-1956.
54.–

38.

CPARA, Galeria Widza i Artysty. Wystawa
prac Zdzis!awa Beksi#skiego. Warszawa,
V-VI 1964. 8 pod•., s. [24]. brosz.
Ok•. otarte i zakurzone, zszywki nieco zardzewia•e.
Wystaw" prezentowano w Starej Pomara%czarni.
Wst"p J. Boguckiego, zdj"cie artysty, 9 reprodukcji,
biogram, wykaz prac.
48.–

39.

Exposition Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes. Catalogue section polonaise. Paris 1925. 8, s. 38, [9], mapa 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Na ok•. dwubarwna kompozycja
autorstwa Zo&i Stryje%skiej. Katalog dzia•u polskiego na wielkiej Mi"dzynarodowej Wystawie Sztuki
Dekoracyjnej i Wzornictwa w Pary•u. Z. Stryje%ska wykona•a ozdoby polskiego pawilonu, zdoby•a
nagrody w czterech kategoriach: malarstwo, plakat,
tkanina i ilustracja.
220.–

40.

12

French and Company, Inc. Aleksander Kobzdej. New York, IV 1960. 8, s. [8]. brosz.
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Ok .! lekko! zakurzona,! wewn"trz! stan! bardzo! dobry.! Katalog! nowojorskiej! wystawy! Kobzdeja.!
Wst#p!P.!Courthiona,!trzy!reprodukcje,!wykaz!20!wystawionych!obrazów.!
50.–

41.!

Galeria!Sztuki!ZPAP.!Alfred Lenica.!Warszawa,!II!1962.!8,!s.![12].!brosz.
Otarcia!ok .,!za amania!kart.!Biogram!artysty,!tekst!wst#pny!J.!Gutt-Wyrozembskiej,!reprodukcje!
7!obrazów,!wykaz!wystawianych!prac.!Teksty!po!polsku!i!francusku.!
44.–

42.!

Grabowski!Gallery.!Józef Czapski.!London,!X-XI!1964.!8,!s.![8].!brosz.
Pionowe!za amanie!bloku.!Katalog!londy$skiej!wystawy!prac!J.!Czapskiego!z!tekstem!wst#pnym!
K.!A.!Jele$skiego,!zdj#ciem!artysty,!wykazem!wystawianych!prac!i!reprodukcjami!3!obrazów.!
60.–

43.!

Hammer!Galleries.!Opening Up. An exhibition of six major Polish painters. New!
York,!XI!1991.!Ed.!by!J.!Grabski.!8,!s.!105.!brosz.
Stan! bardzo! dobry.! Katalog! nowojorskiej! wystawy! prezentuj"cej! dorobek! H.! Sta%ewskiego,! J.!
Tchórzewskiego,!J.!Stajudy,!R.!Winiarskiego,!J.!Orbitowskiego!i!W.!&wiertniewicza.!
60.–

nr 44

44.!

Instytut! Propagandy! Sztuki.! Wystawa! po'miertna! prac! W!adys!awa Skoczylasa.
Wst#p,!dane!biogra(czne,!mat.!bibljogra(czne,!katalog!oevre’u,!reprodukcje.![Warszawa],!XII!1934-I!1935.!8,!s.!131,![3],!tabl.!1.!opr.!psk.!z oc.!z!epoki!z!zach.!ok .!brosz.
Niewielkie!otarcia!ok .,!stan!dobry.!Ekslibris heraldyczny Aleksandra Or!owskiego.!Katalog!
drukowano!antykw"!Pó tawskiego!w!Do'wiadczalnej!Pracowni!Graf.!Salezja$skiej!Szko y!Rzemios !w!Warszawie,!uk ad!typograf.!opracowa !S.!O.!Chrostowski.!Zaw.!m.!in.!wykaz!znanych!
prac!plastycznych,!spis!zachowanych!p yt!akwafortowych.!
360.–

45.!

Towarzystwo!Opieki!nad!Zabytkami!Przesz o'ci.!Sto pi"#dziesi$t lat malarstwa polskiego w szkicach.!Katalog!IX-ej!wystawy!...!urz"dzonej!wspólnie!z!Polsk"!Macierz"!
Szkoln"!ze!zbiorów!D.!Witke-Je%ewskiego.!Warszawa,!V-VI!1918.!8,!s.![8],!XVI,!102,!
[2],!tabl.!24.!opr.!po)n.!pp .!z!zach.!ok .!brosz.
Stan!bardzo!dobry.!Wykaz!ponad!900!prac!*rysunków,!szkicowników+!od!ko$ca!XVII!w.!do!pocz.!
XX!w.!
80.–
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46.

Komitet Przyjació• Sztuki Polskiej. Wystawa malarstwa, rze!by i gra"ki. Warszawa
1937. 16d, s. 47. brosz.
Gro!ska 167. Grzbiet sp•owia•y, wewn•trz stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Naklejka inwentarzowa na przedniej ok•. Liczne odr#czne zapiski w tek$cie: wpisane ceny poszczególnych
obiektów, skorygowano b•#dy (np. mylne autorstwo obrazów), zaznaczono obiekty niedostarczone na wystaw#, dopisano prace nieuj#te w katalogu. Uk•ad graf. katalogu: S. Cie$lewski syn; dwa
drzeworyty tego artysty.
120.–

47.

Krzysztofory, Galeria. Daniel Mróz. Wystawa rysunków. Kraków, V-VI 1959. 8, s.
[8], tabl. 4. brosz.
Ok•. otarte i nieco zaplamione. Tekst wst#pny J. Kwiatkowskiego, wykaz wystawianych prac,
reprodukcje 18 rysunków.
40.–

48.

Krzysztofory, Galeria. Wystawa obrazów. Kazimierz Mikulski. Kraków, V-VI 1959.
8, s. [8], tabl. 4. brosz.
Ok•. nieco po%ó•k•a. Tekst wst#pny M. Por#bskiego, spis eksponowanych obrazów, reprodukcje
10 prac.
48.–

49.

Krzysztofory, Galeria. Pokaz miniatur Marka Piaseckiego. Kraków, VII 1959. 8, s.
[4]. brosz.
Pierwsza strona nieco zakurzona. Podpis artysty na pierwszej stronie, na stronie drugiej wklejona
autorska reprodukcja fotogra&czna jednego z wystawianych obiektów („W•saty”) z odr#cznym
opisem artysty na odwrocie.
70.–

50.

Krzysztofory, Galeria. Alfred Lenica. Kraków, III 1965. 8, s. [16]. brosz.
Ok•. nieco zakurzona. Wst#p autorski, tekst J. Boguckiego, biogram i portret artysty, wykaz 28
wystawionych obrazów, 8 reprodukcji.
50.–

51.

Krzywe Ko•o, Galeria. Maria Ewa •unkiewicz. Warszawa 1962. 8, s. [22]. brosz.
Ok•. nieco zakurzone, wewn•trz stan dobry.

52.

52.–

Krzywe Ko•o, Galeria. Stanis#aw Fija#kowski. Warszawa, II 1962. 8, s. [4], tabl.
2. brosz.
Otarcia i niewielkie zaplamienia ok•., za•amania
kraw#dzi stron z tekstem. Zaw. biogram artysty,
tekst H. Andersa (po pol. i franc.), reprodukcje 3
prac oraz oryginalny linoryt S. Fija#kowskiego odr#cznie sygnowany i numerowany (1/10)
o•ówkiem przez artyst#. Wydano 300 egz. 160.–

53.

Lambert, Galerie. Dominik. Paris, I-II
1962. 16d pod•., s. [8]. brosz.
Stan dobry. Katalog paryskiej wystawy Tadeusza
Dominika. Trzy reprodukcje w tek$cie.
48.–

54.

Lipert Gallery. Sigmund Menkes. New
York [cop. 1993]. 4, s. 35, [2], tabl. 46. opr.
oryg. p•.
Stan bardzo dobry. Zaw. wst#p, opis i barwne
reprod. 92 prac Zygmunta Menkesa.
80.–
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55.

Miejska Galeria Sztuki w !odzi. Wystawa mistrzów malarstwa polskiego. Dzie•a: J. Matejki,
A. Grottgera, J. Brandta, A. i M. Gierymskich,
J. i W. Kossaków, H. Siemiradzkiego i inn. oraz
zbiorowe: Tadeusza Ajdukiewicza i Jacka Malczewskiego ze zbiorów A. Gutnajera z Warszawy. !ód•, IX-X 1926. 8, s. 24. brosz.
Za•amania bloku. Wykaz 130 obrazów, kilkana$cie reprodukcji w tek$cie.
60.–

56.

Museum of Modern Art. 15 Polish Painters.
New York 1961. 8, s. 64, tabl. barwna 1. brosz.
Stan dobry. Katalog oprac. P. Selz. Zaprezentowano
prace T. Brzozowskiego, T. Dominika, W. Fangora,
S. Gierowskiego, T. Kantora, B. Kierzkowskiego, A.
Kobzdeja, J. Lebensteina, J. Nowosielskiego, T. P•gowskiej, P. Potworowskiego, T. Rudowicz, H. Sta•ewskiego, J. Tchórzewskiego, M. Warzechy.
100.–

57.

Musée d’Art Moderne de la ville de Paris. Jan
Lebenstein. Paris, IX-XI 1961. 8, s. [8]. brosz.

nr 55

Otarcia i za•amania. Katalog paryskiej wystawy Jana Lebensteina. Wst'p C. Eyrauda i R. Cogniata, krótki biogram artysty, spis wystaw, wykaz prezentowanych prac, reprodukcje 5 obrazów.
50.–

58.

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Tadeusz Cie!lewski syn (1895-1944). Wystawa w setn• rocznic' urodzin i pi'*dziesi•t•
rocznic' $mierci wielkiego drzeworytnika.
Warszawa 1994. 8, s. 44, tabl. 15. brosz.
Stan bardzo dobry. Wst'p J. Plapisa, opis 136
gra+k i 9 ksi••ek ilustrowanych przez Cie$lewskiego syna.
40.–

59.

Muzeum Narodowe w Krakowie. Witold
Wojtkiewicz 1879-1909. Katalog wystawy. T. 1-2. Kraków 1976-1989. 8, s. [71],
tabl. barwnych 8; s. 168. brosz.
Stan bardzo dobry. T. 1 zaw. obszerny biogram,
kalendarium •ycia i twórczo$ci, wzory sygnatur,
reprod. 8 prac temper•. T. 2 zaw. opis i reprod.
ponad 100 prac artysty (obrazy, gra+ka, rysunki,
projekty). T.1 niecz"sty.
100.–

60.

Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wac#aw
Taranczewski. [Oprac.] Zdzis•aw K'pi/ski. Pozna/ 1958. 8, s. 125, tabl. 19. brosz.,
obw.

nr 58

Stan dobry. Katalog pierwszej powojennej wystawy retrospektywnej W. Taranczewskiego (19031987) - jednego z najwybitniejszych kolorystów polskich. Opis 117 prezentowanych prac, wykaz
znanych dzie• malarskich, prac zaginionych, prac dekoracyjnych i $ciennych. Obszerna bibliogra+a. Do••czono artyku• prasowy dot. twórczo$ci artysty.
60.–
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61.

Muzeum Narodowe w Warszawie. Gra!ka polska. Przewodnik po wystawie retrospektywnej. Oprac. Stanis•awa M. Sawicka. Warszawa 1938. 8, s. 33, [3], tabl. 8. brosz.
Stan bardzo dobry. Omówienie wystawy prezentuj•cej dzie•a polskiej gra#ki od XVI w. do
wspó•czesno$ci. Druk w Do$wiadczalnej Pracowni Gra#cznej Salezja%skiej Szko•y Rzem. w
Warszawie. Do••czono 4 prasowe reprodukcje polskich gra#k.
60.–

62.

Muzeum Narodowe w Warszawie. Wystawa obrazów wywiezionych przez hitlerowców z galerii wilanowskiej, uratowanych przez Armi& Czerwon• i zwróconych Polsce.
Warszawa, III 1951. 8, s. 15, [1], tabl. 16. brosz.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Opis 50 obiektów.

63.

Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Sztuki Wspó•czesnej. Wac"aw W#sowicz
(1891-1942). Katalog. Warszawa 1969. 8, s. 238, [2], tabl. barwne 4, ilustr. 48. brosz.
Stan dobry. Obszerny wst&p krytyczny, opis kilkuset prac (malarstwo, rysunek, gra#ka).

64.

48.–

80.–

Muzeum Narodowe w Warszawie. Wojciech Gerson 1831-1901. Katalog wystawy
monogra#cznej. Katalog pod red. Janiny Zieli%skiej. Warszawa 1978. 8, s. 181, [4],
ilustr. 103, tabl. 6. brosz., obw.
Niewielkie otarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Podpis Ludomira Sle$dzi$skiego [1889-1980 - malarza, rze%biarza i pedagoga] z 1979 na karcie tyt. Najwi&ksza ekspozycja dzie• artysty od po$miertnej retrospektywy w warszawskiej „Zach&cie” w 1901 r., obejmuj•ca
prawie 700 poz. (obrazy olejne, akwarele, rysunki, litogra#e). Zaw. tak'e spis ilustracji wg rysunków Gersona zamieszczonych w czasopismach i wydawnictwach ksi•'kowych.
100.–

65.

Muzeum Narodowe w Warszawie. Pi&' wieków gra!ki polskiej. [Oprac.] Irena Jakimowicz. Warszawa 1997. 4, s. 445, [3]. brosz.
Niewielkie za•amanie naro'nika ok•., stan dobry. Obszerny wst&p historyczny od XV w. po
wspó•czesno$*, opis 682 prac, biogramy artystów, bibliogra#a, indeks nazwisk. Ilustracje w tek$cie.
100.–

66.

Muzeum Okr&gowe w Radomiu [i in.]. Apoloniusz K&dzierski 1861-1939. Wystawy
monogra#czne. Radom, III-V 1981. 8, s. 90, [2] + [3] luzem, ilustr. 125. brosz.
Otarcia ok•., niewielki ubytek ostatniej karty, poza tym wewn•trz stan dobry. Biogra#a artysty,
opis ponad 350 prezentowanych prac. Wystaw& pokazywano w Radomiu i Warszawie.
80.–

67.

Piwnica Pod Baranami. Wystawa prac Marii Pini$skiej Bere(. Kraków, II-III 1970.
4, leporello, s. [6] + k. [1].
Pierwsza strona zakurzona, za•amania arkusza. Biogram artystki, wykaz 12 prezentowanych na
wystawie prac, zdj&cie autorki, 6 reprodukcji. Data dzienna wernisa'u wpisana odr&cznie. Do••czona karta cienkiego papieru z t•umaczeniem francuskim tekstów.
48.–

68.

Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie. Wystawa Sztuki Polskiej od roku 17641886. Katalog ... [Oprac.] Jan Bo•oz Antoniewicz. Z 75 illustracyami. Lwów 1894. Dyr.
Powsz. Wystawy Krajowej. 16d, s. VIII, 360, tabl. 28. opr. nieco pó/n. pp•.
Stan bardzo dobry. Podpis w•asn. Katalog wielkiej wystawy malarstwa polskiego we Lwowie,
zawieraj•cy opis 1.539 obiektów i biogramy artystów. Na karcie przedtyt. tytu•: „Katalog illustrowany Wystawy Sztuki Polskiej od roku 1764-1886”.
240.–

69.

Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog dzia"u sztuki. Pozna% 1929. 8, s. XIV, [2],
246, [2], 174. opr. wsp. psk. z•oc. z zach. ok•. brosz.
Stan bardzo dobry. Wystawiono blisko 2.700 prac artystów ko%ca XIX i XX w. Liczne reprod.,
indeks nazwisk.
200.–
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70.

Salon Czes!awa Garli"skiego. Przegl!d M"odej Sztuki. Pami#tnik ... obejmuj$cy
dzia!alno%& od kwietnia roku 1922 do maja roku 1925. Ozdobiony 24 ilustr. Warszawa
1925. 16d, s. 64. brosz.
Niewielkie ok!., poza tym stan dobry. Wydano 500 egz., ten nr 195. Zaw. reprod. obrazów m. in.:
T. Czy•ewskiego, F. Jab!czy"skiego, J. Mierzejewskiego, T. Niesio!owskiego, Z. Stryje"skiej.
Katalog podsumowuj$cy trzyletni$ dzia!alno%& Salonu, jednej z pr#•niej dzia!aj$cych instytucji
wystawienniczych mi#dzywojennej Warszawy. Tu debiutowa! m. in. T. Cie%lewski syn, T. Kulisiewicz, F. Topolski. W czasie swej siedemnastoletniej dzia!alno%ci Salon zorganizowa! 252
wystawy i wyda! 115 katalogów.
160.–

71.

Tavet, Musée (ville de Pontoise), Pavillon de la Restauration (ville de Vichy). Louis
Marcoussis 1883-1941. Alice Halicka 1895-1975. Pontoise, Vichy, V-VIII 1986. 8, s.
[32]. brosz.
Stan dobry. Katalog wystawy dwojga polskich artystów awangardowych dzia!aj$cych we Francji.
Pokazano 31 prac Marcoussisa (obrazów, gra*k, rysunków) i 8 prac Halickiej. 24 reprodukcje.
120.–

72.

Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Katalog I. wystawy ... Kraków 1902. Muz.
Narodowe. 23,4 cm, s. 31, [2]. brosz.
Grzbiet oklejony ta%m$, niewielki ubytek i podklejone naddarcia tylnej ok!., wewn$trz stan dobry. Egzemplarz cz#%ciowo nierozci#ty. Ok!adka
zdobiona motywami ludowymi, reprodukowana w:
J. Sowi"ski „Sztuka typogra*czna M!odej Polski”,
Wr. 1982, s. 87. Opis ponad 200 obiektów (wyroby
z drewna, stroje, hafty, ceramika, pisanki, kilimy,
skrzynie, detale architektoniczne, meble, bi•uteria).
60.–

73.

Towarzystwo Przyjació! Sztuk Pi#knych. Dominik. Warszawa, IV 1966. 16d, s. [8]. brosz.
Stan dobry. Zdj#cie Tadeusza Dominika, wst#p A.
Wojciechowskiego, biogram artysty i wykaz jego
wystaw, 5 reprodukcji, spis wystawionych obrazów.
48.–

74.

Wiener Kunsthalle. Polnische Plakate. Ausstellung in der ... Wien, VI-1950. 8, s. 20.
brosz.
Za!amanie przedniej ok!. Ilustrowany katalog wiede"skiej wystawy polskiego plakatu. Wykaz 74 eksponowanych plakatów, 13 reprodukcji w tek%cie.
60.–

nr 74

W
75.

KO•ACZKOWSKI Julian – Wiadomo%ci tycz$ce si# przemys!u i sztuki w dawnej
Polsce. Kraków 1888. Nak!. M. Ka"skiego. 8, s. 744. opr. wsp. plast. z!oc.
Stan dobry. Zaw. m. in.: Bilety wizytowe, Bro", Cynkogra*a, Drukarnie, Dywany, Fajans, Gisernie, Jubilerstwo, Karabele, Karty do gry, Kobierce, Litogra*a, Meble, Ordery, Piecz#cie, Porcelana, Ramy, Rytownictwo, Tyto", Zabawki dla dzieci. Niecz#ste.
240.–

76.

KOZAKIEWICZ Stefan – Warszawskie wystawy sztuk pi#knych w latach 18191845. Oprac. ... Wroc!aw 1952. Ossolineum. 8, s. XXXVI, 420, [4], tabl. 64. opr. oryg.
p!. +ród!a do Dziejów Sztuki Polskiej, t. 1.
17
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Niewielkie zaplamienia ok•., stan dobry. Najobszerniejsze opracowanie •ród•owe warszawskiego
•ycia artystycznego w l. 1819-1845, wzbogacone obszernymi materia•ami przedruków katalogów
oraz innych publikacji zwi•zanych z wystawami w 1819, 1821, 1823, 1825, 1828, 1836, 1838,
1841 i 1845. Fundamentalna praca do dziejów sztuki polskiej w I po•. XIX w.
100.–

77.

KREJ!A Aleš – Techniki sztuk gra!cznych. Podr"cznik metod warsztatowych i historii gra!ki artystycznej. Warszawa 1984. WAiF. 4, s. 200. opr. oryg. p•., obw.
Stan bardzo dobry. Podr"cznik dla artystów i kolekcjonerów gra!ki. Bardzo liczne ilustr. w tek#cie.
120.–

78.

[•OZI"SKI W•adys•aw]. Katalog zbiorów W•adys•awa $ozi%skiego. Lwów 1897.
Nak•. autora. 8, s. [2], VI, 190, [1]. opr. wsp. skóra z•oc. z zach. ok•. brosz.
Ok•. brosz. lekko zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Katalog niezwykle bogatej kolekcji
broni, rzemios•a, pami•tek narodowych zgromadzonych we Lwowie przez wybitnego historyka,
autora m. in. „Sztuki lwowskiej”, „Z•otnictwa lwowskiego” i „&ycia polskiego w dawnych wiekach”.
200.–

79.

MAJKOWSKI Hilary – Dzie•a malarskie Wyspia%skiego w zbiorach pozna%skich.
Pozna% 1932. Nak•. „Pol. Gazety Introligatorskiej”. 8, s. [17], tabl. 6. opr. wsp. p•., ok•.
brosz. naklejona na opraw".
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Wydano 130 egz., ten nr 41. Ok•. Zo!i Jeziora%skiej. Dyskretne
zapiski na ostatniej stronie.
80.–

80.

[MAKOWSKI Tadeusz]. Zaproszenie na wernisa• zbiorowej wystawy malarstwa w
paryskiej Galerie Zak 7 XII 1928.
Druk dwustronny na ark. 15x11,7 cm. Na pierwszej stronie tekst „Exposition d’un Groupe de Peintres du 7 au 21 Décembre 1928 [...]”, na odwrocie wykaz nazwisk artystów uczestnicz•cych w
wystawie (m. in. Annenkoff, Marc Chagall, Raoul Dufy, Tade Makowski, Pascin). Stan dobry.
60.–

81.

[MALCZEWSKI Jacek]. Jacek Malczewski. Kraków [192-?]. Nak•. Rafa•a Malczewskiego. 16d pod•., k. [1], tabl. 16. opr. wsp. p•. z zach. ok•. brosz.
Otarcia ok•. brosz., podklejone marginesy karty z tekstem. Album z 16 reprodukcjami obrazów
J. Malczewskiego (siedemnasty na ok•adce). Na pierwszej karcie spis reprodukcji i informacja o
wydawcy.
68.–

82.

[MENKES Zygmunt]. Zaproszenie na wystaw" obrazów Zygmunta Menkesa w paryskiej Galerie de France w VI 1931.
Druk dwustronny na ark. 13,6x10,6 cm. Na pierwszej stronie tekst „Menkés. Peintures récentes
[...]”, na odwrocie 17 tytu•ów wystawionych obrazów. Stan dobry.
60.–

83.

MUTHER Ryszard – Historya malarstwa. [T.] 1-5. Prze•. S. Wyrzykowski. Warszawa
[cenz. 1902-1904]. Nak•. J. Fiszera. 16d, s. [2], 157; [2], 170; IV, 144; [4], 147; 168.
razem opr. psk. z•oc. z epoki.
Stan dobry. Ekslibris: „Zbiory in•. arch. L. Dietz d’Arma”. T. 1: Trecento i Quattrocento, t. 2: Mistycy i marzyciele. Malarstwo germa%skie w epoce reformacyi, t. 3: Cinquecento, t. 4: Malarstwo
w epoce baroku. Wiek z•oty malarstwa niderlandzkiego, t. 5: Malarstwo w epoce rokoka tudzie•
Wielkiej Rewolucyi. Na ko%cu ka•dego tomu indeks nazwisk.
180.–

84.

NIEWIADOMSKI Eligjusz – Wiedza o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo, architektura, rze•ba, przemys• artystyczny. Warszawa 1923. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s.
[4], 464, [2]. opr. psk. z•oc. z epoki.
Miejscowe za•ó•cenia karty przedtyt., poza tym stan bardzo dobry. Podpis w•asn. Ok. 350 ilustr.
w tek#cie, elegancka oprawa (anonimowa).
360.–
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85.

OPA•EK Mieczys•aw – Drzeworyt w czasopismach polskich XIX stulecia. Wroc•aw
1949. Ossolineum. 4, s. 69, [3], tabl. 20. brosz.
Stan dobry. Podpis w•asn. Zaw. m. in. „S•owniczek drzeworytników polskich XIX w.”.

86.

80.–

OPA•EK Mieczys•aw – Litogra"a lwowska 1822-1860. Wroc•aw-Kraków 1958.
Ossolineum. 8, s. 107, [1]. brosz.
Stan dobry. Podpis w•asn. Zaw. m. in. wykaz litografów wraz z omówieniem ich twórczo#ci,
indeksy.
60.–

87.

PIWOCKI Ksawery – Historia Akademii Sztuk Pi$knych w Warszawie 1904-1964.
Wroc•aw 1965. Ossolineum. 8, s. 238, [2], tabl. 21. brosz.
Niewielkie zaplamienia ok•., za•amania naro•ników ostatnich kart, poza tym stan dobry. Podstawowe opracowanie historii ASP w Warszawie do roku 1965. Zawiera m. in. szczegó•owe spisy
wyk•adowców i studentów akademii.
100.–

88.

[POLSKA Sztuka Stosowana]. Bilet roczny cz•onka T-wa Polska Sztuka Stosowana
[na rok] 1904.
Druk dwubarwny na ark. 15,5x23,2 cm. Zielono-br&zowa bordiura ro#linna na kremowym papierze, projektowa• Jan Bukowski. Bilet warto#ci 10 koron, z maszynowo wydrukowanym numerem
87 i odr$cznym podpisem prezesa Karola Potka'skiego i sekretarza Jerzego Warcha•owskiego.
Na górnym marginesie wpisane o•ówkiem nazwisko Bronis•awy Kondratowicz. (adny przyk•ad
secesyjnego zdobnictwa. Stan bardzo dobry.
250.–

89.

[POLSKA Sztuka Stosowana]. Bilet roczny cz•onka T-wa Polska Sztuka Stosowana
[na rok] 1905.
Druk dwubarwny na ark. 15,7x23,4
cm. Czerwono-gra"towa bordiura
ro#linna na szarym papierze, projektowa• Jan Bukowski )kompozycja jw.*. Bilet warto#ci 10 koron, z
maszynowo wydrukowanym numerem 88 i odr$cznym podpisem
prezesa Karola Potka'skiego i sekretarza Jerzego Warcha•owskiego.
Na górnym marginesie wpisane
o•ówkiem nazwisko Bronis•awy
Kondratowicz. (adny przyk•ad secesyjnego zdobnictwa. Stan bardzo
dobry.
250.–

90.

nr 89

POLSKIE malarstwo nowoczesne. 50 reprodukcyj barwnych. Warszawa-Kraków 1935. Wyd. J. Mortkowicza. 4,
s. [8], 11, [3], tabl. 50. opr. oryg. p•. zdob.
Opr. nieco odbarwiona, brak przedniej wyklejki, poza tym wewn&trz stan bardzo dobry. Ka•dej
tabl. lub ich grupie towarzyszy tekst obja#niaj&cy )1-2 k.*. W#ród artystów: A. Or•owski, M.
Gierymski, W. +lewi'ski, J. Malczewski, J. Stanis•awski, O. Bozna'ska, J. Pankiewicz, K. Krzy•anowski, W. Weiss, W. Wojtkiewicz, W. Skoczylas, E. Zak, T. Pruszkowski. Na przedniej ok•.
z•oc. motyw kwiatowy, god•o wydawnictwa i tytu• ksi&•ki. Ilustracja na tabl. 18.
280.–

91.

POL Krzysztof – Pracownia plakatu frontowego. Warszawa 1980. KAW. 16d pod•., s.
118. brosz., obw.
Otarcia obw., wewn&trz stan dobry. Pionierska monogra"a dotycz&ca polskiego plakatu politycznego l. 1944-1945. Liczne ilustr. w tek#cie - reprodukowano plakaty ze zbiorów Muz. Historii
Polskiego Ruchu Rewolucyjnego.
64.–
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92.

PUCIATA-PAW•OWSKA Jadwiga – Dzieje Miejskiej Szko•y Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Warszawa 1939-1940. Wyd. Tow. Przyjació•
M. Szko•y ... 4, s. X, [2], 91, [4]. brosz.
Ok!. nieco otarta, ze "ladami za!amania, podklejone niewielkie naddarcia ok!. Ekslibris E. Majkowskiego. Zaw. m.
in.: Zarys rozwoju szkolnictwa artystycznego w Warszawie, Organizacja Klasy Rysunkowej i pierwszy jej okres
dzia!alno"ci, Klasa Rysunkowa za czasów W. Gersona, M.
Kotarbi#ski - Ze wspomnie# o szkole rysunkowej, Indeks
nazwisk.
140.–

93.

ROSI!SKI Zygmunt – Spis miedziorytów polskich
obejmuj$cy przewa%nie portrety polskich osobisto"ci oraz widoki miast polskich i mapki geogra&czne
z 16., 17., 18. i 19. wieku w zbiorze ... Z 106 ilustr.
Oprac. w!a"ciciel zbioru. Przedm. M. Wierzbi#skiego. Pozna# 1918. Nak!. autora. 8, s. [16], 163, tabl.
53. opr. wsp. skóra z!oc.
Stan dobry. Opis 868 obiektów, indeks nazwisk. Niecz"ste.
200.–

94.

nr 93

RULIKOWSKI Mieczys!aw – Literatura polska lub Polski dotycz$ca z zakresu gra&ki. Wyd. II przejrz. i uzup. Warszawa 1922. Nak!. T!oczni W. 'azarskiego. 8, s. [6], 56.
brosz.
Przednia ok!. nieco zakurzona, niewielkie za%ó!cenia papieru, stan dobry. Podkre"lenia o!ówkiem. Wydano 500 egz. Opis 660 publikacji samoistnych i artyku!ów w czasopismach.
60.–

95.

RZECZY Pi(kne. Organ Muzeum Przemys!owego w Krakowie. Kraków. Red. K. Witkiewicz. 4. razem opr. pp!. z epoki.
R. 7. 1928. s. 194, tabl. 7.
R. 8. 1929. s. 220.
R. 9. 1930. s. 191, [1].
Czas. BJ 6, 568. Stan dobry. Skasowana piecz. bibliot. Zachowane trzy ok!. brosz. na pocz$tku
ka%dego rocznika. Kompletne trzy roczniki nieregularnego miesi(cznika po"wi(conego sztuce
zdobniczej. Ukazywa!o si( wcze"niej jako „Przemys! i Rzemios!o” i „Przemys!, Rzemios!o,
Sztuka”. Wychodzi!o w l. 1921-1932 )11 roczników*. Zaw. m. in.: Pa#stwowa Szko!a Hafciarska w Makowie, Stó! w dawnych i dzisiejszych czasach, Powszechna Wystawa Krajowa w r.
1929, Pa#stwowa Szko!a Sztuk Zdobniczych i Przemys!u Artystycznego w Poznaniu, Dr Henryk
Kunzek, Kolorystyka w nowoczesnej technice wystawowej, O"wietlenie wystaw wspó!czesnych,
Wystawy sklepowe, Sprz(ty gda#skie i tzw. gda#skie, Estetyka maszyny, O!tarze Bogdana Tretera, Oprawy zak!adu Roberta Jahody, Sztuka fabryczna, Ceramika szko!y prof. T. Szafrana, Meble wytwórni Szczepana 'ojka w Krakowie, Prace ceramiczne Henryki Kernerówny, Wystawa
„Werkbundu” we Wroc!awiu, Architektura %elazna, Druki uk!adu Stefana Baranowskiego, Sztuka
ulicy, Zak!ady Gra&czne Straszewiczów w Warszawie.
480.–

96.

SALMON André – Kisling. Paris [1938?]. Laboratoires Chantereau. 8, s. [16]. brosz.
Drogues et peintures, album d’art contemporain, n-o 23.
Miejscowe za%ó!cenia przedniej ok!., stan dobry. Krótka, ilustrowana reprodukcjami obrazów,
monogra&a Moj%esza Kislinga.
120.–

97.

SCHROEDER Artur – Kazimierz Sichulski. )Karykatury*. Kraków [1931]. Gebethner
i Wolff. 4, s. 33, tabl. 1. opr. wsp. p!., ok!. brosz. naklejona na opraw(.
Stan dobry. Ekslibris. Obca )?* dedykacja. Nadbitka ze „Sztuk Pi(knych”.
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nr 96

98.

SIEDLECKI Franciszek – Gra!ka polska w "wietle krytyki zagranicznej. Warszawa
1927. Nak•. Zw. Pol. Artystów Gra!ków. 8, s. 31, [1], tabl. 24. brosz.
Ok•. cz•"ciowo odbarwione, poza tym stan dobry. Omówienie twórczo"ci m. in. E. Bart•omiejczyka, K. Brandla, T. Cie"lewskiego, J. Gumowskiego, W. Jarockiego, J. Pankiewicza, J.
Rapackiego, J. Rubczaka, K. Sichulskiego, F. Siedleckiego, W. Skoczylasa, Z. Stryje•skiej, J.
Wojnarskiego, L. Wyczó•kowskiego.
60.–

99.

SOPO!KO Konstanty M. – Stylowe zaprz•gi. Tekst i rysunki ... Warszawa 1977. PP
Pracownie Sztuk Plastycznych. 8, s. 14, [2], tabl. luzem 10. brosz., oryg. teka kart.
Stan bardzo dobry. Wydano 500 egz. Tablice wykonane w technice "wiat•odruku sygn. odr•cznie
przez artyst•. Na tablicach: Tandem, Pichaxe team, Styl angielski, Styl w•gierski, Rosyjska trojka, Zaprz•g á la d’Aumont, Berlina podró•na z 1812 r., Zaprz•g krakowski, 'ydowska ba•agu•a,
Zaprz•g ba•agulski.
100.–

100. SROCZY"SKA Krystyna – January Suchodolski. Wroc•aw 1961. Ossolineum. 8, s.
246, [1], ilustr. 128. brosz. (ród•a do Dziejów Sztuki Polskiej, t. 12.
Brak obw., otarcia ok•., wewn•trz stan dobry. Biogra!a artysty, wybór listów i g•osów krytycznych, katalog obrazów, miniatur, rysunków i gra!k. Wydano 1.000 egz.
40.–

101. STRATY wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rzemios•a artystycznego. Praca
zbiorowa. [T.] 1-2. Warszawa 1953. Min. Kultury i Sztuki. 8, s. 98, tabl. 189; 160, tabl.
132. brosz. Prace i Materia•y Biura Rewindykacji i Odszkodowa•, nr 12-13.
Niewielkie otarcie ok•., grzbiet t. 2 nieco po•ó•k•y. Skasowana piecz. w t. 2. Zaw. m. in.: Szk•o
i ceramika *oprac. B. Tyszkiewicz+, Wyroby z•otnicze *B. Kopyd•owski+, Meble zabytkowe *B.
Tyszkiewicz+, Sztuka ludowa *T. Seweryn+, 'ydowska sztuka kultowa *J. Sandel+, Militaria *M.
Chojnacki+.
120.–

102. STRUCK Hermann – Die Kunst des Radierens. Ein Handbuch. Vierte vermehrte und
verbesserte Au/age. Berlin [cop. 1920]. Verlegt bei Paul Cassirer. 8, s. [8], 279, tabl. 6.
opr. oryg. kart. z•oc.
Grzbiet oklejony papierem, wewn•trz stan dobry. Liczne ilustracje w tek"cie. Odr#czna dedykacja autora. Na tablicach oryginalne gra!ki wybitnych artystów: Maxa Liebermanna, Paula Bau-
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ma, Hansa Meida, Edwarda Muncha, Hermanna Strucka (akwaforty) i Maxa Slevogta (litogra!a). Wszystkie tablice przes"oni#te bibu"kami ochronnymi z nadrukowanym nazwiskiem autora
i tytu"em. Bogato ilustrowany podr#cznik technik gra!cznych: materia"y, technologia, historia,
dorobek najwybitniejszych gra!ków.
800.–

nr 102

nr 104

103. [SZANCER Jan Marcin]. Jan Marcin Szancer. Pozna$ 1989. Ogólnopolski O%rodek
Sztuki dla Dzieci. 8, s. 47, [1], ilustr. 114. brosz., obw. Kto Jest Kim w Sztuce dla
Dziecka.
Stan dobry. Teksty Z. Szancerowej, H. Kubaszewskiej, W. &ysiaka, D. Wróblewskiej, wspomnienia M. Kaniewskiej, J. Stannego, A. Boraty$skiego, O. Siemaszkowej. Bibliogra!a.
60.–

104. SZEMBERG Henryk – Plakat polski. Oprac. redakcyjne ... Warszawa 1957. Wyd. Artystyczno-Gra!czne. 4, s. VII, [1], 187, [1]. opr. oryg. p"., obw.
Wyklejki po'ó"k"e, stan bardzo dobry. Prezentacja dorobku najwybitniejszych polskich plakacistów. 234 reprod. w tek%cie (równie' barwne). Liczne przyk"ady plakatu socrealistycznego. 100.–

105. SZUKALSKI Stanis"aw – I. Atak Kraka. Twórcownie czy akademje? Kraków 1929.
Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. 31, [1]. brosz.
Niewielkie zaplamienia ok"., miejscowe za'ó"cenia papieru. Broszura uznana przez S. Szukalskiego za pierwszy numer pisma „Krak”, nie maj*ca jednak charakteru periodyku. Zawar" w niej
g"ówne tezy swojego programu artystycznego realizowanego konsekwentnie a' do wybuchu II
wojny.
180.–

106. TRETER Mieczys"aw – Ksawery Dunikowski. Próba estetycznej charakterystyki jego
rze+b. Lwów 1924. Nak". H. Altenberga. 4, s. 57, [2], tabl. 30. brosz.
Otarcia grzbietu, niewielki ubytek naro'nika tylnej ok"., wewn*trz stan dobry. Ekslibris. Bardzo
liczne ilustr. w tek%cie i na tablicach.
180.–

107. TRETER Mieczys"aw – Sylwetki portretowe z czasów Stanis"awa Augusta. Album
pi#/dziesi#ciu dziewi#ciu sylwetek ze s"owem wst#pnem St. Wasylewskiego. Oprac. i
wyd. ... Lwów 1923. Ossolineum. 4, s. [4], 90, [11], tabl. 59. opr. wsp. imit. skóry.
Stan dobry. Wydano 650 egz., ten nr 554. Wst#p po%w. historii sztuki sylwetkowej. Indeks nazwisk.
320.–

108. WIERCI!SKA Janina – Towarzystwo Zach#ty Sztuk Pi#knych w Warszawie. Zarys
dzia"alno%ci. Wroc"aw 1968. Ossolineum. 8, s. 6, 219, tabl. 31. brosz., obw. Studia z
Historii Sztuki, t. 12.
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Otarcia obw., niewielkie zaplamienia. Podstawowa, najobszerniejsza monogra!a TZSP - organizacji artystów i mi•o#ników sztuki dzia•aj•cej w Warszawie od 1860 do 1939 (wznowionej
w 1990). Omawia histori% Towarzystwa, wystawy, dzia•alno#& artystyczn• i popularyzatorsk•,
zwi•zanych z ni• twórców i dzia•aczy, zbiory, dzia•alno#& handlow•, a tak•e najwa•niejsze warszawskie salony artystyczne. Indeks nazwisk.
100.–

109. WILDER Hieronim – Gra•ka. Drzeworyt,
miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i mi•o#ników sztuki [...]. Lwów
1922. Ksi%g. Wyd. H. Altenberga. 4, s. 87,
tabl. 36. opr. oryg. pp•. z•oc. z zach. ok•.
brosz., górne obci%cie barwione.
Otarcia kraw%dzi ok•adek, wewn•trz stan dobry.
Ekslibris, piecz. Obca dedykacja z epoki. Jeden
z podstawowych podr%czników technik gra•cznych. Zaw. m. in. 2 oryginalne litogra!e L.
Wyczó"kowskiego, drzeworyt W. Skoczylasa
i J. Holewi#skiego. Na ko•cu kilkuj%zyczny
s•ownik terminów gra•cznych.
420.–

110. WITKIEWICZ Stanis•aw – Matejko.
Wyd. II powi%kszone z 300 ilustr. Lwów
1912. Tow. Nauczycieli Szkó• Wy•szych. 8,
s. [4], 301, tabl. 36. opr. psk. z•oc. z epoki.
Otarcia ok•., usuni%ta dedykacja na stronie tyt.,
egz. wewn•trz nieco sfatygowany. Oprawa
Franciszka J. Radziszewskiego sygn. #lepym
nr 109
t•okiem na tylnej ok•.: „F. J. Radziszewski, Warszawa”. Grzbiet 5-polowy, ze zwi%zami zaznaczonymi z•oc., w trzech polach z•oc. wieniec, w jednym z•oc. Orze• w owalu, w drugim polu
czerwony szyldzik ze z•oc. nazwiskiem autora i tytu• ksi••ki.
600.–

111.

WZORY przemys•u domowego w•o#cian na
Rusi. S. 5: Wyroby gliniane w•o#cian na Rusi
(Kossów) [tytu• ok•adkowy]. Lwów 1882.
Muzeum Przemys•owe Miejskie. 4, s, [23],
tabl. 12. teka oryg. pp•.
Otarcia kraw%dzi teki, karty tekstowe zakurzone,
otwory w naro•nikach tablic, niewielkie zaplamienia tablic. Tekst autorstwa Ludwika Wierzbickiego po polsku i francusku. Tablice w barwnej
litogra•i odbijane w zak•. J. Kostkiewicza. 240.–

112. •D•ARSKI Wac•aw – Historia fotogra•i
warszawskiej. Warszawa 1974. PWN. 8, s.
373, [3]. opr. oryg. p•.
Brak obw., poza tym stan bardzo dobry. Ponad sto
reprodukcji w tek#cie. Omówienie dziejów warszawskiej fotogra•i od 1839 do wspó•czesno#ci.
Indeks nazwisk.
64.–
nr 111

Patrz te• poz.: 140, 245, 355, 464, 915
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Ksi••ki XIX-wieczne
113. [BIBLIA]. Pismo !wi•te Starego i Nowego
Testamentu. Pod•ug textu •aci$skiego Wulgaty
przek•ad X. Jakuba Wujka zatwierdzony przez
Stolic• Apostolsk%. Wyd nowe z obja!nieniami pod•ug J. Fr. Allioli [...]. Ozdobione 230
illustracyami Gustawa Doré. T. 1-2. Warszawa 1873-1874. M. Glücksberg. folio, szp.
XXXVI, 958, s. [5], tabl. 119; s. [2], szp. 1076,
tabl. 111. opr. oryg. psk. z•oc., obci•cia z•oc.
Banach 715. Otarcia grzbietów i naro&ników ok•.,
z•ocenia miejscami zatarte, wyklejki nowe, podklejone marginesy kilku kart, miejscami za&ó•cenia i
zabr%zowienia papieru (wyra'niejsze w t. 1), blok
t. 1 lekko nadp•kni•ty. Podpis w•asn. w ka&dym
tomie. Na tablicach drzeworytowe ilustracje wg rysunków Gustawa Doré, w tek!cie *naliki oraz zdobienia rozdzielaj%ce kolumny druku. Na oprawach
z•oc. wizerunek Moj&esza (t. 1) i Chrystusa (t. 2).
Klasyka europejskiej ilustracji ksi%&kowej XIX w.,
pomnikowe dzie•o polskiego edytorstwa artystycznego. Wydanie to jest najwi•ksz% rozmiarowo Bibli% w j•zyku polskim. Ilustracja na tabl. 18.
3.600.–

nr 113

114. GROTTGER Artur – Album Grottgera. I. Pado• p•aczu („Wojna”), II. Polonia, III.
Lituania. Wiede$ [po tek!cie 1888]. Nak•adca Franiszek Bondy. folio, szp. 8, 6, s. [5],
tabl. 26. oryg. teka p•. bogato zdob.
Otarcia teki, grzbiet i skrzyde•ka teki podklejone, rozprasowane za•amania kart z tekstem, podklejone naddarcia, za•amania kraw•dzi kilku tablic (zw•aszcza w ostatnim cyklu), niewielkie
miejscowe za&ó•cenia plansz. Teka ciemnoczerwona. Trzy cykle Grottgera we wspólnej tece.
„Wojna”: 11 heliograwiur odbitych u V. Angera w Wiedniu na papierze chi$skim i naklejonych
na podk•ad; „Polonia”: 9 heliograwiur odbitych na papierze chi$skim i naklejonych na podk•ad;
„Lituania”: 6 heliograwiur odbitych u J. Blechingera w Wiedniu na papierze chi$skim i nakle-
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jonych na podk!ad. Przednia ok!adka przedstawia wn"trze XIX-wiecznej pracowni malarskiej.
Z!ocony tytu! umieszczono na sztalugach a adres wydawcy na ok!adce teki z rysunkami. Meble,
ro#liny i akcesoria t!oczone, srebrzone i malowane. Na palecie malarskiej t!oczone nazwisko
autora projektu ok!adki Hugo Stroehla (1851-1919), austriackiego rysownika i gra•ka ksi%&ki.
800.–

115. JE• T[eodor] T[omasz] [pseud.] – Dyplomacya szlachecka. Szkice z Pozna•skiego.
Powie#*. Z rys. St. Witkiewicza. Warszawa 1885. Ksi"g. A. W. Gruszeckiego. 4, s. [4],
124. opr. psk. z!oc. z epoki.
Banach 808. Niewielkie otarcia ok!., stan dobry. Piecz. Dwa ró&nobarwne szyldziki na grzbiecie.
W tek#cie 10 ca!ostronicowych ilustracji S. Witkiewicza. W!a#c. nazwisko autora: Zygmunt Fortunat Mi!kowski. Niecz!ste.
300.–

116. [KLECZKOWSKI Antoni] – +wi"te pami%tki Krakowa. Ozdobione 102 drzeworytami tyntowemi. Kraków 1883. Nak!. A. Napierkowskiego. 16d, s. [8], 482, [20]. opr.
oryg. p!. bogato zdob., obci"cie z!oc.
Banach 797. Niewielkie otarcia kraw"dzi ok!., stan wi"cej ni& dobry. 101 ca"ostronicowych
drzeworytów (fasady, detale architektoniczne, wn"trza ko#cio!ów Krakowa i okolic, obrazy itp.);
brak - jak zwykle - rozk!adanej panoramy miasta. Na przedniej ok! w z!oc. medalionach wizerunki czterech zabytków Krakowa: Ko#cio!a Mariackiego, katedry wawelskiej, ko#cio!a Karmelitów
na Piasku, Bramy Floria•skiej. Oprawa wydawnicza T. Fa!dzi•skiego z Krakowa (#lepy t!ok na
tylnej ok!.). Ilustracja na tabl. 18.
320.–

117. KOSSAK Juliusz – Album obrazów historycznych. Wiede• [po tek#cie 1891]. Nak!adca Franciszek Bondy. folio, s. [4], tabl. 12. opr. oryg. teka p!. bogato zdob.
Teka nieco zakurzona, z niewielkim zaplamieniem, tylna ok!. zarysowana, podklejone naddarcie
kart z tekstem, tablice w stanie dobrym, z niewielkimi za!amaniami kraw"dzi, miejscowe za&ó!cenia bibu!ek przek!adkowych. Obca dedykacja (uczniów dla nauczyciela, dat. 23 IV 1909/10).
Oprawa: p!ótno ciemno&ó!te, teka wykonana przez wiede•skiego introligatora K. Scheibe (#lepy
t!ok na tylnej ok!), wg projektu F. Blechingera, t!oki z p!yty C. Köystranda (patrz W. <ysiak
„Empireum”, War. 2004, s. 81). Tablice w heliograwiurze: W!adys!aw <okietek pod P!owcami,
Andrzej Fredro uwalnia je•ców, Janusz Tyszkiewicz prowadzi hufce przez D=win", Stanis!aw
Fredro pod Smole•skiem, Elekcya Jana Kazimierza, Jan
Czarnecki [w!a#c. Stefan Czarniecki] przechodzi Wis!",
Jan III Sobieski pod Wiedniem, Król Sobieski i wojewoda Matczy•ski, Revera Potocki, Wjazd pos!a polskiego
do Stambu!u, Ksi%&e Józef Poniatowski, Has!o i Odzew.
Niecz!ste.
560.–

118. MICKIEWICZ Adam – Dziady. Cz"#* I, II i
IV. Z illustracyami Cz. B. Jankowskiego. Lwów
[przedm. 1896]. Ksi"g. H. Altenberga. folio, s. [4],
106, tabl. 6. opr. oryg. p!. zdob.
Otarcia i zaplamienia ok!., wewn%trz stan dobry. Tekst w
ozdobnej ramce.
300.–

119. MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z 1811 i
1812 r. w dwunastu ksi"gach wierszem. Z portretem poety i 24 illustr. rysunku E. M. Andriollego.
Lwów 1889. Nak!. H. Altenberga. 8, s. [4], 320,
[4], tabl. 24, portret 1. opr. oryg. p!. zdob., obci"cie
z!oc. Ilustracja na tabl. 19.
25
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Banach 834. Otarcia naro•ników ok•., zaplamienie jednej z ostatnich stron, niewielkie zaplamienia w innych miejscach. Jedna tablica umieszczona dwukrotnie, brak jednej tablicy. Zapiski
o•ówkiem. Jedne z najbardziej popularnych rycin do narodowej epopei.
360.–

nr 119

nr 120

120. SHAK[E]SPEARE [William] – Roméo et Juliette. Traduction de Daffry de la Monnoye. Illustrations d’Andriolli. Gravures de Huyot. Paris [1886]. Libr. Firmin-Didot et
C-ie. folio, s. [4], VIII, [2], 193, tabl. 10. opr. oryg. psk. z•oc., górne obci!cie z•oc.
Miejscami za•ó•cenia papieru (widoczne zw•aszcza na pocz"tku i ko#cu ksi"•ki), poza tym stan
bardzo dobry. Dziesi!$ ca•ostronicowych drzeworytów wg rys. Andriollego. Jedyny wydany z
planowanej serii dramatów Szekspira ilustrowanych przez Andriollego. Niecz!ste.
1.200.–

121. [SIENKIEWICZ Henryk]. Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza. G•ówniejsze
sceny i postacie z powie%ci i nowel Sienkiewicza w dwudziestu illustracyach [...]. Z
wst!pem krytycznym Stanis•awa hr. Tarnowskiego. Warszawa 1898. Ksi!g. Gebethnera i Wolffa. 4, s. [4], 103, [2], tabl. 20. opr. oryg. p•. zdob., obci!cie z•oc.
Empireum 74. Stan bardzo dobry. W cz!%ci zasadniczej 19 fragmentów dzie• Sienkiewicza z
ca•ostronicowymi ilustracjami J. Brandta, J. Che•mo#skiego, A. Kamie#skiego, J. Kossaka, W.
Kotarbi#skiego, K. Pochwalskiego, J. Rosena, H. Siemiradzkiego, P. Stachiewicza, W. Wodzinowskiego. Oprawa wydawnicza (w kolorze jasnoniebieskim) wykonana przez "rm! Hübel
i Denek w Lipsku (%lepy t•ok na tylnej ok•.). Ilustracja na tabl. 19.
360.–

122. ZAYDLER Bernardo – Storia della Polonia &no agli ultimi tempi. T.1-2. Firenze 1831.
V. Batelli e Figli. 8, s. [2], XII, [2], [5]-439, [1]; 732, [8]; •"cznie tablic, map i planów
106 [w tym 18 barwnych]. opr. psk. z•oc. z epoki.
Banach 197. Podklejone przedarcia mapy, podklejone marginesy widoku kopalni w Wieliczce,
podklejone naddarcia „Fiera polacca”, zaplamienia planu Warszawy, podklejone marginesy 3
kart, miejscami za•ó•cenia papieru. Jedna z pi!kniej wydanych w XIX w. ksi#$ek o Polsce.
Na rycinach (miedzioryty) portrety, widoki miast, ubiory, sceny batalistyczne i rodzajowe. W%ród
tablic m. in. czarno-bia•y plan Krakowa „Pianta di Cracovia” i Warszawy „Pianta di Warsavia”,
dwie barwne mapy Polski „Situazione geogra&ca della Polonia” i „Situazione attuale della Polonia”, jarmark „Fiera polacca”.
6.000.–
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Ksi••ki XX-wieczne
123. BRECHT Bertold – Matka Courage i jej dzieci. Kronika z wojny trzydziestoletniej.
Ilustrowa! Tadeusz Kulisiewicz. Kraków 1965. Wyd. Literackie. 4, s. 188, [3]. opr.
oryg. p•., obw.
Kraw"dzie obw. podklejone ta#m• bezkwasow•, niewielki ubytek grzbietu obw., wewn•trz stan
bardzo dobry. Przek!ad S. J. Leca. Niezwykle starannie wydany tekst sztuki w uk!adzie graf. Zo•i
Darowskiej.
80.–

nr 123

nr 124

124. BUREAU Noël – Marché aux puces. Poèmes en
prose accompagnés de 6 aux-fortes originales
par Gromaire, Dubreuil, Georg, Ralli, Makowski, Per Krohg. Paris 1930. M. Seheur. 8, s. [4],
65, [2], tabl. 6. brosz., obw., bibu!ka ochronna.
Stan bardzo dobry. Wydano 200 egz. num., ten nr
122. Na tablicach sze"# oryginalnych gra$k, w tym
jedna akwaforta Tadeusza Makowskiego. 1.800.–

125. GOJAWICZY%SKA Pola – Rozmowy z milczeniem. Uk!ad gra•czny, ok!adk" i ilustracje
projektowa! Bronis!aw Linke. Warszawa 1936.
Nak!. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. 169, [7], tabl.
5. brosz., obw.
Ubytek naro&nika przedniej obw., wewn•trz stan dobry. Ekslibris.
P. Gojawiczy&ska (1896-1963) - jedna z najpopularniejszych pisarek okresu mi"dzywojennego;
„Rozmowy z milczeniem” napisa!a rok po wydaniu
swojej najg!o#niejszej (s•lmowanej pó'niej) powie#ci
„Dziewcz"ta z Nowolipek”. Eseje i szkice sk!adaj•ce si" na tom stanowi• liryczno-•lozo•czn• wypo-
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wied• o •yciu cz•owieka. Uk•ad gra•czny, ok•adka i ilustracje s• autorstwa Bronis•awa Linkego
(1906-1962). Linke, malarz, rysownik i gra•k, ucze• Henryka Uziemb•y w Krakowie i Tadeusza
Pruszkowskiego w Warszawie to jedna z ciekawszych postaci polskiego ekspresjonizmu. Jego
twórczo%" stanowi swoist•, autorsk• rozpraw$ ze %wiatem i dokumentuje wra•liwo%" autora na
wszelkie okrucie•stwa i nikczemno%ci wspó•czesnego %wiata. Cechuje j• surrealistyczna i agresywna forma, oparta na solidnych umiej$tno%ciach warsztatowych.
140.–

126. GOMBROWICZ Witold – Iwona, ksi$•niczka Burgunda. Warszawa 1958. PIW. 8, s.
87, [1], tabl. rozk•. 5. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Jedyna ksi!"ka ilustrowana przez Tadeusza Kantora. Pi$kny przyk•ad
wspó•grania dzie• dwóch wybitnych artystów. Kantor zaprojektowa• obwolut$ i 5 ilustracji
umieszczonych na rozk•adanych tablicach. Na odwrocie ka•dej planszy umieszczono tytu•y rycin: Dwór i zachód s•o•ca, Iwona i ciotki, Król i królowa, Grzechy króla i królowej, Uczta.
Pierwszy dramat Gombrowicza. Swoj• prapremier$ mia• dopiero na fali popa•dziernikowej odwil•y; w 1957 r. warszawski Teatr Dramatyczny wystawi• „Iwon$” w re•yserii Haliny Miko•ajskiej. Prezentowana tu edycja jest pierwszym wydaniem samoistnym (pierwodruk ukaza• si$ w
w dwóch kolejnych zeszytach „Skamandra” w 1938) i jedynym za •ycia autora. Nast$pna edycja
mia•a miejsce dopiero w 1971 r. w „Dzie•ach zebranych” (t. 5, Pary•, Inst. Literacki).
W. Gombrowicz (1904-1969) - powie%ciopisarz, dramaturg, od 1939 r. przebywaj•cy na emigracji, jeden z najwybitniejszych literatów polskich XX w.
T. Kantor (1915-1990) - malarz, re•yser teatralny, animator •ycia artystycznego, za•o•yciel
awangardowego teatru Cricot 2, jeden z najciekawszych nowoczesnych artystów polskich. 180.–

nr 126

nr 127

127. GRABSKI W•adys•aw Jan – Trzy wie•ce. Z trzema miedziorytami oryginalnemi Wac•awa Zawadowskiego, Franciszka Prochaski, Konstantego Brandla. Pary• 1926. Pol.
Tow. Przyjació• Ksi••ki. 16, s. 65, [5]. brosz.
Gro•ska 26; SPKL 54. Niewielkie otarcia ok•., uszkodzenie (za•amania i ubytki) górnego marginesu ostatnich kart (w tym jednej planszy ilustracyjnej). Egz. niemal w ca•o%ci nierozci$ty. Wyd.
1.000 egz., ten nr 105, z podpisem S. P. Koczorowskiego i B. Mo•kiewiczówny - cz•onków Zarz•du PTPK. Ca•ostronicowe oryginalne miedzioryty w ramach paginacji, drzeworytowe god•o
Towarzystwa (autorstwa K. Brandla).
140.–
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128. HARASYMOWICZ Jerzy – Przej•cie kopii.
Kraków 1958. Wyd. Literackie. 8, s. 81, [2], tabl.
6. brosz., obw.
Otarcia obw., przebarwienia dwóch skrajnych kart,
poza tym wewn•trz stan bardzo dobry. Odr!czna
dedykacja autora ozdobiona narysowanym obok
kwiatkiem. Projekt obwoluty i fotogramy na tablicach
autorstwa Marka Piaseckiego (1935-2011) - jednego z
najbardziej oryginalnych fotografów wspó•czesnych.
Do•"czone zaproszenia na spektakle teatralne, jedno z
nich z odr•cznym dopiskiem poety.
50.–

129. HERTZ BARWI"SKI Henryk – Woyska polskiego konterfektow g•adkich 20 gwoli uciechy
komilitonów swoich wyimaginowa• - a gwoli
pozytku nierycerskiego pospolstwa w tysiaczney
mnogosci wyt•oczyc zezwoli• ... [tyt. ok•adkowy]. Serya 1. Nak•ad 3. Kraków [nie po 1916?].
Lit. W. Krzepowskiego. 8 pod•., k. [20]. brosz.
Gro•ska 73. Ok•. nieco zakurzone, wewn"trz stan donr 128
bry. Album g•. barwnych litografowanych karykatur,
zawieraj"cy portrety m. in. J. Pi•sudskiego, E. %mig•ego Rydza, W. Sieroszewskiego, M. Kukiela, J. Kadena Bandrowskiego. Nast•pne serie nie
ukaza•y si•.
240.–

nr 129

nr 130

130. JAKUBOWSKI Stanis•aw – Bogowie S•owian. Warszawa 1933. Druk. „Pow&ci"gliwo&' i Praca”. 4, s. 58, [1], tabl. 21. brosz.
Gro•ska 282. Grzbiet oklejony paskiem p•ótna, ok•. naklejone od wewn"trz na arkusz bia•ego papieru, egz. lekko obci•ty przez introligatora. Inicja•y, winietki i tablice w drzeworycie Stanis•awa
Jakubowskiego. Tytu• i tekst w j•z. pol., franc. i ang. Wydano 3.000 egz. podpisanych przez autora, ten bez podpisu. Na tablicach stylizowane wizerunki bo*ków poga•skich i &wi•tych miejsc,
odbite w precyzyjnym drzeworycie na *ó•tej tincie: %wiatowit, Swaro*yc, Radgost, Bielboh i
Czarnboh, Trig•aw, Rugiewit, Jarowit, +ywia, Prowe, Porenut, /ada, Marzana, Perun, Da*boh,
Stryboh, We•es, Chors, Mokosz, Simarg•, Perep•ut, Arkona. W tek&cie i na karcie tytu•owej czarne winiety i •naliki oraz czerwono drukowane ozdobne inicja•y. /"cznie „Bogowie S•owian”
zawieraj" 132 ryciny: drzeworyt tytu•owy na przedniej ok•adce broszurowej (pos"g %wiatowita),
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winiet• „Retra, s•owia•ski Akropol” na karcie tyt., 43 czarne winietki i •naliki, 66 czerwonych
inicja•ów drzeworytowych oraz 21 tablic. Tekst (trójj•zyczny) oparty na bogatej literaturze przedmiotu (bibliogra•a obejmuje 19 pozycji polskich i obcych).
S. Jakubowski (1888-1964) - malarz, gra•k, profesor ASP, artysta ksi!"ki.
320.–

131. KASPROWICZ Jan – Taniec zbójnicki. Cztery plansze, inicja!y, zako"czenia i
ok&adk# wykona& w drzeworycie W&adys&aw Skoczylas. Warszawa-Kraków 1929.
Wydawnictwo J. Mortkowicza. 4, s. [4], 32, [4], tabl. 4. brosz., bibu•ka ochronna.
Gro•ska 505. Naddarcia i za•amania bibu•ki ochronnej, stan dobry. Kilka piecz. w•asn. na pierwszych i ostatnich kartach. Wydano 1.200 egz. Ksi!"ka ilustrowana oryginalnymi drzeworytami
W•adys•awa Skoczylasa: ok•adk• zdobi ca•ostronicowy „Zbójnik skacz!cy nad ogniem” (tytu•y drzeworytów za: T. Cie#lewski syn „W•adys•aw Skoczylas, inicjator i twórca wspó•czesnego
drzeworytu w Polsce”, War. 1934, s. 113) z wkomponowanym tytu•em i nazwiskiem autora ksi!"ki, cztery drzeworyty na tablicach: „W murowanej piwnicy”, „Pochód zbójników” (rozk•adany),
„Scena mi•osna” i „Zbójnicy pod zamkiem” (rozk•adany), cztery winiety: „Zbójnik ze strzelb!”,
„Drzewo” (odbity dwukrotnie), „Szubienice”, „Mogi•ka”, cztery inicja•y: B - „Zbójnik z ciupag!”, A - „Dziewczyna p•acz!ca”, H - „Góry”, Z - „Zamek Orawski”. Niecz#ste.
1.200.–

nr 131

132. KOSSAK Zofja – Szale•cy bo"y. Z barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Warszawa 1937. Tow. Wyd. „Rój”. 4, s. [4], 182, [2], tabl. barwnych 7. opr. oryg. [?] skóra
z•oc., górne obci•cie barwione.
Niewielkie otarcia naro"ników ok•., zaplamienie pierwszych dwóch kart. Piecz. Skóra ciemnoniebieska, przednia ok•. i grzbiet z•oc. Oprawa anonimowa. Opowie#ci o #wi•tych, zaw. m. in.:
Legenda o #w. Jozafacie i Barlaamie, Krzy" #w. Franciszka Ksawerego, Legenda Opactwa sandomierskiego, Per•y #w. Orszuli, Legenda o #w. Hieronimie, Powód$ w Kro#nie, Pierwsze dary
#w. Miko•aja. Autork! urokliwych rycin jest Lela Pawlikowska, córka Maryli Wolskiej i siostra
Beaty Oberty•skiej, utalentowana malarka i ilustratorka, uczennica W. Weissa i K. Sichulskiego;
wi•kszo#% ksi!"ek przez ni! zilustrowanych ukaza•a si• nak•adem Biblioteki Medyckiej. 800.–

133. KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowa&a Zofja Stryje$ska. Kraków [1921]. Spó•ka Wyd. „Fala”. 4, s. 55. opr. oryg. pp•.
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Stryje ska!MNK!VI.I.I.12;!SPKL!370.!Stan!dobry.!Piecz.!Wydano!1.100!egz.,!ten!nr!1025.!Osiem!
ca"ostronicowych! barwnych! tablic! wg! rys.! Zo#i! Stryje skiej,! mniejsze,! czarno-bia"e! ilustracje!
tego!samego!autorstwa!w!tek$cie.!
480.–

nr 133

nr 135

134. LE!MIAN!Boles"aw!–!Gedichte!polnisch-deutsch!herausgegeben!und!übertragen!von!
Karl!Dedecius.!Reicheneck!1988.!Aldus-Presse.!4,!s.!27,![1].!brosz.,!obw.
Stan! bardzo! dobry.! Wyd. 150 egz. num., ten nr 97,! podpisany! przez! wydawc%!Arno! Piechorowskiego.! Frontispis! Zbigniewa! Dolatowskiego.! Pi%knie! drukowany! na! r%cznej! prasie! wybór!
kilku! wierszy! Le$miana! w! t"umaczeniu! Karla! Dedeciusa.! Zawiera! wiersze:! „Mimochodem”,!
„Nieznanemu! Bogu”,! „Topielec”,! „Pieszczota”,! „Tajemnica”,! „Samotno$&”! i! „Dwoje! ludzie ków”.!W$ród!ponad!120!biblio#lskich!druków,!które!wydrukowa"!na!r%cznej!prasie!swego!wydawnictwa!Arno!Piechorowski!znalaz"!si%!opisany!w!tym!katalogu!wiersz!Edgara!Poe’a!„Kruk”.!
Polskim!akcentem!wydawnictwa!jest!to,!'e!ilustracje!i!opraw%!gra#czn(!przygotowa"!Zbigniew!
Dolatowski!)1927-2001*!-!urodzony!w!Poznaniu!artysta!gra#k,!ilustrator!i!twórca!ekslibrisów.!W!
1956!wykona"!pierwsze!ekslibrisy!i!w!ci(gu!45!lat!mia"!ich!w!dorobku!ponad!900.!Pos"ugiwa"!si%!
ró'norodnymi!technikami,!ale!najciekawsze!by"y!jego!drzeworyty.!
120.–

135. MRO•EK!S"awomir!–!S"o .!Kraków!1957.!Wyd.!Literackie.!16d,!s.!200,![8].!brosz.
Stan!bardzo!dobry.!Pierwsze!wydanie!jednego!z!najwa'niejszych!tomów!opowiada !S.!Mro'ka!
ozdobione! znakomicie! koresponduj(cymi! z! charakterem! utworów! ilustracjami! Daniela! Mroza.!
Pi%kny!przyk"ad!wzajemnego!wspó"grania!warstwy!tekstowej!i!ilustracyjnej!ksi('ki.!
80.–

136. PNIEWSKI!W"adys"aw!–!Morze!polskie!i!Pomorze!w!pie$ni.!Zebra",!u"o'y"!oraz!s"owem!wst%pnem!i!obja$nieniami!zaopatrzy"!...!Gda sk!1931.!Tow.!Przyjació"!Nauki!i!
Sztuki.!8,!s.![2],!197,![1].!opr.!oryg.!p".!Bibl.!Gda sko-pomorska,!t.!1.
Gro ska! 97.! Ok".! nieco! zabrudzone,! wewn(trz! stan! dobry.! Piecz.!Antologia!pie$ni! o! Ba"tyku! i!
Pomorzu! ozdobiona! o"mioma drzeworytami Stanis&awa Brz%czkowskiego. Ilustracja na
tabl. 3.
140.–

137. RAYSKI!K[onstanty]!–!Karykatury.!Lublin!1913.!Nak".!autora.!4,!tabl.!11.!oryg.!teczka!
kart.
Gro ska!–!Grzbiet!teki!oklejony!papierem,!otarcia!ok".,!niewielkie!zaplamienia!trzech!plansz.!Teka!
karykatur!popularnego!na!pocz.!XX!w.!lubelskiego!gra#ka!i!malarza!)znanego!tak'e!pod!nazwi-
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skiem Kietlicz-Rayski), odbita w Litogra•i A. Jarzy•skiego. Na poszczególnych tablicach: Barcewicz, Dygas (jako Lohengrin), Frycz, Kasprowicz, Nowaczy•ski, Opie•ski, Sosnowski, Maks
W•grzyn, Józef W•grzyn (jako Irydion), Zelwerowicz, Korzon. O karykaturach Rayskiego pisano
w epoce: „dobre i b. ciekawe, przedstawiaj•ce na swój sposób poj•te •zjonomie znanych osobisto#ci ze #wiata literatury i sztuki, [których] ka$da twarz, ka$da sylwetka jest sumiennie wystudiowana, a nast•pnie dopiero w kilku pobie$nych rzutach uchwycony jest jej wyraz” (E. Lubierzy•ski,
cyt. za „S%ownik artystów pol.” - tu tak$e obszerny biogram artysty). Niecz%ste.
320.–

138. RILKE Rainer Maria – &piew o mi%o#ci i
#mierci Korneta Krzysztofa Rilke. Przek%ad
Idy Wieniewskiej. Lwów-Pozna• 1922.
Nak%. Wyd. Pol. 4, s. [4]. 43. opr. wsp. pp%.
z zach. ok%. brosz.
Ok%. brosz. zabrudzona, poza tym stan dobry.
Piecz. w%asn. 6 ca%ostronicowych ilustracji w
ramach paginacji oraz ozdobniki w tek#cie autorstwa Alfreda 'mudy.
A. •muda (1897-1966) - malarz i ilustrator. Studiowa% w Krakowie w Akademii Sztuk Pi•knych
u Józefa Mehoffera. Zajmowa% si• gra•k• u$ytkow• w czasopismach. Wykona%a liczne projekty
ok%adek i ilustracji ksi•$kowych.
80.–

139. ROGALSKI Gustaw (junior) – Album
karykatur Marsza%ka J. Pi%sudskiego 19141928. Na pami•tk• dziesi•ciolecia nienr 138
podleg%o#ci Polski 1918-1928 malowa% ...
Kraków 1928. Zak%. Graf. L. Nowaka, Druk
Drukarnia-Stereotypia Gronusia i Or%owskiego. folio, k. [1], tabl. 10. brosz.
Brak cz•#ci tekstowej. Grzbiet oklejony papierem, przednia ok%. nieco zakurzona, poza tym stan
dobry. Karty przewi•zane sznurkiem. Sze#* tablic i ilustracja ok%adkowa wielobarwne. Tabl. zatytu%owano: S•nks Polski, Wyjazd z Oleandrów 1914 r., Magdeburg, Bat, Na Mo#cie, Reduta
belwederska, Witos, Pokój czy wojna, Gra$y•ski, Jedynka.
240.–

140. SICHULSKI Kazimierz – XXX karykatur. Kraków [1904]. Druk. W. Teodorczuka i Sp. 16d, k. 33. opr. p%. z epoki z zach.
ok%. brosz.
Gro•ska 490. Zaplamienia ok%., ubytki szyldzika na grzbiecie, zaplamienia karty przedtyt.
Piecz. 30 litogra"i K. Sichulskiego. W#ród
portretowanych: J. Malczewski, S. Wyspia•ski,
S. 'eromski, L. Wyczó%kowski, F. Jasie•ski, J.
Kasprowicz, H. Sienkiewicz, T. Axentowicz,
W. S. Reymont, W. Orkan, L. Rydel.
160.–

141. SIENKIEWICZ Henryk – Quo vadis. Z
dwudziestoma heliograwurami wed%ug
obrazów Piotra Stachiewicza. Wyd. II.
Warszawa 1910. Gebethner i Wolff. 4, s.
[4], 218, tabl. 20. opr. psk. z%oc. z epoki.

nr 140
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Lekkie otarcia i zarysowania ok•., za•amania bibu•ek ochronnych przy rycinach, blok lekko polu"niony, niewielkie zaplamienia. Dwa z•oc. szyldziki na
grzbiecie. Obca dedykacja.
420.–

142. SOPO!KO Konstanty Maria – Pojazdy w
dawnej Warszawie. Toru# 1979. Tow. Biblio$lów im. J. Lelewela. 8, s. 15. [1]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Odr"czna dedykacja autora.
Osiem linorytów autora w tek#cie. Wydano 200
egz., ten nr 31 z podpisem autora i jego ekslibrisem.
Oprac. graf. Z. Gardzielewskiego.
64.–

143. SUCHANEK A[ntoni] – %ód" 1948. 12 plansz
autolitogra$cznych ... %ód" 1948. Wyd. Zarz&du Miejskiego. folio. s. [4], tabl. 12. oryg. teka
kart.
Podklejone niewielkie naddarcie grzbietu teki, marginesy dwóch plansz po'ó•k•e, poza tym tablice w
stanie dobrym i bardzo dobrym. Litogra$e jednonr 143
barwne, ok•adka barwna. Ca•o() odbito w Litogra$i
G•ównego Zarz&du Polityczno-Wychowawczego
Wojska Polskiego. Teka dedykowana przodownikom pracy, ze wst•pem R. Kaczmarka w j•z.
polskim, rosyjskim i francuskim. 12 plansz o tytu•ach: „Panorama %odzi - miasta kominów”,
„Motyw ze Starego Miasta z sylwet& ko(cio•a Mariackiego”, „Nowe Miasto - dawny ratusz z r.
1827, obecnie siedziba Archiwum Miejskiego”, „Stary gmach fabryczny Pa#stwowych Zak•adów Przemys•u Bawe•nianego nr 3 - fragment. W g••bi wie'yce (wi&ty#”, „Ulica Piotrkowska z
masywem ko(cio•a katedralnego”, „Zabytek budownictwa sprzed stu lat. Magazyn by•ego Banku Polskiego od strony dziedzi#ca”, „Podwórze fabryczne”, „Wn•trze nowoczesnej kot•owni”,
„Hala fabryczna - fragment prz•dzalni”, Ogromne zabudowania fabryczne jednego z Pa#stwowych Zak•adów Przemys•u Bawe•nianego”, „Motor miasta pracy - •ódzka elektrownia”, „Widok
nowoczesnej tkalni”. Na ok•. fragment elektrowni i herb miasta.
600.–

144. TOMASZEWSKI Henryk – Ksi&'ka za'ale#. Warszawa 1961. Wyd. Artystyczno-Gra$czne. 4, s. [98]. opr. oryg. p•., obw.
Obw. nieco otarta i zaplamiona, poza tym stan bardzo dobry. Wst•p A. Os•ki, uk•ad. graf. W.
Zamecznika. Album z reprodukcjami rysunków i kola'y H. Tomaszewskiego +1914-2005/ - cenionego gra$ka i rysownika, wspó•twórcy polskiej szko•y plakatu, wybitnego pedagoga. Odr"czna dedykacja artysty dla krytyka literackiego i eseisty Henryka Berezy. Do$%czono katalog
wystawy plakatów i rysunków H. Tomaszewskiego w Ginza Graphic Gallery wydany w Japonii
w 1992 z odr"czn% dedykacj% jak wy&ej.
120.–

145. WRZE'NIAK W. Z. – Vermessungswesen w karykaturze. Kraków 1941. 8, k. [38].
brosz.
Grzbiet oklejony papierem, ok•. nadkruszone, nieco zaplamione, wewn&trz stan dobry. Nazwisko autora uwidocznione pod rysunkami. Karty przewiercone oryginalnie na sztorc, przewi&zane
sznurkiem. Album rysunków i karykatur ukazuj&cych warunki pracy i osoby zatrudnione w krakowskim Urz•dzie Geodezji w czasie okupacji niemieckiej. Pierwsze plansze podpisane cytatami
+dos•ownymi lub nie/ z „Pana Tadeusza”, pozosta•e opatrzono rymowanymi czterowierszami.
Pod niektórymi karykaturami odr•cznie wpisane nazwiska spotretowanych osób +Giedliczka,
Wolnik, Nie), Brze"niak, W•odek Iskierski, Poliszot, Giza, Bednarska, Olejniczak Jerzy/. ;adna
z dost•pnych nam bibliogra$i nie odnotowuje tej publikacji. Rzadkie.
220.–

33

KSI••KA ARTYSTYCZNA I ILUSTROWANA

146. WYSZY!SKI Stefan – Meditationen von ... Hap Grieshaber – Kreuzweg. Berlin [cop.
1967]. Rembrandt Verlag. folio, s. 92 [w tym 14 dwustronicowych barwnych ryc.]. opr.
oryg. p•., obw., futera• kart.
Obw. nieco otarta, stan bardzo dobry. Medytacje kard. Wyszy•skiego na temat M•ki Pa•skiej
ozdobione barwnymi drzeworytami niemieckiego artysty H. Grieshabera przedstawiaj•cymi poszczególne stacje Drogi Krzy•owej. Tekst medytacji w j•z. pol., spis tre"ci i kolofon po niem.,
obja"nienia i streszczenia po ang. Wydano 3.000 egz., ten nr 997.
1.200.–

O"cyna Tyszkiewicza
147. CENNINI Cennino – Rzecz o malarstwie. Florencja 1933. We #orenckiej O$cynie
Tyszkiewiczów. 8, s. XIV, [2], 120, [5]. opr. pó%n. pperg.
Stamperia 1.13. Skrajne karty nieco po•ó•k•e, stan dobry. Egz. nierozci•ty. Wyd. 200 egz., w
formacie octavo, ten bez numeru. Przek•ad Maryli i Samuela Tyszkiewiczów, s•owo wst•pne
Adolfo Venturi, przedmowa Mary Pittaluga. Dziewi•ta publikacja #orenckiej O$cyny. Zawiera
dedykacj• po"wi•con• Tadeuszowi Cie"lewskiemu. Przek•ad dokonany z inicjatywy Towarzystwa Zach•ty Sztuk Pi•knych. Wg •ycznia tego Towarzystwa powsta•y dwie ró•ne edycje: 100
egzemplarzy formatu quarto liczbowanych s•ownie w t•oczni od 1 do 100 oraz formatu octavo
liczbowanych r•cznie od 101 do 300. Wszystkie z•o•ono r•cznie czcionk• Inkunabula, antykw•
i kursyw• pkt. 12 i 8 wykonan• w zak•adach Nebiolo w Turynie, odbito r•cznie antiquo modo na
moczonych arkuszach. Wydanie in quarto ilustrowano rysunkami, drzeworytami i reprodukcjami;
mniejsze egz. nie by•y zdobione.
980.–

nr 148

148. RAYMOND Irena – &wi•to pogody. Akwarele Gastona Raymond. Nicea 1943. Nak•.
autorki. U Tyszkiewicza. 16d, s. [67]. opr. oryg. kart., oryg. futera• kart.
Stamperia 1.44. Otarcia futera•u, wyklejki nieco zabr•zowione, foliowa koszulka ochronna
przedarta w grzbiecie, miejscami za•ó•cenia papieru. Tom poezji ozdobiony licznymi r•cznie kolorowanymi ilustracjami G. Raymond, z barwn• ok•. tego•. Wydano 120 egz., ten nr 45. Podpis
Samuela Tyszkiewicza.
480.–
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149. TESLAR Joseph Andre – Devant la Colonne de Mickiewicz. Paris 1929. Compose &
imprime a la main chez les Tyszkiewicz a Florence. 4, s. 29, [2]. brosz., obw.
Stamperia 1.7. Obw. nieco zaplamiona, wewn!trz stan bardzo dobry. Wydano 500 egz., ten nr
326 z podpisem Samuela Tyszkiewicza w kolofonie. Czwarta publikacja "orenckiej O#cyny.
Wydana w uznaniu dla Adama Mickiewicza i jako wyraz przyja$ni dla Polskiego Towarzystwa
Przyjació• Ksi•'ki w Pary'u. Tekst ukaza• si( uprzednio w „Le Monde Nouveau”. Ca•ostronicowa ilustracja - drzeworyt Franciszka Prochaski. Ksi•'ka z•o'ona kursyw• Nicolas Cochin,
odbita na czysto szmacianym, welinowym papierze z #ligranem O#cyny Cecchi w Pescji )Toskania*.
600.–

nr 149

nr 150

150. WIERZY!SKI Kazimierz – Barbakan warszawski. Nicea 1941. U Tyszkiewicza.
16d, s. [31] + k. [1] - errata. opr. oryg. kart., futera•.
Stamperia 1.31. Grzbiet nieco otarty i nadp(kni(ty, wewn•trz stan dobry. Tom poetycki dedykowany Stefanowi Starzy/skiemu, prezydentowi Warszawy. Wznowienie pierwszej publikacji
o#cyny nicejskiej z 1940. 21. publikacja Tyszkiewicza. Jeden ze 150 egz. liczbowanych )nr 236*
z podpisem wydawcy. Wyklejki w linorycie.
480.–

151. [KATALOG]. Katalog O#cyny Tyszkiewicza obejmuj•cy druki od 1 do 44, wydany
we Florencji w 1950.
Stamperia 3.26. Druk dwubarwny na 4 s. form. 14,5x19 cm. „Dzieje O#cyny Tyszkiewiczów na
chronologicznym katalogu zbudowane. Pierwsze prace O#cyny, zecerskie, gra#czne i opracowanie tekstów datuj• si( od jesieni 1926. [...] Ostateczna likwidacja #lii nicejskiej, sprowadzenie
materia•u i nowe wydanie niniejszego katalogu.”. Na ostatniej karcie drzeworyt form. 10x8 cm z
przedstawieniem procesu druku. Stan bardzo dobry.
100.–

152. [KATALOG]. Katalog O#cyny Tyszkiewicza obejmuj•cy druki od 1 do 50, wydany
we Florencji w 1954.
Stamperia 3.29. Druk dwubarwny na 6 s. form. 16x16,5 cm. „Dzieje O#cyny Tyszkiewiczów
na chronologicznym katalogu zbudowane. Pierwsze prace O#cyny, zecerskie, gra#czne i opracowanie tekstów datuj• si( od jesieni 1926. [...] Mo'e ten katalog pomo'e i obudziwszy ch(:
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posiadania u•atwi ich wyj•cie w •wiat!”. Na pierwszej karcie drzeworyt form. 10x8 cm z przedstawieniem procesu druku, na ostatniej podpis S. Tyszkiewicza. "lad z•o•enia, poza tym stan
bardzo dobry.
120.–

nr 152

nr 153

153. [REKLAMA]. Drobny druk reklamowy O$cyny Tyszkiewicza wydany we Florencji
w 1954.
Stamperia 3.28. Druk dwubarwny na 4 s. form. 12,5x8 cm. „Florencka o$cyna Tyszkiewiczów
komunikuje: W Nicei, pod okupacj% niemieck% [...] by•y wyt•oczone w kryjomej $lii O$cyny:
Psalmy [...], "ciana milczenia [...]. Nak•ad rozszed• si& w cz&•ci potajemnie, obecnie, ograniczona reszta [...] jest do nabycia po cenach wyj%tkowych [...] [pod nast&puj%cym adresem: Sunrise
Press [...], Buffalo 12. N. Y. [...]”. Dobry przyk•ad pieczo•owito•ci projektowej Tyszkiewicza, stosowanej
nie tylko w publikacjach ksi%•kowych, ale równie•
w drobnych drukach reklamowych. Stan bardzo dobry.
80.–

154. [ZAWIADOMIENIE]. Zawiadomienie o likwidacji $lii nicejskiej, XI 1949.
Stamperia 3.25. Druk wielobarwny na 4 s. form.
13x9,5 cm. „La Stamperia annuncia la liquidazione
della sua $liale e sara lieta di monstrare la sua nuava
e comoda sistemazione. via di Camerata 37, tel. 51721”. Na pierwszej karcie drzeworyt form. 12,5x9,2
cm z autoportretem Tyszkiewicza przy prasie drukarskiej, na s. 3 podpis o•ówkiem S. Tyszkiewicza i data
„listopad 1949”. Stan bardzo dobry.
80.–

155. [•YCZENIA]. 'yczenia •wi%teczno-noworoczne dla Walentyny i Alexsandra Jantów wydane we Florencji w 1949.
nr 154
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Stamperia 3.26. Druk wielobarwny na 4 s. form. 9x11 cm. „Na tych kartkach Odzyskanych wraz
z Wojennym Dorobkiem, ze Zjednoczonych O!cyn: Macierzystej i Jej, Zlikwidowanej, Filii Nicejskiej, lat pracy, co nas czeka, okiem radosnym pogl•daj•c, z weselem drukujemy najlepsze
#yczenia wszelkiego Dobra i wielu lat Powodzenia$ i Zdrowia$ Fortuny$ Wesela$ dla [...] na
Gwiazdk• 1949 i Nowy Rok 1950$ Vittoria i Samuel Tyszkiewiczowie”. Tekst •ycze' umieszczony na s. 3 zamkni•ty drzeworytow• ramk• w formie otwartej ksi•gi. Na s. 1 odbitka form. 4,8x3,1
cm z przedstawieniem niewiasty graj•cej na talerzach, na s. 2 sygnet drukarza, na ostatniej adres
o!cyny i o•ówkiem podpis S. Tyszkiewicza i data 24 XII. Stan bardzo dobry.
100.–

156. [PROSPEKT wydawniczy]. II 1929.
Stamperia 3.9. Druk dwubarwny na 6 s. form. 33x24,5 cm. opr. kartonowa. Brak drzeworytu
t•oczonego w prasie i do••czanego do prospektu. Prospekt do „Fiorenzy” z ilustr. Tadeusza Cie•lewskiego syna wydanej w 1928 jako 2. publikacji o!cyny. Na s. 3 podpis o•ówkiem S. Tyszkiewicza, na s. 4 „Egzemplarz No 125”, ze 145 wydanych w II 1929. Na pierwszej odr•czny
napis o•ówkiem: „Cena z•p. 50”, na ostatniej stronie przekre•lony nadruk „Maryla i”, „Piazza
D’Azeglio 20,” i dopisane odr•cznie: „Camerata 23”. Stan dobry.
140.–

nr 157

nr 158

157. [PROSPEKT wydawniczy]. [1933].
Stamperia –. Druk dwubarwny na 8 s. form. 33,5x24 cm. Prospekt do „The Medieval City-Communes” Nicola Ottokara wydanej w 1933 jako 10. publikacja o!cyny. Na s. 7 podpis o•ówkiem S.
Tyszkiewicza *egz. nr 100+. Stan bardzo dobry.
100.–

158. [PROSPEKT wydawniczy]. [1934].
Stamperia 3.13 *wariant+. Druk dwubarwny na 7 s. [8 pusta] form. 33x24 cm. Prospekt do „Families Romaines” Marity de Hutschler wydanej w 1934 jako 11. publikacja o!cyny. Na s. 7 podpis
o•ówkiem S. Tyszkiewicza *egz. nr 50+, na s. 5 kolorowany r•cznie przez Vittori• Lenzi jeden z
24 drzeworytowych herbów. Na pierwszej stronie przekre•lony nadruk „Éditions Florentines - 6,
Lungarno Corsini, Florence.” i dopisane odr•cznie: „plajtuj•cy niema ju•”. Stan dobry.
100.–

159. [KARTA tytu•owa i przedtytu•owa]. [1928?].
Druk dwubarwny na 6 s. form. 34x24 cm. Karty do „Fiorenzy” z ilustr. Tadeusza Cie•lewskiego
syna wydanej w 1928 jako 2. publikacji o!cyny. Stan dobry. Piecz. w•asn.
60.–
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nr 160

160. [KARTY ksi!"ki]. Pojedyncze karty z ksi!"ki. [1932?].
Druk jednobarwny na 6 s. form. 32,5x24 cm. 2 karty z tekstem i 1 drzeworyt autorstwa Maryli
Tyszkiewiczowej do „Podkowy na progu” Emila Zegad•owicza wydanej w 1932 jako 8. publikacja o$cyny. Na pierwszej stronie odr%czna notatka: „Emil Zegad#owicz ‚Podkowa na progu’
(waga: 2 kg.) Opr. pergamin z#p. 30”. Stan bardzo dobry.
60.–

Patrz te" poz.: 986, 1263, 1345
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Wśród książek, których nie zdążyliśmy przygotować na aukcję 100. antykwariatu Rara Avis pozostały takie, które wzbudzą, mamy nadzieję, w dalszym ciągu zainteresowanie kolekcjonerów. Wśród oferowanych
książek będą tym razem pozycje drobne i mniej drobne. Niektóre nie wymagają większych opisów, ale
niektórym trzeba się było dobrze przyjrzeć zanim się okazało, że i one mają jakąś swoją, jedyną w swoim
rodzaju historię. Tę ich wyjątkowość staraliśmy się przedstawić w naszych opisach. Dziękujemy raz jeszcze zespołowi Rara Avis za pomoc i zgodę na przyjęcie na aukcję pozycji nietypowych i na dodatek
nietypowo opisywanych.
Do opisu podobnych działów niektóre antykwariaty niemieckie używają barwnego określenia „Miscellanea et Trouvaillen”. Można by to przetłumaczyć na polski jako „Różności i Znaleziska”. Oznacza to,
że nie są to standardowe pozycje powszechnie znane i często spotykane – zostały gdzieś po prostu przypadkiem odkryte lub znalezione i okazało się, że są jednak pod jakimś względem ciekawe i wyjątkowe.

Czasopisma
Czasopisma to najlepsi świadkowie epoki. Gdy je czytamy poznajemy sposób myślenia ówczesnych dziennikarzy, porównujemy prognozy z faktami, które znamy już z historii. Zaskakuje nas zwykle jak wiele
sytuacji sprzed lat przypomina nam współczesność, jak mimo upływu wieków niewiele zmienia się świat.
Tak mają się sprawy w sferze polityki i społeczeństwa. Inaczej rzeczy się mają z ilustracjami. Tu zmiany są wielkie, zmieniają się
techniki, style i formy. Dawne czasopisma
ilustrowane były często przez najlepszych
artystów epoki.

161. L’ILLUSTRATION, journal
universel. Pary•. Red. Aug.
Marc. folio. bez opr.
R. 26, t. 57, [I pó•rocze]: 7 I-24
VI 1871. s. 368.
Stan dobry. Dublet bibliot. (piecz.).
Obejmuje numery 1454-1478. Ponad 400 drzeworytów, w tym ca•onr 161
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stronicowe, rozk•adane w ramach paginacji. Francuskie pismo ilustrowane zawieraj•ce obszerne
relacje z obrony Pary•a obleganego przez wojska
pruskie, a nast•pnie z dzia•a• Komuny Paryskiej.
Jest to interesuj•cy materia• dokumentalny w kontek•cie niedawnej dyskusji politycznej na temat
dzia•a• komunardów. Dziennik zawiera tak#e setki drzeworytów ukazuj•cych zniszczenia wojenne
i okrucie•stwa wojsk pruskich na terenie Francji.
Na s. 237 portret genera•a D•browskiego. Drzeworyty pokazuj• liczne egzekucje i okrucie•stwa
pope•niane przez obie strony kon'iktu. Dwa du#e
drzeworyty pokazuj• proces burzenia kolumny na
placu Vendome.
240.–

162. K!OSY. Czasopismo illustrowane tygodniowe po•wi•cone literaturze, nauce i sztuce.
Warszawa. Druk. S. Lewentala. folio. psk. z
epoki.
R. 10 [I pó•rocze]: 25 XII 1869 - 18 (30) VI
1870. s. [4], 408.

nr 162

Opr. otarta, blok polu*niony, marginesy kilkunastu
numerów przyci•te, kilka kart podklejonych, kilka
nieco naddartych; stan ogólny niezbyt dobry. Naklejka w•asn. Obejmuje numery 236-261. Ponad
180 drzeworytów, w tym wiele ca•ostronicowych, np. na s. 49 „Warszawa z roku 1783. Widok
z Pragi. Rysowany wedle obrazu Bogumi•a Schiffnera”, s. 97 „Omnibus Warszawski. Obraz J.
Kossaka”, s. 113 „Ci•#kie mrozy w Warszawie, w Lutym 870 r. Rozdawanie herbaty biednym
w przysionku Ratusza Warszawskiego”, s. 120 „Baer Meisels”, s. 177 „Józef Rychter w o•miu
charakterystycznych rolach”, s. 209 „Kradzione. Uk•ad i rysunek W. Dmochowskiego do wiersza
W. Syrokomli”, s. 253 „Wenecya. Sala Pi•ciuset w pa•acu Do#ów”, s. 269 „Safandu•y. Komedya
Wiktoryna Sardou. (Pod•ug fotogra+i J. Mieczkowskiego)”, s. 281 „Warszawa. Sie• domu Nr. 54
w rynku Satrego-Miasta”, s. 285 „Typy ludowe. Grajek. (Uk•ad i rysunek F. Sypniewskiego), s.
305 „Jarmark pod /wi•tym Jurem we Lwowie. (Rysowa• Juliusz Kossak)”, s. 352-353 „Warszawa. Nowy Ratusz: Sala Namiestnikowska, Sala Aleksandrowska”, s. 365 „Lwów. Plac /wi•tego
Ducha”, s. 369 „Warszawa. Aleja Ujazdowska: Powrót z wy•cigów konnych. Rysunek Juliusza
Kossaka”, s. 385 „Warszawa. Procesya Bo#ego Cia•a na Krakowskiem-Przedmie•ciu, przed ko•cio•em /wi•tego Krzy#a”.
320.–

LIBERUM Veto. Pismo po•wi•cone satyrze politycznej, literackiej i artystycznej
[pó*n.: Czasopismo po•wi•cone satyrze i karykaturze]. Kraków [pó*n. Lwów]. Red. F.
Czaki [pó*n. W. Dubi, W. Milko]. Druk. W. Teodorczuka. 8. brosz.
Czas. BJ 5, 15. Ok•. lekko nadkruszone, stan ogólny dobry (o ile nie zaznaczono inaczej). Piecz.
w•asn. Pismo ilustrowane litogra+cznymi i cynkogra+cznymi reprodukcjami rysunków artystów
z kr•gu Zielonego Balonika. W marcu 1903 roku zacz••o wychodzi< w Krakowie trzy razy w
miesi•cu „Liberum Veto” - pismo po•wi•cone powa#nej satyrze i karykaturze obyczajowej, politycznej i spo•ecznej. Jednym z za•o#ycieli pisma by• Franciszek Czaki, dzia•acz PPS. Wspó•redaktorem by• Adolf Nowaczy•ski, najwi•kszy wróg +listrów. W pi•mie pisali m. in. Leo Belmont, Benedykt Hertz, Jan August Kisielewski, Franciszek Mirandola, Zygmunt Klemensiewicz.
Szat• gra+czn• i ilustracje tworzyli m. in. Stanis•aw Szreniawa, W•adys•aw Jarocki, Fryderyk
Pautsch, Stanis•aw Kuczborski, Stanis•aw D•bicki, Kazimierz Sichulski, Tymon Niesio•owski,
Leon Wyczó•kowski. Bardzo liczne rysunki zamieszcza• tu jeden z najbardziej niezwyk•ych artystów polskich, przedwcze•nie zmar•y Witold Wojtkiewicz. Rysunki Wojtkiewicza wprowadzaj•ce karykaturalne deformacje postaci, +zyczn• brzydot• granicz•c• z kalectwem tworz• niezwyk•y i bardzo ponury nastrój. Nosz• wiele cech jego twórczo•ci malarskiej. W oferowanych
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poni ej!10!numerach!pisma!tylko!w!pierwszym!nie!ma!rysunku!Wojtkiewicza.!„Liberum!Veto”!
by"o!niezwykle!ostrym!i!odwa nym!pismem!satyrycznym.!Wiele!tekstów!kon#skowa"a!cenzura.!
Pismo!drukowa"o!wtedy!puste!strony.

nr 169

nr 171

163.! [R.!1],!nr!22:!10!X!1903.!Kraków.!s.![18].
Egz.! po! fachowej! konserwacji,! stan! dobry.!W! tym! numerze! du o! miejsca! po$wi%cono! planom!
renowacji!Wawelu!po!opuszczeniu!zamku!przez!wojska!austriackie.!Kolorowe!litogra#e!wed"ug!
rysunków!Kazimierza!Sichulskiego!„Smok!wawelski!po era!kardyna"a!Puzyn%”,!„Twardowski!na!
kogucie”!i!Fryderyka!Pautscha!„Sta&czyk”!i!„Panienka!w!kapeluszu”.!
80.–

164.! [R.!2],!nr!4![w"a$c.!5]:!10!II!1904.!Kraków.!s.!9,![7].
Numer! karnawa"owy.! Rysunek! Witolda! Wojtkiewicza! „Karnawa"”.! W$ród! tekstów! m.! in.:!
„Karnawa"owa! historia! dwóch! wielkich! krakowskich! rodzin:! Podrygo-Podrygalskich! i! Dziura-Dziurkowskich”,!„Przygody!marksisty!warszawskiego!w!Afryce”!i!„Dziwna!przygoda!hr.!Tarnowskiego”.!
60.–

165.! [R.!2],!nr!6:!10!II!1904.!Kraków.!s.!12,![4].
Niewielki!ubytek!górnego!marginesu!karty!tyt.!bez!szkody!dla!tekstu.!Numer!po$wi%cony!wojnie!
rosyjsko-japo&skiej.!Rysunki!Witolda!Wojtkiewicza:!„Pie$&!marynarzy!rosyjskich”,!„Najnowszy!
Kulturtraegers!na!dalekim!Wschodzie”!( o"nierz!rosyjski!napastuj'cy!Japonk%).!W$ród!tekstów!
m.! in.:! „Srul! ‚ochotnik’! o! duchu! armii! rosyjskiej”,! „Dlaczego! Rosya! przegra?”,! Karczma! pod!
zbrojnym!pokojem.!Dramat!europejski”.!
60.–

166.! [R.!2],!nr!7:!1!III!1904.!Kraków.!s.!12,![2].
Rysunki!Witolda!Wojtkiewicza:!„Japo&skie!g"owy”,!„Bardzo!prawdopodobne!-sprawa!uwiedzenia!ma"oletniej”.!W$ród!tekstów!m.!in.:!„Pie$&!o!naszym!snobie”,!„Szczyt!sprawiedliwo$ci”,!„Ile!
kosztuje!patriotyzm?”.!
60.–

167.! [R.!2],!nr!8:!10!III!1904.!Kraków.!s.!12,![4].
Egz.!po!konserwacji.!Rysunki!Witolda!Wojtkiewicza:!„Oskar ony!w!s'dzie:!w!poj%ciu!prokuratora,!w!poj%ciu!obro&cy”,!„Najm"odsza!malarya,!wzmacniaj'ca!swe!talenty!kaw'!u!‚Koziary’„.!
W$ród!tekstów!m.!in.:!„Sprawa!honorowa!mi%dzy!Alfonsem!Krety&skim!i!Alfredem!Mato"kiewiczem”,!„Parnas!Polski.!Wilhelm!Feldman:!Ci% ka!chwila”.!
60.–

168.! [R.!2],!nr!9:!23!III!1904.!Kraków.!s.!14,![1].
Blok!polu*niony,!poza!tym!stan!dobry.!Rysunki!Witolda!Wojtkiewicza:!„Russki!ochotnik”,!„W!
Kiszyniewie.!Nie!p"acz!Majerlejben,!car!nie!pozwoli,!aby! o"nierze! ydowscy!gin%li!od!Japo&-
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ców. Oni umr• na swojej ziemi i od swoich”. W•ród tekstów m. in.: „Regulamin moralno•ci”,
„Parnas Polski. Kazimierz Tetmajer: Dzwony”, „Materya•y do przysz•ego studyum historycznego nad wojn• rosyjsko-japo!sk•”.
60.–

169. [R. 2], nr 11: 10 IV 1904. Kraków. s. 12, [2].
Egz. po konserwacji. Rysunki Witolda Wojtkiewicza: „Wiosna”, „Pierwsze p"dy”. Rysunki Tymona Niesio•owskiego: „Feminizm wojuj•cy”, „Natr"tne #ebractwo”. W•ród tekstów m. in.: „Nowy
dworzec we Lwowie”, „Parnas Polski. Edmund Bieder: Siedzimy”.
60.–

170. [R. 2], nr 12: 20 IV 1904. Kraków. s. 16.
Rysunek Witolda Wojtkiewicza „Rosya podnieca patriotyzm ludu resztkami za•ogi Warjaga”.
W•ród tekstów m. in.: „Bia•og•owom. Do Parnasu dróg szukaj•cym nadaremno, s•ów kilkoro”,
„List technika z I-go roku.”, „Krakowska Akademia Sciencyey wszelkiej pe•na”.
60.–

171. [R. 2], nr 13: 1 V 1904. Kraków. s. 15, [1].
Ok•. i marginesy kart nieco nadkruszone. Rysunek Witolda Wojtkiewicza „Zniedo•"#nia•y romantyk, karmi•cy wzrok na plantach”. W•ród tekstów m. in.: „Grzegorz i Skowronek”, „Przygoda
Ignaca”, „Wie•ci z Lwowskiego Parnasu”.
60.–

172. [R. 2], nr 16 (45): 20 XI 1904. Lwów. s. 16.
Rysunki Witolda Wojtkiewicza: „Starzy i m•odzi”,
„Stulecie dziecka. „Cóze• w takim pod•ym ‚stimungu’ Adasiu”, „Mówi•em psiakrew staremu, by mi
kupi• na imieniny Schoppenhauera, a ten mi daje
‚Bajk" o Kasi i Królewiczu’„. W•ród tekstów m. in.:
„Westchnienia petersburskie”, „Czterdzie•ci cztery”,
„Nie•miertelno•$ chrab•szczów”.
60.–

173. Le MONDE Illustré. Journal hebdomaidre.
Pary#. folio. opr. p•. z epoki.
R. 7, nr 300-303, 305-350: 10 I-26 XII 1863. s.
[17]-80, [97]-416; 416.
Opr. otarta, blok polu'niony, brzegi kart nieco nadkruszone, kilka kart naddartych, brak s. 375-376 w
II pó•roczu, s. 249-250, 405-412 w I pó•roczu z ubytkiem ze szkod• dla tekstu. Do kompletnego rocznika brakuje dwóch numerów: 299 i 304. Ponad 400
drzeworytów, w tym ca•ostronicowe, rozk•adane w
ramach paginacji. Rocznik francuskiego tygodnika
ilustrowanego zawieraj•cy m. in. ilustrowane relacje
dot. powstania styczniowego, np. na s. 189 196-198,
199-202, 209, 215, 225, 233-234, 241, 246, 248, 277,
305, 369; 20, 40, 180, 205, 209, 324, 361.
300.–

nr 173

Ksi!"ki obcoj#zyczne: arcydzie$a literatury w oryginale i w t$umaczeniach,
klasyka, bestsellery i skandale literackie, ilustracje s$awnych malarzy,
ilustracje r#cznie kolorowane (pochoir), ciekawe oprawy
Literatura francuska, niemiecka i angielska obfitują w arcydzieła, które figurują w kanonie klasyki światowej albo są mniej lub bardziej zapomniane. Wszystkie pozostają jednak wartościową lekturą szczególnie w oryginale. Zachodni rynek bibliofilski w ciągu wielu lat wyprodukował niezliczone, ilustrowane i
pięknie drukowane wydania tych dzieł, Niektóre z tych wydań, zwłaszcza tańsze i bardziej masowe, co nie
znaczy, że nieatrakcyjne, różnymi drogami dotarły do Polski i polskich czytelników. Większość z prezentowanych pozycji zakupionych zostało w krakowskich antykwariatach. Interesujący tekst w połączeniu
z piękną ilustracją, drukiem i oprawą tworzy całość z wartością dodaną. Gdy przegląda się te wyda-
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nia zaczyna się wierzyć, że drukowana, ładnie wydana książka na zawsze pozostanie pomnikiem kultury
światowej, obiektem pożądania kolekcjonerów ale też atrakcyjnym przedmiotem dla zwykłego czytelnika
i że nic jej nie grozi ze strony książki elektronicznej.
I jeszcze jedna ważna sprawa. Tadeusz Filip, właściciel części oferowanych książek twierdził zawsze, że nie
warto czytać literatury w tłumaczeniach. On mógł sobie pozwolić na taki luksus, bo biegle znał sześć języków, a czytał w około dziesięciu. Dość ryzykownym pomysłem wydaje się uczenie się języka obcego przy
pomocy klasycznego dzieła literatury, a przecież Zygmunt Broniarek wiele lat temu wydał niewielką książkę
o tym jak sam nauczył się angielskiego czytając „Opowieść wigilijną” Dickensa z tłumaczeniem polskim w
ręce. Może więc warto spróbować użyć do tego celu ładnie drukowanej książki i to w dodatku z ilustracjami. Jeśli nie zna się języka oryginału czasem warto sięgnąć po dobre tłumaczenie w języku, który się zna.

174. BYRON [George Gordon] – Don Juan by ... in two volumes. T. 1-2. London 1837.
J. Murray. 16, s. [4], 376, tabl. 1 [staloryt]; [4], 395, [1], tabl. 1 [staloryt]. opr. skóra
z•oc., obci"cia barwione.
Opr. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. i naklejka w•asn. Edwarda Ragmenta i
Tadeusza Filipa. Dwa atrakcyjne romantyczne frontispisy w stalorycie rytowane przez E. Findena. Pierwszy przedstawia Cape Colonna na Sunium (ruiny •wi•tyni Posejdona na przyl•dku
Sunion), drugi The Brig of Balgownie (13. wieczny kamienny most na rzece Don ko•o Aberdeen).
Ostatnie, wielkie, cho% niedoko&czone dzie•o lorda Georga Gordona Byrona (1788-1824) - jednego z najwi"kszych poetow i dramaturgow XIX w. Ten ogromny poemat epicki wzbudzi• od
razu, w miar" ukazywania si" poszczegolnych pie•ni, u jednych zachwyt, u innych zgorszenie. W
przepi"knych oktawach szesnastu pie•ni zawarta jest ogromna skala tonów: od wysublimowanej
liryki po sceny frywolne. Przygody i podró'e tytu•owego bohatera s• kanw• licznych dygresji,
pe•nych b•d* to liryzmu, b•d* ironii, kpiny czy +lozo+cznej zadumy nad •wiatem i jego prawami.
Historycy literatury twierdz• czasem, 'e bez „Don Juana” Byrona i „Eugeniusza Oniegina” nie
by•oby prawdopodobnie „Beniowskiego” Juliusza S•owackiego.
240.–

175. DE QUINCEY Thomas – Confessions of an English Opium-Eater. [pol.: „Wyznania angielskiego opiumisty”]. London-New York-Toronto. [1906]. H. Frowde Oxford
University Press. 16d, s. XVII, [1], 288. opr. pperg. z•oc. z epoki z szyldzikiem, górne
obci"cie z•oc.
Brak karty przedtyt. Opr. nieco zabrudzona, poza tym stan dobry. Piecz. w•asn. !wiatowy klasyk
literatury o uzale"nieniach.
T. De Quincey (1785-1859) - angielski pisarz, my•liciel t•umacz i eseista epoki romantyzmu.
By• synem kupca. Od najm•odszych lat objawia• wybitne zdolno•ci. W 1803 rozpocz•• studia
w Oxfordzie. W tym okresie popad• w na•óg narkomanii. Halucynacje wywo•ane za'ywaniem
opium opisa• w 1821 w swoim debiucie literackim: „Wyznania angielskiego opiumisty”, który
przyniós• mu wielk• s•aw". Do dzi• ksi•'ka ta stanowi cenne *ród•o wiedzy na temat stadiów
narkomanii, romantycznej wra'liwo•ci i postaw dekadenckich. De Quincey opisuje swoje prze'ycia rozpoczynaj•c od okresu dzieci&stwa i czasów szkolnych, a nast"pnie koncentruje si" na
przyjemno•ciach p•yn•cych z za'ywania opium i przykro•ciach b"d•cych skutkiem za'ywania
narkotyku. De Quincey by• pó*niej krytykowany, 'e bardziej koncentruje si" na przyjemno•ciach
z za'ywania narkotyku ni' na bardzo przykrych konsekwencjach narkomanii. W rzeczywisto•ci
rozdzia• o przykrych stronach brania narkotyku jest znacznie d•u'szy ni' rozdzia• o przyjemno•ciach, ale autor w obu rozdzia•ach wydaje si" by% zafascynowany doznaniami narkotycznymi.
Ksi•'ka De Quincey przez kilka generacji by•a jedynym *ród•em wiedzy na temat na•ogu za'ywania opium. Wywar•a du'y wp•yw na licznych autorów, m. in. Edgara Allana Poe, Charlesa
Baudelaire’a, Jorge Luisa Borgesa, Jorisa-Karla Huysmansa, a w muzyce na „Symfoni" Fantastyczn•” Hectora Berlioza. W Polsce poet•, którego inspirowa•y pisma de Quinceya, by• Juliusz
S•owacki.
80.–

176. GARNETT David – Lady into Fox / A Man in the ZOO. [pol.: „Niezwyk•a historia
o pani przemienionej w lisa” i „Cz•owiek w ZOO”]. Illustrated with wood engravings
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by R. A. Garnett. London 1932. Chatto and Windus.
16d, s. [8], 189, [3], 15, [1]. opr. oryg. p•. z•oc.
Grzbiet nieco sp•owia•y, wewn•trz stan bardzo dobry. Ilustracje w drzeworycie R. A. Garnetta.
D. Garnett (1892-1981) - pisarz, krytyk, wydawca, cz•onek grupy Bloomsbury, za•o#yciel wydawnictwa Nonesuch
Press, ekscentryczny, biseksualny przedstawiciel bohemy
brytyjskiej. W wielu utworach ukazywa• $wiat zwierz•t i
ro$lin jako kontrastowe t•o dla satyrycznie potraktowanego
$wiata ludzi. „Niezwyk•a historia o pani przemienionej w
lisa” to literacka groteska opublikowana po raz pierwszy
w 1923 roku. Zabawne perypetie, pewnego ma•#e•stwa,
w którym #ona uleg•a nieoczekiwanej przemianie w rudego lisa, ob&tuj" w akcenty mocnej, b!yskotliwej satyry na
przywary ludzkiego spo!ecze%stwa („Ma!y s!ownik pisarzy
angielskich i ameryka%skich”). „Cz!owiek w ZOO” z 1924
opisuje histori' m'#czyzny, którego londy%ski ogród zoologiczny przyj"! i wystawi! jako przyk!ad gatunku Homo
sapiens.
80.–

177. [LODGE Thomas] – Rosalynde. Euphues golden
Legacie, found after his death in his Cell at Silexedra
[...] By T. L. Gent. [krypt.]. London 1902. George
Newnes Ltd. 16d, s. [14], 187, tabl. 10. opr. oryg. p!.,
z!oc., górne obci'cie z!oc.

nr 176

Stan bardzo dobry. Piecz. w!asn. Frontispis i 9 ca!ostronicowych ilustracji Edmunda Josepha Sullivana. Secesyjna
edycja utworu, który zainspirowa& Szekspira do napisania „Jak wam si" podoba”. Romans proz" Thomasa Lodge’a pt. „Rosalynde: Euphues Golden Legacy” opublikowany po raz pierwszy w 1590 jest uznany za g!ówne *ród!o
inspiracyjne Szekspira, gdy pisa! „Jak si' wam podoba”.
O ile bohaterowie Rozalyndy zastanawiaj" si' czy kocha•,
to bohaterowie Szekspira zastanawiaj" si' jak kocha•. Niezale#nie od szekspirowskich zwi"zków ksi"#ka Lodge’a
cieszy!a si' przez wieki du#ym powodzeniem i doczeka!a
si' licznych przedruków. Jest to opowie$• pasterska pe!na
klasycznych aluzji i !aci%skich aforyzmów. Rosalinda preferuje racjonalne zwi"zki nad bezre/eksyjnymi emocjami,
mo#e si' podoba• i podoba wspó!czesnemu odbiorcy.
E. J. Sullivan (1869-1933) - brytyjski ilustrator ksi"#ek,
który w swoich ilustracjach !"czy! elementy tradycyjnej
nr 177
brytyjskiej ilustracji z l. 60. XIX w. z secesj". Pracowa!
najpierw dla pism ilustrowanych, potem zaj"! si' ilustrowaniem ksi"#ek. Jego styl porównuje si' czasem ze stylem Aubrey Beardsley’a. Ilustrowa! m. in.:
Thomas Carlyle’s „Sartor Resartus”, „The French Revolution”, „The Rubaiyat of Omar Khayyam”.
80.–

178. THACKERAY William Makepeace – The History of Henry Esmond, Esq., A Colonel
in the Service of Her Majesty Queen Anne. Written by himself. Edited by W. M. Thackeray. [pol.: „Historia Henry Esmonda, Pu!kownika w s!u#bie Jej Królewskiej Mo$ci,
Królowej Anny. Napisany przez niego samego. Wydany przez W. M. Thackeraya”].
With illustrations by George du Maurier. London 1868. Smith, Elder and Co. 16d, s.
XV, [1], 452, tabl. 8. opr. pó*n. pp!.
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Stan dobry. Piecz. w•asn. •adnie odbite drzeworyty
George du Maurier na osobnych tablicach i w tek•cie.
Wspólne dzie•o autora i rysownika, którzy uwa"ani
s# za mistrzów w portretowaniu angielskiego spo•ecze•stwa.
W. M. Thackeray (1811-1863) - pisarz angielski,
dziennikarz i satyryk. Portretowa• w satyryczny sposób spo•ecze•stwo angielskie XIX w. W „"yciu Henry
Esmonda” Thackeray opisuje #ycie bohatera z XVIII
wieku, jego dzieci•stwo, s•u#b$ w wojsku, mi•o•% do
pi$knej kuzynki. Powie•% jest pe•na opisów pojedynków, wyzna• robionych na •o#u •mierci, rozmaitych
dworskich intryg. T•em historycznym powie•ci jest
wojna o sukcesj$ hiszpa•sk& i dzieje ksi$cia Marlborough. Ksi&#k$ t$ cenili wysoko m. in.: Virginia Woolf,
Anthony Trollope, Walter Pater, Oscar Wilde. Profesor
literatury Raymond Las Vergnas (1902-1994), który
przet•umaczy• wiele dzie• Thackeraya na francuski
twierdzi•, #e „"ycie Henry Esmonda” stanowi triumf
artystyczny autora. W krytykach powie•ci podkre•la
si$ dba•o•% autora o ka#dy szczegó•. W czasie pisania
nr 178
powie•ci autor mieszka• praktycznie w czytelni Muzeum Brytyjskiego i Galerii Narodowej w Londynie.
Czyta• ksi&#ki z XVIII w. (Addison, Steele, Fielding) i studiowa• sztuk$ tego okresu (Reynolds,
Kneller, Gainsborough, Hogarth). Studiowa• ubiory, wygl&d ulicy, dekoracje mieszka•.
G. du Maurier (1834-1896) - uznawany jest za jednego z czo•owych wiktoria•skich ilustratorów.
Jego rysunki publikowa•y regularnie satyryczne pisma „Punch” i „Cornhill Magazine”. Podobnie
jak Thackeray specjalizowa• si$ w portretowaniu spo•ecze•stwa swojej epoki. By• wielbicielem
Thackeraya a szczególnie ceni• „"ycie Henry Esmonda”. Od momentu ukazania si$ tej powie•ci
w 1852 roku chcia• j& zilustrowa%. Uda•o mu si$ swoje pragnienie zrealizowa% w 1868. Ilustracje
te s& wysoko cenione. Maurier by• tak#e pisarzem.
100.–

179. VALÉRY Paul – The Graveyard By The Sea.
[pol.: „Cmentarz morski”]. Original text, with
English rendering and illustrations by Emlen
Pope Etting. Philadelphia 1932. The Centaur
Press. 4, s. [53]. opr. oryg. p•., obw.
Obw. lekko naddarta, poza tym stan bardzo dobry.
Piecz. w•asn. S•ynny poemat opisuj#cy cmentarz
nad Morzem %ródziemnym ilustrowany niezwyk•ymi awangardowymi geometrycznymi ilustracjami.
Wyd. 300 egz. num., ten bez numeru. T•umaczenie i
ilustracje, na 24 stronach fascynuj&ce kompozycje geometryczne autorstwa Emlen Pope Etting.
E. P. Etting (1905-1993) - artystka z Filadel'i. Studiowa•a we Francji, by•a uczennic& André Lhote, znanego
francuskiego kubisty, teoretyka sztuki. W szkole Lhotego studiowali m. in. William Klein, Tamara de •empicka i Henri Cartier-Bresson.
P. A. Valéry (1871-1945) - francuski poeta, eseista i
prozaik, cz•onek Akademii Francuskiej. Napisa• w
1920 s•ynny poemat „Cmentarz morski”, zaliczany do
szczytowych osi&gni$% poezji francuskiej XX w. Sam
Valéry spocz&• na tym w•a•nie cmentarzu •ródziemno-

nr 179
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morskim, który rozs!awi! swym poematem. Valéry tworzy! poezj• kunsztown•, uporz•dkowan•
i symetryczn•, zmierzaj•c• ku idea!owi „sztuki czystej”. Inspiracj• czerpa! z mitów greckich i
pejza$u •ródziemnomorskiego.
600.–

180. VERLAINE Paul – Hashish and Incense.
[pol.: „Haszysz i kadzid!o”]. Illustrations
by Mahlon Blaine. B. m. 1929. The Paul
Verlaine Society. 8, [4], 112. opr. oryg. pp!.
zdob., z!oc.
Stan dobry. Piecz. w!asn. W ramach paginacji 6
ca!ostronicowych ilustracji M. Blaine’a. Dodano
oryginaln• ilustracj• sygnowan• przez artyst• (na
karcie przed kart• przedtyt). Wydano 500 egz., ten
egz. nr 29 z serii 50 numerowanych. Trzy skandalizuj•ce, homoerotyczne, pó!pornogra•czne cykle
wierszy Verlaine’a: „Amies”, „Femmes”, „Hombres” t!umaczone przez Francois Pirou. Wiersze te
okre•lano mianem „hymnu do ekscesów seksualnych” lub „wierszy na cze•' rozpusty”. Wydania
by!y cz•sto kon•skowane. Skandalizuj!ce, niezwykle odwa"ne wiersze homoerotyczne Verlaine’a ilustrowane przez zapomnianego, artyst#
ameryka$skiego.
M. Blaine (1894-1969) - zapomniany artysta ameryka*ski, o którego $yciu bardzo niewiele wiadonr 180
mo. Uwa$a si• go za artyst• tworz•cego oryginalne
ilustracje do horrorów i erotyków. Jego stylowe czarne rysunki by!y nowatorskie. Kobiety rysowane przez Blaine’a by!y czasem pi•kne i zmys!owe, ale cz••ciej niebezpieczne i sataniczne. Krytycy zauwa$aj• pewne podobie*stwa do sztuki Aubrey Beardsley’a s!ynnego ilustratora
„Salome” Oskara Wilde’a. Ilustracje do Verlaine’a pochodz• z najlepszego okresu twórczo•ci
artysty.
300.–

181. 10 poèmes. Verlaine, Baudelaire, Maeterlinck, Verhaeren, De Hérédia. Compositions
décoratives de Huib Luns. Amsterdam 1911. Édition Losco. 16d, s. 41. opr. oryg. brosz.
Stan dobry. Wyd. 150 num. egz., ten nr 113. 10 wierszy z ko*ca wieku - w•ród autorów: Verlaine, Baudelaire, Maeterlinck, Verhaeren i De Hérédia. Oprawa gra•czna i liczne ilustracje w
drzeworycie holenderskiego artysty i pisarza Huiberta Marie Luns (1881-1942) - ojca s!ynnego
ministra i sekretarza generalnego NATO Josepha Lunsa.
240.–

182. BALZAC Honore – Le Chef-d’oeuvre inconnu. [pol.: „Nieznane arcydzie!o”]. Illustrations de Picasso. Paris 1966. Editions L.C.L. 8, s. 84, [4], tabl. 13. opr. oryg. p!., z!oc.,
futera!. Les Peintres du Livre.
Stan bardzo dobry. Piecz. w!asn. Pi#knie drukowany tekst z wysokiej jako%ci reprodukcjami
s&ynnych gra'k Pabla Picassa z wydania Ambroise Vollarda z 1931. Tre•' utworu Balzaca wg
Wikipedii: M!ody Nicolas Poussin (s!awny malarz francuski), jeszcze jako nieznany artysta, i jego
mistrz Frenhofer odwiedzaj• malarza nazwiskiem Porbus w jego pracowni. Frenhofer pomaga gospodarzowi doko*czy' obraz Marii Egipcjanki, pokazuj•c, w jaki sposób za pomoc• kilku poci•gni•' p•dzla mo$na odmieni' charakter obrazu. Po powrocie do w!asnej pracowni sam zabiera si•
za prac• nad w!asnym obrazem, portretem Katarzyny Lescault, nad którym pracuje 10 lat i nadal
nie jest zadowolony z efektu, pragn•c stworzy' najpi•kniejszy w historii obraz kobiety. Poussin
postanawia mu pomóc, prosz•c o pozowanie do dzie!a pi•kn• Gillette, swoj• ukochan•. Pojawienie si• modelki przyspiesza prac•; nast•pnego dnia Frenhofer zaprasza Poussina i Porbusa, by
obejrzeli obraz. Jednak oczom dwojga malarzy ukazuje si• jedynie bez!adna pl•tanina barw, cho'
autor przekonuje ich, $e po d!ugich usi!owaniach i poprawkach namalowa! w ko*cu wymarzony

46

Z KSI•GOZBIORU JANINY I TOMASZA MACZUGÓW
idea• urody kobiecej. Widok rozczarowania na twarzach ogl!daj!cych sprawia, "e
z rozpaczy niszczy obraz i pope•nia samobójstwo. „Nieznane arcydzie•o” nale•y do najcz#•ciej komentowanych utworów Balzaka, który z kolei sam twórca
uwa•a• za jedno z kluczowych swoich
dzie• analizuj!cych istot# twórczo•ci artystycznej. Pablo Picasso, poproszony
przez s•ynnego wydawc# o zilustrowanie
tej powie•ci stworzy• 12 akwafort, które
nie ilustruj! tekstu, ale eksploruj! z•o•one zale•no•ci pomi#dzy artyst!, a modelem. Akwaforty s! klasyczne w charakterze, wyró•niaj! si# pi#kn!, czyst! lini!
i sztafa•em. Picasso stworzy• te• liczne,
drzeworyty w tek•cie, które w tym wydaniu nie zosta•y zreprodukowane. 160.–

183. BANVILLE Théodore de – Oeuvres de ... Les Cariatides, Roses
nr 182
de Noël. [pol.: „Dzie•a. Kariatydy,
Ró•e Bo•ego Narodzenia”]. Paris [przedm. 1889]. A. Lemerre Éditeur. 16d, s. [4], II,
[2], 355, [1], tabl. 1. opr. psk. z•oc. z epoki, górne obci#cie z•oc.
[oraz] ten•e – Oeuvres de ... Les Exilés, Les Princesses. [pol.: „Dzie•a. Wygna%cy,
Ksi#•niczki”]. Paris [nie przed 1889]. Librarie A. Lemerre. 16d, s. [6], 340, tabl. 1. opr.
psk. z•oc. z epoki, górne obci#cie z•oc.
[oraz] ten•e – Oeuvres de ... Petit Traite de Poesie Francaise. [pol.: „Dzie•a. Ma•y traktat o poezji francuskiej”]. Paris 1891. A. Lemerre Éditeur. 16d, s. [4], 336, [1]. opr. psk.
z•oc. z epoki, górne obci#cie z•oc.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Oprawy jednorodne - zielone pó•skórki. Pi%knie oprawione i
"adnie drukowane tomiki poezji wybitnego poety. Banville uwa•a•, •e poezja winna by& obiektywna, jednoznaczna, najlepiej opisowa, powinna j! cechowa& doskona•o•& formy, najw•a•ciwsza
jest forma harmonijna, symetryczna, nawet kunsztowna, j#zyk poezji winien by& dopracowany.
Tom „Les Exilés” powsta• w 1866 roku, „Les Princesses” w 1874 roku. „Les Exilés” dedykowany
•onie poety, uznany zosta• za najlepszy w twórczo•ci Banville’a. Banville’a t•umaczyli na polski
mi#dzy innymi Zenon Przesmycki i Antoni Lange. Baudelaire w „Kwiatach z•a” napisa• wiersz:
„Do Teodora Banville”. Wiersz zaczyna si# od strof, które wspominaj! doskona•o•& formy wierszy Banville’a:
„Ty porwa•e• bogini# za jej warkocz z•oty
Tak! d•oni!, •e - zda si# - widz!c twe zaloty,
Tw! bezceremonialno•& - i mistrzowsk! min#,
'e• ch•op, który po ziemi wlecze sw! dziewczyn#.
Wzrok masz jasny - i ogniem przedwczesnym ognisty
I tyle• wla• powagi w sw! dusz# artysty,
'e zuchwa•o•& twych wierszy - i form doskona•o•&
Wró•y, czym b#dzie twego geniuszu dojrza•o•&”.
W pracy trzeciej - napisanej w 1872 roku wa•nej rozprawie Banville g•osi ide# „sztuka dla sztuki”. Traktat ilustrowany jest licznymi wierszami poetów francuskich ró•nych epok. Banville dowodzi, •e g•ówn! racj! istnienia wierszy s! rymy. Po opublikowaniu traktatu Banville zacz!• si#
odwraca& od poezji wspó•czesnej, a w szczególno•ci zerwa• ze symbolizmem.
T. F. de Banville (1823-1891) - poeta, dramaturg, krytyk i dziennikarz francuski. By• jednym
z najwybitniejszych poetów swojej epoki. Przyja*ni• si# z Wiktorem Hugo, Charlesem Baude-
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lairem i Théophilem Gautier, odkry• rodz•cy si• talent Arthura Rimbaud. Okre$lany by• jako
„ostatni z romantyków a pierwszy z parnasistów”, nazywano go „poet• szcz•$cia”. Banville g•osi• mi•o$% pi•kna, nienaganno$% formy poetyckiej, g•adko$% rymów i rytmu. By• wirtuozem s•owa. Kariatydy by•y jego pierwszym zbiorem poezji, opublikowa• je gdy mia• 19 lat. Tym tomem
zwróci• na siebie uwag• Wiktora Hugo, Teo•la Gautier, krytyki i czytelników. Oba zbiory poezji
zadedykowane s• matce poety. Drugi zbiór „Les Roses de Noël” sk•ada si• z wierszy pisanych do
matki z okazji rozmaitych $wi•t i rocznic przez okres prawie trzydziestu lat.
360.–

184. BARBEY D’AUREVILLY Jules Amédée – Oeuvres de ... Les Diaboliques. [pol.:
„Plemi• diab•a”]. Paris [189-?]. Librarie A. Lemerre. 16d, s. [8], 468, [3]. opr. psk.
z•oc. z epoki, górne obci•cie z•oc.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. „Diaboliki” to zbiór sze$ciu opowiada'. Bohaterkami wszystkich opowiada' s• kobiety, enigmatyczne czasami wr•cz nierealne. Czytelnik nie ma (poza opowiadaniem „Zemsta kobiet”) dost•pu do ich my$li. Stara si• zrozumie% ich zachowanie, które jest
gwa•towne i nieoczekiwane. Pozostaj• rzeczy niedopowiedziane, które tworz• niepowtarzalny
klimat ca•ego dzie•a. Dramatyczna akcja toczy si• wokó• spraw mi•o$ci, zdrady ma•*e'skiej,
$mierci i zemsty. Barbey we wst•pie zastrzega, *e opisuje te szokuj•ce historie po to by wzbudzi%
odraz• i oburzenie chrze$cija'skiego czytelnika. Najwyra+niej jednak czerpie du*• przyjemno$%
w szczegó•owym opisywaniu skandalicznych historii, co sprawia, *e jego dzie•o nabiera dwuznacznej wymowy. Arcydzie!o literatury, które sta!o si" jedn# z najbardziej skandalizuj#cych ksi#$ek XIX stulecia.
J. A. Barbey d’Aurevilly (1808-1889) - francuski pisarz, poeta, publicysta i wp•ywowy krytyk literacki by• postaci• niezwyk•• i ekscentryczn•, pisa• powie$ci i nowele o kontrowersyjnej
mrocznej tematyce, zwykle nawi•zuj•cej do fantastyki, literatury grozy i satanizmu. Jego ksi•*ki
prowokowa•y, podwa*a•y normy obyczajowe i religijne, lecz prezentowa•y dopracowan• i sugestywn• form•. By•y wydawane i t•umaczone w Polsce od lat 20. XX w. do czasów wspó•czesnych. Uchodzi• za teoretyka dandyzmu i prekursora dekadentyzmu. Wyda• liczne prace, eseje
i artyku•y krytycznoliterackie, mia• znaczny wp•yw na *ycie kulturalne Francji w drugiej po•.
XIX w., pod jego wp•ywem byli pisarze Auguste Villiers de l’Isle-Adam, Henry James i Marcel
Proust. Wiele jego utworów zosta•o zekranizowanych. „Les Diaboliques” zosta•y opublikowane
w listopadzie 1874 i natychmiast skon•skowane, a autor oskar*ony zosta• o obraz• moralno$ci
publicznej i dobrych obyczajów. Barbeyowi uda•o si• unikn•% procesu, ale zgodzi• si• na wstrzymanie publikacji.
140.–

185. BÉRANGER Pierre-Jean de – Chansons de ... anciennes et posthumes. Nouvelle édition populaire ornée de 161 dessins inédits et
de vignettes nombreusses [...]. Paris [1860].
Garnier Freres, Libraires-Ed. 4, s. VIII, 648,
tabl. 1. opr. psk. z•oc. z epoki, obci•cia z•oc.
Opr. otarta i nieco zaplamiona, jedna karta podklejona, poza tym wewn•trz stan bardzo dobry. Obca
dedykacja na przedniej wyklejce. Piecz. w•asn.
Liczne ilustr. w tek$cie.
P. J. de Béranger (1780-1857) - poeta i autor tekstów piosenek okre$lany dzi$ mianem „najpopularniejszego francuskiego autora piosenek wszechczasów” i „pierwszej supergwiazdy francuskiej
muzyki popularnej”. Nie pisa• muzyki, ale teksty
do istniej•cych popularnych, ludowych melodii.
/aden inny naród w XIX w. nie mia• liryka, którego wp•yw na rodaków móg•by by% porównywalny z popularno$ci• i wp•ywem wywieranym przez
Bérangera zw•aszcza na mieszka'ców Pary*a. Piosenki Bérangera s• pisane prostym, ale precyzyj-
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nym, pe•nym humoru j•zykiem. Poeta wspomina• epok• napoleo•sk•, dodawa• rodakom otuchy,
krytykowa• now• w•adz• Bourbonów. Miewa• liczne procesy i siedzia• w wi•zieniu za swoje
teksty. Wydania „Chansons” s• niezliczone. Ilustrowa•o je wielu znanych artystów XIX w.; ta
edycja wymienia na karcie tytu•owej nazwiska 15 artystów, którzy ozdobili ksi••k•. Osobnego
wiersza i drzeworytu na s. 437 doczeka• si• w tym zbiorze ksi••• Józef Poniatowski. Ksi••e, jak
zwykle, skacze na koniu do Elstery, a w tle wida• walki polskich oddzia•ów.
240.–

186. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE [Jacques-Henri] – Paul et Virginie. [pol.: „Pawe• i Wirginia.”]. Suivi de la Chaumiére Indienne par [...]. Précédé d’une
notice historique sur Bernardin de Saint-Pierre par
M. C. A. Sainte-Beuve. Paris 1863. Furne et Cie. 8, s.
[4], 421, [2], mapa 1 [staloryt], tabl. 34 [w tym 7 portretów w stalorycie]. opr. psk. z•oc. z epoki, obci•cia
z•oc.
Przednia wyklejka nadp•kni•ta, niewielkie za•ó•cenia wewn•trz, poza tym stan dobry. Egz. z piecz. w•asn. „Prof.
Dr. St. Ciechanowski” (wybitny anatomopatolog). Ilustracje rytowane przez Tony Johannot, La!tte, Meissonier,
Français, Huet, Isabey. Liczne ilustracje w tek"cie (ponad
400). Prezentowana pozycja to przedruk s•ynnego wydania
Curmera z 1838, które uchodzi za jedn• z najpi•kniej wydanych ksi••ek francuskiego romantyzmu. W warstwie ilustracyjnej mo•na zauwa•y• w tym wydaniu ciekawe formy
przedkomiksowe m. in. na stronach 302-309.
J. H. Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) - francuski
pisarz, podró•nik i przyrodnik. By• uczniem i przyjacielem Jana Jakuba Rousseau, z którym ••czy•o go podobne,
nr 186
negatywne nastawienie do cywilizacji i apoteoza •ycia na
•onie natury. Najwi•ksz• popularno"• przynios•a mu powie"• sentymentalna „Pawe• i Wirginia”,
opowiadaj•ca o tragicznie zako•czonej mi•o"ci dwójki dzieci wychowanych w „stanie natury”,
w oddaleniu od cywilizacji na wyspie Île-de-France. Popularno"• tej powie"ci by•a tak ogromna,
•e za •ycia autora doczeka•a si• ju• oko•o 300 bezprawnych wyda•. Wiadomo, •e Napoleon
Bonaparte nie rozstawa• si• z ni• podczas pobytu na Elbie. Wk•ad Bernardina w rozwój literatury
opiera si• równie• na stworzeniu tzw. pejza•u emocjonalnego, czyli wspó•graj•cego z uczuciami
bohaterów..
360.–

187. CHAUVAU Léopold – Histoire du poisson scie et du poisson marteau. [pol.: „Historia
ryby pi•y i ryby m•ota”]. Suivie de histoire de la poule et du canard, histoire du vieux
crocodile, histoire de la placide tortue. Avec 38 dessins de Pierre Bonnard. Paris
1923. Payot et Cie. 16d, s. 166, [2]. opr. pp•. bibl.
Ok•. nieco otarte, zapiski o•ówkiem na wyklejkach, poza tym stan dobry. 38 ilustracji w tek"cie.
Wyd. I. Ksi!"ka dla dzieci zilustrowana przez jednego z najs#ynniejszych malarzy XX wieku.
L. Chauveau (1870-1940) - paryski chirurg, rysownik i rze•biarz zas•yn•• swoimi ksi••kami dla
dzieci o niezwykle zabawnych i oryginalnych tekstach. Dwie z jego ksi••ek ilustrowa• jeden z
najs•ynniejszych malarzy XX wieku Pierre Bonnard.
P. Bonnard (1867-1947) - znany jest przede wszystkim jako wybitny kolorysta. Jego twórczo"•
ilustratorska jest stosunkowo ma•o znana i dopiero ostatnio na nowo odkrywana. Jego rysunki
piórkiem do tekstów Chauveau by•y szkicowane szybko, s• pe•ne ekspresji i dynamiki.
240.–

188. COLETTE [Sidonie-Gabrielle] – Claudine á l’école. [pol.: „Klaudyna w szkole”]. Illustrations de H. Mirande. Paris [1911?]. Sociéte d’Éditions Littéraires et Artistiques,
Librairie P. Ollendorff. 16d, s. [6], 307. opr. psk. z epoki z zach. ok•. brosz.
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[oraz] ta• – Claudine a Paris. [pol.: „Klaudyna w Pary•u”]. Paris 1904. Sociéte
d’Éditions Littéraires et Artistiques, Librairie P. Ollendorff. 16d, s. [4], 321, [2]. opr.
psk. z epoki.
[oraz] ta• – Claudine en ménage. [pol.: „Ma•!e#stwo Klaudyny”]. Paris 1906. Sociéte
du Mercure de France. 16d, s. [4], 291, [1]. opr. psk. z epoki, obci$cia barwione.
[oraz] ta! – Claudine s’en va. [pol.: „Klaudyna odchodzi”]. Paris 1903. Sociéte
d’Éditions Littéraires et Artistiques, Librairie P. Ollendorff. 16d, s. [4], 319, [1]. opr.
psk. z epoki z zach. ok•. brosz., obci$cia barwione.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Oprawy jednorodne - br•zowe pó•skórki. Ilustr. w tek&cie w powie&ci pierwszej. Powie&' czwarta w wyd. I i z litografowan• ok•. brosz. Cztery pierwsze powie!ci arcyfrancuskiej pisarki Colette opowiadaj• o losach m•odej dziewczyny z Burgundii, która
przyje!d!a do stolicy i obraca si$ w ró!nych &rodowiskach paryskich. W powie&ciach tych jest
du!o w•tków autobiogra(cznych. Sama Colette urodzi•a si$ i wychowa•a w ma•ej miejscowo&ci
burgundzkiej. Powie&ci te ukaza•y si$ pod pseudonimem pierwszego m$!a Colette mimo, !e jego
udzia• w ich napisaniu by• bardzo niewielki. Wed•ug niektórych przekazów jego rola ogranicza•a
si$ do zamykania m•odej !ony w pokoju i zmuszania jej do pisania. Przygody nastolatki Klaudyny odnios•y olbrzymi sukces. Pojawi• si$ musical oparty na tek&cie powie&ci, a tak!e produkty:
stroje Klaudyny, myd•o Klaudyny, perfumy Klaudyny, papierosy Klaudyny, lody Klaudyny, itp.
S. G. Colette )1873-1954* - trzykrotna m$!atka, przyjació•ka, a cz$sto kochanka wielu s•awnych
m$!czyzn i kobiet, pierwsza kobieta we Francji, która mia•a pogrzeb pa#stwowy, autorka ponad
50 powie&ci, pisarka, która na trwa•e wesz•a do historii literatury &wiatowej. Podkre&la si$ walory
jej j$zyka, !ywego, obrazowego a przy tym prostego. Równie chwalone s• wnikliwo&' i subtelno&' analizy psychologicznej. Mi•o&' w jej ró!norodnych postaciach, ze wszystkim, co mo!e w
niej by' pi$kne lub odra!aj•ce, mi•o&', w której pierwiastek uczuciowy wi•!e si$ nierozerwalnie
z pierwiastkiem zmys•owym - to g•ówny temat wi$kszo&ci ksi•!ek Colette )„Ma•y s•ownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich”*.
H. Mirande )1877-1955* - pisarz i ilustrator francuski, ilustrowa• wiele wspó•czesnych powie&ci
francuskich.
320.–

189. COLETTE [Sidonie-Gabrielle] – Le Voyage égoïste. [pol.:”Podró! egoisty”]. Bois
originaux d’Andrée Sikorska. Paris 1930. J. Ferenczi et Fils, Ed. 16d, s. 156, [1]. opr.
wsp. plastikowa z zach. ok•. brosz. Le Livre moderne illustré.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. 63 oryg. drzeworyty
autorstwa Andree Sikorska - popularnej ilustratorki
ksi•!ek i czasopism okresu art-deco. Ksi•!ka zawiera
29 esejów Colette z re+eksjami na ró!ne tematy, takie
jak deszczowa niedziela, upa•, choroba, nieobecno&',
pory roku, po!egnanie ze &niegiem, elegancja, podró!e,
wakacje, przyciski do papieru, modelki, kapelusze, futra, piersi kobiece. Teksty pochodz• z lat dwudziestych
XX wieku. Autorka proponuje czytelnikowi poetyck• i
terapeutyczn• podró! pomi$dzy tera/niejszo&ci• a przesz•o&ci•, pisze jak zwykle o kobiecie, jej logice, kaprysach, niepokojach i troskach.
120.–

190. CORNEILLE P[ierre] – Oeuvres de ... Théatre complet précédées de la vie de l’auteur, par
Fontemnelle et suivies d’un dictionnaire donnant
l’explication des mots qui ont vieilli. Nouvelle
édition [...] Paris 1877. A. Laplace, Sanchez et
C-ie. 4, s. [4], 777, [2], tabl. barwnych 19. opr.
oryg. psk. z•oc., obci$cie z•oc.
Niewielkie otarcia naro!ników ok•., nieznaczne nadp$kni$cie grzbietu, brak obu wyklejek, niewielkie zapla-
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mienia, brak jednej tablicy. Na pocz•tku portret autora, w dalszej cz••ci podobizny 18 postaci z
dramatów Corneille’a - wszystkie ryciny odbito w stalorycie i r•cznie pokolorowano. Staloryty
sygnowane L. Wolff, Coline, Delanoix, rytowane wg rys. M. Geffroy’a. Ilustracja na tabl. 2.
360.–

191. DUMAS Alexandre (syn) – La Dame aux Camélias. [pol.: „Dama Kameliowa”]. Preface de Jules Janin. Illustrations de A. Lynch. Paris [ok. 1900]. Librairie Illustrée. J.
Tallendier Ed. 8, s. [4], XVI, 267. opr. pó!n. p"., z"oc., górne obci•cie barwione.
Stan bardzo dobry. Piecz. w"asn. Druk na grubym, mocnym papierze kredowym. Ilustracje w ramach paginacji. Romans wszechczasów, arcydzie"o melodramatu, jedna z najbardziej wzruszaj•cych historii mi"osnych w ca"ej literaturze •wiatowej. Historia oparta na autentycznych faktach
- romansie Dumasa z kurtyzan• Mari• Duplessis. Pisarz napisa" ksi•#k• w 1848, rok po •mierci
Marii. Najg"o•niejsz• adaptacj• utworu jest opera Verdiego „La Traviata”. Powie•$ doczeka"a
si• niezliczonych adaptacji scenicznych i %lmowych. Rol• umieraj•cej na gru!lic•, zakochanej
bohaterki, odgrywa"y najs"ynniejsze aktorki teatru i %lmu: Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Greta
Garbo, Isabelle Huppert, Lillian Gish, Margaret Anglin, Gabrielle Réjane, Tallulah Bankhead,
Eva Le Gallienne, Isabelle Adjani.
Albert Lynch (1851 - 1950) - peruwia&ski malarz osiad"y w Pary#u. Tworzy" portrety i akty
pi•knych kobiet w latach belle époque.
80.–
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192. FENELON – Aventures de Télémaque suivies des Aventures d’Aristonoüs. [pol.:
„Przygody Telemaka” z dodaniem „Przygód Aristonoüsa”]. Par [...] et précédées d’une
notice biographique et littéraire par M. Villemain. Edition illustrée de 20 gravures. Paris 1878. Laplace, Sanchez et Cie. 4, s. XXIV, 454, tabl. 20 [staloryty]. opr. psk. z"oc. z
epoki, obci•cia z"oc.
Grzbiet lekko otarty, zaplamienie przedniej ok"., miejscami zabr•zowienia papieru wewn•trz,
stan ogólny dobry. Piecz. w"asn. Na frontispisie pi•kny portret Fenelona w ozdobnym obramieniu. Tablice sygn. Rouargue. „Przygody Telemaka z dodaniem Przygód Aristonoüsa” to bestseller XVIII i XIX w.
F. de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651-1715) - arcybiskup Cambrais, teolog i pisarz francuski. Fenelon by" nauczycielem wnuka Ludwika XIV. Przeszed" do historii jako autor powie•ci
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dydaktycznej „Przygody Telemaka”. Opublikowa! j" anonimowo w 1699. Powie#$ nawi"zuje do
Odyseji Homera, opowiada o podró%ach Telemaka syna Ulissesa w towarzystwie jego wychowawcy Mentora. Mentorem okazuje si& by$ bogini m"dro#ci w przebraniu Minerva. Mentor jest
w istocie bohaterem powie#ci. Jego przemówienia i rady jak rz"dzi$ zajmuj" wi&kszo#$ dzie!a.
Mentor krytykuje wojn&, zbytek i egoizm. G!osi braterstwo ludzi i konieczno#$ altruizmu. Rekomenduje pe!n" przebudow& w!adzy, obalenie merkantylizmu i okrutnych podatków nak!adanych
na ch!opów, proponuje system rz"dów monarchii konstytucyjnej, w której królowi doradza!aby
rada patrycjuszy. Rekomenduje te% stworzenie Federacji Narodów, która w sposób pokojowy rozwi"zywa!aby kon'ikty mi&dzy narodami. Mimo, %e akcja dzieje si& w Grecji staro%ytnej wszyscy czytelnicy zrozumieli ksi"%k& Fenelona jako krytyk& rz"dów Ludwika XIV. Niezadowolony
Ludwik XIV wygna! Fenelona z Wersalu i praktycznie uwi&zi! go w jego diecezji. „Przygody
Telemaka” sta!y si& prawie od razu bestselerem i pozostawa!y nim przez dwa stulecia (XVIII i
XIX w.), przet!umaczono je na wszystkie praktycznie j&zyki europejskie !"cznie z !acin". 240.–

193. FRANCE Anatol – Les Contes de Jacques Tournebroche. [pol.: „Powiastki Kuby
Kr&ciro%na”]. Illustrations de Leon Lebeque. Paris 1908. Calmann-Lévy, Ed. 16d, s.
[4], 183, [4]. opr. wsp. plast.
Stan bardzo dobry. Piecz. w!asn. W tek#cie 44 kolorowe kompozycje Léona Lebegue, w tym 9
ca!ostronicowych. Uk!ad typogra*czny Philippe’a Renouarda. Pierwsze wydanie „Powiastek
Kuby Kr!ciro%na” autorstwa laureata Nagrody Nobla.
A. France, w!a#c. Jacques Anatole Thibault (1844 - 1924) - poeta, powie#ciopisarz i krytyk francuski. Autor licznych powie#ci satyryczno-heroikomicznych wzorowanych na XVII-wiecznych
powiastkach *lozo*cznych i liberty+skich. W swojej twórczo#ci, zarówno literackiej jak i eseistycznej, g!o#no krytykowa! konwenanse religijno-obyczajowo-spo!eczne we Francji prze!omu
XIX i XX wieku. Laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 1921. Z uzasadnienia Komitetu Noblowskiego otrzyma! j" za b!yskotliwe osi"gni&cia literackie wyró%niaj"ce si& wykwintno#ci"
stylu, g!&bokim humanizmem i prawdziwie galijskim temperamentem. Przez Josepha Conrada
(Józefa Korzeniowskiego) nazwany „ksi&ciem prozy” (jego twórczo#$ scharakteryzowa! jako
„najsprawiedliwsz" i najbardziej godn" uwagi”). Humanizm France’a wywar! równie% wp!yw
na takich pisarzy jak: Marcel Proust, Tomasz Mann, Aldous Huxley, Jean Paul Sartre czy André
Gide. Pomimo tego wszystkiego dzisiaj France jest (nies!usznie) prawie zapomniany. Ilustracja
na tabl. 2.
180.–

nr 193
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194. GERALDY Paul – Toi et moi. [pol.: „Ty i ja”]. Illustrations de Dignimont. Paris 1937.
Éditions de Cluny. 16d, s. 166, [1]. opr. psk. z•oc. z epoki, górne obci•cie z•oc.
Opr. ze •ladami wilgoci, niewielkie zaplamienia wewn•trz, poza tym stan dobry. Piecz. w•asn.
Obca dedykacja. 33 atrakcyjne ilustracje kolorowane r•cznie technik• „au pochoir” przez jednego
z mistrzów tej techniki E. Charpentiera. Do••czono polskie t•umaczenie zbioru „Ty i ja” R. Czeka•skiej-Heymanowej wydane w 1926 w Warszawie przez F. Hoesicka.
P. Lefevre, znany jako Paul Géraldy (1885-1983) - poeta i dramaturg francuski. Dzia•alno•"
poetyck• rozpocz•• w 1908, ale naprawd• wielki rozg•os i popularno•" przyniós• mu drugi tom
poetycki pod tytu•em „Toi i moi” opublikowany w 1912. Sprzeda# 10.000 egzemplarzy tomiku
poetyckiego uwa#a si• za sukces - „Toi i moi” osi•gn••o sprzeda# ponad milion egzemplarzy.
Nabywcami by•y w du#ej wi•kszo•ci kobiety. Poezja Geraldy’ego jest prosta, chwilami naiwna,
mo#e si• obecnie wydawa" staro•wiecka, ale w swoim czasie by•a nowatorska. Géraldy nie $guruje w g•ównych antologiach poezji francuskiej ko!ca XX w., wskutek czego pozostawa• on
prawie nieznany czytelnikom powojennym.
200.–

195. GIDE André – Essai sur Montaigne. [pol.: „Esej o Montaigne’u”]. Ornaments de René
Ben Sussan. Paris [1929]. J. Schiffrin Editions de la Pléiade. 8, s. 142, [3]. opr. skóra z
epoki, górne obci•cie z•oc.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Egzemplarz nr I z 20 wydanych na luksusowym papierze japo!skim pierwszego wydania eseju laureata Nagrody Nobla, André Gide’a o najwybitniejszym
autorze francuskiego renesansu Michelu Montaigne. Ten niezwyk•y egzemplarz (nr I) pochodzi z
biblioteki niemieckiego biznesmena Hansa Lutza Merkle.
A. Gide (1869-1951) - wybitny pisarz francuski, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1947 roku,
którego twórczo•" koncentrowa•a si• na ci•g•ym d•#eniu do intelektualnej uczciwo•ci.
M. Montaigne (1533-1592) - najwybitniejszm autor francuskiego renesansu, uwa#any za mistrza eseju i ojca nowoczesnego sceptycyzmu. Wywar• wp•yw na prawie wszystkich pó%niejszych
wielkich pisarzy i $lozofów. Boy-&ele!ski okre•li• „Próby” jako „wielk• bibli• nowo#ytnej my•li”. To Montaigne zakonkludowa• w „Próbach”: „Pró#no wszak#e si• nam wspina" na szczud•a:
i na szczud•ach trzeba chodzi" swoimi nogami; na najwy#szym tronie •wiata i tak siedzimy jeno
na w•asnym zadku”.
R. Ben Sussan (1895-?) - urodzony w Salonikach w rodzinie safardyjskich &ydów francuski
drzeworytnik, akwaforcista, litograf i typograf. Wystawia• na Salonie Jesiennym od 1921 i na Salonie Tuileries w l. 1924-1928. By• ilustratorem ponad 20 ksi•#ek wydawanych w biblio$lskich
wydawnictwach francuskich, brytyjskich i ameryka!skich, m. in. w „Limited Editions Club”,
„Heritage Press”, „Le Livre de Demain”.
H. L. Merkle (1911-2000) - s•ynny niemiecki biznesmen, przez ponad 20 lat zarz•dza• $rm•
Robert Bosch GmbH. Dopiero po jego •mierci ujawniono jego pasj• biblio$lsk•, w wyniku której
zebra• kolekcj• ponad 17.000 rzadkich i cennych ksi•#ek.
600.–

196. HUYSMANS J[oris] K[arl] – La Bas. [pol.: „Tam”]. Paris. 1891. Tresse ' Stock, Ed.
16d, s. [4], 441. opr. psk. z epoki z szyldzikami z zach. ok•. brosz.
Stan dobry. Piecz. w•asn. Egzemplarz z biblioteki (exlibris) Ferruccio Busoniego (1866-1924)
- w•oskiego kompozytora i pianisty. Busoni zas•yn•• jako wielki wirtuoz i autor transkrypcji fortepianowych dzie• Bacha.
C. M. G. Huysmans (1848-1907) - powie•ciopisarz francuski o rodowodzie *amandzkim, twórca szkiców o malarstwie, autor prac na temat twórczo•ci artystycznej m. in. Degasa, Cézanne’a
i Whistlera, cz•onek za•o#yciel Akademii Goncourtów, skandalista. Urodzi• si• w Pary#u. Od
strony ojca wywodzi• si• z rodziny malarzy holenderskich, pracowa• jako urz•dnik, czu• si• jednak artyst•, zmieni• imiona na Joris Karl. By• zwi•zany z tzw. grup• meda!sk•, w sk•ad której
wchodzili tak#e m. in, G. de Maupassant, E. Zola (ich wspólnym dzie•em jest zbiór opowiada!
dotycz•cych wojny francusko-pruskiej, pt. „Wieczory meda!skie” 1880). Jako pisarz i ucze! Zoli
zadebiutowa• powie•ciami naturalistycznymi. Wy•amaniem si• z tej konwencji i zapowiedzi•
nurtu dekadenckiego w jego twórczo•ci by•a najbardziej znana powie•" Huysmansa „Na wspak”
(1884), w której bohater, wyra$nowany esteta, prze#ywa kryzys ideologiczny i uznaj•c, #e •wiat
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jest pe•en brzydoty i rozpaczy, a ludzka egzystencja nijaka i bezsensowna, urz•dza sobie #ycie na
opak, zrywa z przyj$tymi normami i poszukuje podniet w sztuce i ekscentryczno%ci. „Na wspak”
zyska•a z•• s•aw• podczas procesów Oskara Wilde’a w 1895, kiedy to oskar#yciel odwo•a• si• do
ksi"#ki i okre%li! j" jako „sodomiczn"”. Do tego okresu w jego twórczo%ci zalicza si$ te# powie%&
„Tam” (1891), nawi"zuj"c" do blu'nierczych praktyk satanistycznych i okultyzmu we Francji
lat 80. XIX w. W pó'niejszym czasie Huysmans zwróci! si$ w stron$ katolicyzmu, w którym te#
poci"ga!y go elementy tajemnicze, poetyckie, symbolika, odpycha!a za% naiwno%& form dewocji
i ckliwa sztuka religijna. Mówi! o tym z w!a%ciw" sobie bezwgl$dno%ci", sarkazmem, mocno i
dosadnie. Z tego okresu pochodz" powie%ci „W drodze” (1895) oraz „Katedra” (1898).
100.–

197. LACROIX Paul – Directoire, Consulat et Empire. Moeurs et usages, lettres, sciences
et arts. France 1795-1815. [pol.: „Dyrektoriat, Konsulat i Cesarstwo. Obyczaje, zwyczaje, literatura, nauka i sztuka. Francja 1795-1815”]. Ouvrage illustre [...]. Paris 1884.
Librairie de Firmin-Didot et Cie. 4, s. 564, tabl. 35 [ w tym 11 barwnych - chromolitogra!e]. opr. skóra z!oc. z epoki, obci$cia z!oc.
Przednia wyklejka podklejona, opr. lekko otarta, wewn"trz stan bardzo dobry. Liczne ilustracje
w tek%cie (ponad 300). Piecz. w!asn. Bogato ilustrowana historia kultury francuskiej w jej
najbardziej burzliwym okresie.
P. Lacroix (1806-1884) - francuski pisarz, dziennikarz i biblio•l znany tak#e pod pseudonimami:
P.L. Jacob, bibliophile, Bibliophile Jacob. Jego monogra•e z zakresu historii kultury s" z regu!y
wyposa#one w niezwykle bogaty materia! ilustracyjny. Ilustracja na tabl. 19.
360.–

198. LONGUS – Daphnis et Chloé. [pol.: „Dafnis i
Chloe”]. Compositions de Raphaël Collin. Eauxfortes de Champollion. Preface de Jules Claretie.
Paris [ok. 1900]. Librairie Illustrée. J. Tallandier,
Ed. 8, s. [4], VIII, 190, [1], tabl. 12 [akwaforty].
opr. pó'n. p!., z!oc., górne obci$cie barwione.
Stan bardzo dobry. Piecz. w!asn. Druk na grubym, mocnym papierze kredowym. Ilustracje w tek%cie. Grecki romans pasterski z ilustracjami z XIX w. „Daphnis and
Chloe” to jedyne znane dzie!o greckiego pisarza tworz"cego w II w. naszej ery. Longus #y! prawdopodobnie na
wyspie Lesbos, na której umie%ci! akcj$ swojego romansu
pasterskiego. Bohaterami s" m!odziutki pasterz Daphnis
i pasterka Chloe, którzy zakochuj" si$ w sobie, ale nie
wiedz" nic na temat mi!o%ci i nie rozumiej" ani jej strony emocjonalnej ani •zycznej. Daphnisa wprowadza w
tajniki mi!o%ci •zycznej do%wiadczona kobieta z miasta,
ale ch!opiec nie decyduje si$ na pozbawienie dziewictwa
Chloe z obawy o cierpienie jakie mo#e jej zada&. Mno#"
si$ inne przeszkody i zagro#enia, ale na ko+cu m!odzi si$
nr 198
pobieraj", a przy okazji odnajduj" swoich rodziców. Od
XVI w. historia Daphnisa i Chloe jest obecna w europejskiej kulturze czytana, na%ladowana, inspiruj"ca pisarzy, kompozytorów, malarzy i rze'biarzy.
Wp!ywy romansu Longusa odnale'& mo#na w utworach Honore d’Urfe, Torquato Tasso, Allana
Ramsaya, w XIX w. powie%ci „Pawe! i Wirginia” Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, w XX
w. powie%ci „Le Ble en herbe” Colette. W oparciu o tekst Longusa powsta!a operetka Offenbacha
i balet Ravela. Ksi"#k$ ilustrowali arty%ci wszystkich epok, w XX w. m. in. Aristide Maillot i
Marc Chagal.
R. Collin (1850-1916) - francuski malarz i ilustrator, który malarstwo akademickie uzupe!nia!
elementami impresjonizmu i symbolizmu. Specjalizowa! si$ w malowaniu aktów i scen obyczajowych. Znany jest z budowania mostów mi$dzy sztuk" francusk", a japo+sk". Ilustracje Collina
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wyrytowa• Eugene-André Champollion (1848-1901) - akwaforcista, ucze! Gaucherela gra"k
reprodukcyjny. Calcogra"a Luwru do dzisiaj publikuje jego ryciny m. in. wykonane wed•ug obrazów Bouchera.
200.–

199. LOUŸS Pierre – Aphrodite. Moeurs antiques. [pol.: „Afrodyta. Obyczaje antyczne”].
Illustrations de A. Calbet. Paris 1896. Librairie Borel. 16d, s. [8], 392, [1]. opr. psk.
z•oc. z epoki, górne obci•cie z•oc.
Opr. nieco otarta, lekkie zaplamienia wewn$trz. Piecz. w•asn. Ilustracje w tek%cie Antoine’a. Calbeta. Pierwsza erotyczna powie!" Pierra Louÿsa, która przynios•a mu s•aw• i sprzeda•a si• w
350.000 egz.
P. Louÿs (1870-1925) - pisarz i poeta, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiej literatury erotycznej. Wydana par• lat po zmisty"kowanych „Pie%niach Bilitis” powie%& „Afrodyta”
o dziejach kurtyzany ze staro•ytnej Aleksandrii odnios•a olbrzymi sukces zarówno w %wiecie
literackim jak i w%ród szerokiej publiczno%ci. Na sukces z•o•y•y si•: wyszukany, elegancki styl,
zmys•owo%&, %mia•e obyczajowo sceny, opisy ludzkiego cia•a i mi•o%ci "zycznej, estetyzm i dekadentyzm. Muzyczno%& prozy Louÿsa podziwiali m. in. Mallarmé, Régnier, Gide, Valéry i sam
Claude Debussy. Znaczenie i popularno%& tej powie%ci utrzymuje si• do dzisiaj, o czym %wiadczy
wyj$tkowo du•a liczba stron www w Internecie po%wi•conych jej i jej autorowi.
A. Calbet (1860-1944) - francuski malarz, rysownik i ilustrator specjalizuj$cy si• w malowaniu
aktów i scen erotycznych. Malowa• w manierze osiemnastowiecznej naturalistyczne, dekoracyjne
sceny pasterskie pe•ne lekko%ci, elegancji i uroku.
120.–

200. MAETERLINCK Maurice – L’intelligence des Fleurs. [pol.: „Inteligencja kwiatów”].
Anvers-Bruxelles-Paris 1923. Les Éditions du Dauphin, R. Sand, G. Crés * Cie. 16d, s.
205, [2], tabl. 1 [akwaforta]. opr. psk. z•oc. z epoki z zach. ok•. brosz., górne obci•cie
z•oc. Les maitres belges.
Stan dobry. Piecz. w•asn. Obca dedykacja. Drzeworyty w tek%cie autorstwa J.-M. Canneela, frontispis w akwaforcie Louise Danse’a. Egzemplarz nr 1.688 z 1.800 wydanych na papierze welinowym de Rives. Ksi$•ka cytowana przez liczne bibliogra"e pi•knej ksi$•ki: Benezit 2-497;
Carteret V-129; Mahe II-761; Monod 7601.
M. P., hrabia Maeterlinck (1862-1949) - belgijski dramaturg, poeta, eseista, pisz$cy w j•zyku francuskim, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1911. Znany jest przede
wszystkim jako poeta, twórca dramatu symbolicznego i teoretyk symbolizmu. Jego utwory sceniczne s$
nastrojowe, odznaczaj$ si• tajemnicz$ atmosfer$ i pesymizmem. G•ównymi tematami jego prac s$ %mier&
i sens •ycia. Olbrzymi$ popularno%& zdoby•y jego
znakomite eseje "lozo"czno-przyrodnicze. Nale•$
do nich: /ycie pszczó• (1901), Inteligencja kwiatów
(1907), /ycie termitów (1926) oraz /ycie mrówek
(1930). W tych esejach Maeterlinck zaprezentowa•
si• jako wnikliwy obserwator przyrody, który na dodatek potra" j$ fascynuj$co opisywa&. W „Inteligencji
kwiatów” wyrazi• swoje poparcie dla idei socjalistycznych.
200.–

201. PELLICO Sylvio – Mes prisons suivies du
Discours sur les devoirs des hommes. [pol.:
„Moje wi•zi•nia” i do•$czono „Rozpraw• o
powinno%ciach cz•owieka”]. Traduction de A. de
Latour avec des chapitres inédits les additions
de Maroncelli et des notices littéraires ou biographiques sur plusieurs prisonniers du Spiel-
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berg. Edition illustrée par Tony Johannot de cent beaux dessins gravés sur bois par les
premiers artistes. Paris 1853. Delahaye, Libraire-Ed. 4, s. XXI, [2], 374, [2], tabl. 25
[drzeworyty]. opr. psk. z!oc. z epoki, obci•cia z!oc.
Opr. nieco otarta, jedna karta podklejona, kilka nieco zaplamionych, poza tym stan dobry. Piecz.
w•asn. Liczne ilustr. w tek•cie. Jeden z najwi%kszych bestsellerów XIX w. we Francji, w którym autor opisuje dziesi!" lat wi!zienia w Spielbergu.
S. Pellico (1789-1854) - w!oski karbonariusz, pisarz, poeta i dramaturg romantyczny. Oskar$ony o udzia• w ruchu karbonarskim zosta• skazany na •mier%. Ten wyrok zosta• zamieniony na
d•ugoletnie wi"zienie. Przez dziesi"% lat by• wi"ziony przez Austriaków w twierdzy Spielberg w
Brnie. Spisa• swoje wspomnienia wi•zienne pod tytu•em: „Moje wi•zienia”. Jego ksi&•ka sta•a
si• bestsellerem. Romantyczne w nastroju, wi•zienne wspomnienia Pellico, zwanego „m•czennikiem wolno#ci” tra'•y w gust epoki i w moment historii Europy. W l. 1831-1914 ukaza•o si• we
Francji 150 wyda*. Szacuje si•, •e w samej Francji wydrukowano w l. 1833-1845 mi•dzy 75.000
a 105.000 egzemplarzy tej ksi&•ki. Uwa•a si•, •e „Moje wi•zienia” przyczyni•y si• do ruchów rewolucyjnych roku 1848 i do odzyskania niepodleg•o#ci przez W•ochy. Niniejsze wydanie zawiera
dodatkowe rozdzia•y dotycz&ce wspó•wi•+nia Pellico Pietro Maroncellego (1795-1846) pisarza
i muzyka w•oskiego oraz Alexandre Andryane (1797-1863) francuskiego polityka wi•zionego w
Spielbergu przez osiem lat.
T. Johannot (1803-1852) - malarz, rysownik, rytownik francuski. Ilustrowa• ogromn& liczb•
klasycznych ksi&•ek francuskich, tworzy• staloryty, akwaforty, litogra'e i drzeworyty. Ksi&•k•
Pellico zilustrowa• stu rysunkami, wed•ug których wyrytowane zosta•y drzeworyty przez Piaud,
Brugnot, Adele Laisne, Quichon i innych.
300.–

„Au pochoir”
Ksi#$ki z ilustracjami r!cznie kolorowanymi
Ręczne kolorowanie ilustracji książkowych i drukowanie barwnych grafik w stylu art-deco przy użyciu
szablonów zwane au pochoir rozwinęło się szczególnie dynamicznie we Francji po pierwszej wojnie światowej. Początkowo stosowano tę technikę do reprodukowania akwareli. We Francji w latach 1920-1940
działało około trzydziestu zakładów stosujących tę technikę zatrudniających do 600 osób każdy. Było
to możliwe głównie dzięki taniości siły roboczej w tych latach. Do najbardziej znanych należały zakłady André Marty, E. Charpentiera, Jean Saudé i Daniela Jacometa (1894-1966). Daniel Jacomet zasłynął
jako wydawca i drukarz grafik Toulouse Lautreca. Opracował swoją własną technikę drukarską łącząca
fototypię z kolorowaniem au pochoir zwaną „Procédé Daniel Jacomet”. Pozwalała ona na perfekcyjne
reprodukowanie dzieł malarskich. Jacomet współpracował z największymi artystami swoich czasów. Byli
wśród nich Picasso, Braque, Chagall, Rouault, Dufy, Miro, Matisse, Signac, Gauguin, Moore, i inni. W
miarę upływu czasu au pochoir odkryte zostało przez malarzy, którzy wykorzystali tę technikę w swojej
twórczości. Wśród nich byli Matisse, Sonia Delaunay i André Lanskoy.

202. BAUDELAIRE Charles [Pierre] – Les Fleurs du mal. [pol.: „Kwiaty z•a”]. Paris [ok.
1930]. Éditions Nilsson. 8, s. 267, [2], tabl. barwnych 6. opr. pp•. z epoki.
Opr. zabrudzona, wewn&trz stan dobry. Piecz. w•asn. Zachowana oryg. obwoluta. Na tablicach 6
ilustracji na kalce r•cznie kolorowanych akwarel& w technice „au pochoir” przez Maggy Monier.
C. P. Baudelaire (1821-1867) - jeden z najwi•kszych i najbardziej oryginalnych poetów francuskich i jeden z pierwszych „poetów przekl•tych” w poezji #wiatowej. W dzieci*stwie straci• ojca,
co wywar•o wielki wp•yw na psychik• wra•liwego ch•opca, a poczucie osamotnienia pog••bi•o
powtórne ma••e*stwo matki z surowym o'cerem. Osi&gn&wszy pe•noletno#% rzuca si• w wir
bohemy paryskiej, rujnuje zdrowie narkotykami, trwoni spadek po ojcu, zrujnowany popada w
skrajna n•dz•. Coraz bardziej te• zapada na zdrowiu. Samotny, rozczarowany, w wieku czterdziestu pi•ciu lat doznaje parali•u i w rok pó+niej umiera. By• poet& wra•liwym, wyra'nowanym,
niespokojnym duchem i nowoczesnym. Wydane w 1857 „Kwiaty Z•a” to szczególna poezja •&cz&ca obsesj• #mierci ze zmys•owo#ci& i mistycyzmem. Z jednej strony emanuje odwa•n& ero-
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tyk•, obrazami •mierci i z•a, n•dzy i szale•stwa,
upiorów, wampirów, trupów i grobów, z drugiej w
jego wierszach zawiera si• marzenie o harmonii
i pi•knie idea•u. St•d obok wierszy wielbi•cych
pi•kno i dzie•a sztuki obrazy brzydoty: padliny,
choroby, staro•ci i •mierci i powracaj•ce motywy: dobra i z•a, Boga i szatana, •mierci i mi•o•ci.
Wiersze wywo•a•y wielki skandal i proces s•dowy, w wyniku którego poeta i wydawca zostali
ukarani grzywn• za niemoralno•!.
M. Monier (1887-1965) - malarka, projektantka
pocztówek i ilustratorka epoki art deco. Ilustracja
na tabl. 2.
180.–

203. LOUŸS Pierre – Les Chansons de Bilitis.
[pol.: „Pie•ni Bilitis”]. Traduites du grec.
Avec douze gravures imprimées en couleurs
de Kuhn-Régnier. Paris 1930. Éditions Kra. 8,
s. [2], XI, [1], 298, [5], tabl. 12. opr. oryg. p•.
Ok•. nieco otarte, blok nieco polu"niony, wytarnr 202
ty podpis (?) na stronie tyt. Na tablicach 12 ca•ostronicowych ilustracji kolorowanych r•cznie w
technice „au pochoir” autorstwa Josepha Kuhn-Regniera. „Pie•ni Bilitis” to zbiór 143 krótkich
erotycznych poematów proz• napisanych w stylu poezji Safony, zosta•y po raz pierwszy wydane
w 1894 roku. Louÿs twierdzi•, #e pe•ne zmys•owo•ci poematy zosta•y odkryte na •cianach grobowca Cyrusa i #e napisa•a je s•u#ka Safony o imieniu Bilitis. Louÿs po•wi•ci• „#yciu” autorki
wst•p do ksi•#ki. Misty$kacja si• powiod•a, oszuka! si• dali nawet wybitni eksperci. Ujawnienie
prawdziwego autorstwa nie zmniejszy•o popularno•ci „Pie•ni Bilitis”, które uwa#ane s• za jedno
z najlepszych dzie• Louÿsa. Z powodu niedwuznacznych akcentów lesbijskich ksi•#ka Louÿsa
d•ugo nie by•a dost•pna na rynku ameryka•skim i do lat 60. XX w. kultow• ksi•#k• lesbijskiego
podziemia. Dopiero po 1960 roku pojawi•y si• angielskie t•umaczenia w USA. „Pie•ni Bilitis” na
polski przet•umaczyli m. in. Leopold Staff i Robert Stiler. Claude Debussy skomponowa• muzyk•
do trzech poematów ze zbioru.
P. Louÿs (1870-1925) - pisarz i poeta, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiej literatury
erotycznej. Zaprzyja"niony by• z wszystkimi wybitniejszymi artystami i autorami prze•omu wieków,
byli mi•dzy nimi: André Gide, Oscar Wilde (który
zadedykowa• Louýsowi swoj• „Salome”), Claude
Debussy, Claude Farrére, Guillaume Apollinaire,
Sarah Bernhardt, Henri de Régnier, Paul Valéry i
Stéphane Mallarme. Jego g•ówne dzie•a: „Afrodyta”,
„Przygody Króla Pauzola”, „Kobieta i pajac” i „Pie•ni Bilitis”. Wszystkie by•y wielokrotnie t•umaczone
na wiele j•zyków, ilustrowane przez wszystkich wybitnych ilustratorów epoki, a „Kobieta i pajac” zekranizowana przez Bunuela.
J. Kuhn-Regnier (1873-1940) - jeden z popularnych
ilustratorów i gra$ków epoki art deco, specjalizowa•
si• w erotycznych rysunkach osadzonych w realiach
antycznych. Wida! tu inspiracje sztuk• greck•, malarstwem wazowym i antycznymi freskami. Tworzy•
tak#e ilustracje do s•ynnego „La Vie Parisienne”. Ilustracja na tabl. 2.
120.–
nr 203
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204. MAUPASSANT Guy – Au Soleil. La Vie Errante. [pol.: „W s!o"cu. W#drowne
$ycie”]. Notice par René Dumensnil. Illustrations de Vergé-Sarrat. Paris 1935. Librairie
de France. 8, s. [6], 365, [2], tabl. kol. 8. opr. pp•. z epoki, obci•cia barwione. Oeuvres
Complétes Illustrées.
Stan dobry. Piecz. w•asn. 54 ilustracje Henri Verge-Sarrat, z czego 8 na osobnych tablicach, kolorowanych w technice „au pochoir” w o%cynie D. Jacometa. Utwory zawarte w tym tomie to
napisane w 1884 wra$enia z pobytu w Algierii zawieraj•ce krytyk# francuskiego systemu kolonialnego „Au Soleil” i „La vie errante” z roku 1890, które zawieraj• ciekawe impresje z podró$y
po Francji, W•oszech i Afryce Pó•nocnej.
H. Verge-Sarrat (1880-1966) - malarz, akwarelista i rytownik belgijsko-francuski, który zna• i
cz#sto malowa• pejza$ Afryki Pó•nocnej. Ilustracja na tabl. 3.
240.–

nr 204

nr 205

205. MAUPASSANT Guy – L’Inutile Beaute. Sur L’Eau. [pol.: „Bezu$yteczna pi#kno'*.
Na wodzie.”]. Notice par René Dumensnil. Illustrations de Robert Lotiron. Paris 1935.
Librairie de France. 8, s. [4], III, [1], 359, [2], tabl. kol. 8. opr. pp•. z epoki, obci#cia
barwione. Oeuvres Complétes Illustrées.
Stan dobry. Piecz. w•asn. Ilustracje Lotirona, 55 w tek'cie i na osobnych tablicach, 8 ilustracji
na osobnych tablicach kolorowanych w technice „au pochoir” w o%cynie D. Jacometa. „Sur l’eau” napisane w 1888 roku to nasycony re+eksj• %lozo%czn• pseudodziennik wypraw jachtem
po Morzu /ródziemnym uwa$any za najlepsz• ksi•$k# Maupassanta. „L’inutile beauté” to zbiór
16 nowel opublikowany w 1890 opisuj•cych w wi#kszo'ci przypadki mi•o'ci tragicznych, nieszcz#'liwych, gwa•townych oraz trudnych, a czasem wr#cz okrutnych relacji mi#dzy m#$czyzn•
i kobiet•. Du$o si# cierpi w 'wiecie opisywanym przez Maupassanta.
R. Lotiron (1880-1966) - malarz, akwarelista i rytownik belgijsko-francuski. By• przyjacielem
La Fresnaye i Marcoussisa. Razem z Dunoyer de Segonzac, Luc-Albert Moreau i Jean Marchand,
utworzy• grup# „Bande Noir” w reakcji na ostre i oderwane od rzeczywisto'ci kolory fowistów.
Studiowa• w Akademii Julian. W wieku 40 lat wykona• pierwsz• akwafort# i pierwsz• litogra%#
i zosta• cz•onkiem Stowarzyszenia Gra%ków Francuskich. Malowa• pejza$e Afryki Pó•nocnej,
Normandii, Bretanii i pejza$e paryskie.
240.–
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206. MAUPASSANT Guy – Monsieur Parent. Le Rosier de Madame Husson. [pol.: „Pan
Parent. Cnotliwiec pani Husson”]. Notice par René Dumensnil. Illustrations de Chas
Laborde. Paris 1934. Librairie de France. 8, s. [6], 371, [2], tabl. kol. 8. opr. pp•. z
epoki, obci•cia barwione. Oeuvres Complétes Illustrées.
Stan dobry. Piecz. w•asn. Ilustracje Chasa Laborde’a, 51 w tek•cie i na osobnych tablicach, 8
ilustracji na osobnych tablicach kolorowanych w technice „au pochoir” w o•cynie D. Jacometa.
S•ynne nowele i opowiadania jednego z najs•ynniejszych nowelistów w historii literatury •wiatowej z r•cznie kolorowanymi ilustracjami. Guy de Maupassant zadebiutowa• z wielkim sukcesem
nowel! „Bary•eczka” w wieku 30 lat. 13 lat pó"niej zmar• w szpitalu psychiatrycznym po 18
miesi!cach od nieudanej próby samobójczej. Tom zawiera •!cznie 34 opowiadania. Opowiadania
zawarte w tym tomie powsta•y, gdy Maupassant by• u szczytu s•awy. Jego dzie•a t•umaczone by•y
na rosyjski, niemiecki, angielski, hiszpa#ski, a pisarz sta• si• w•a•cicielem jednej z najwi•kszych
fortun literackich historii. Prawie 300 nowel i opowiada# Maupassanta prezentuj! obraz spo•ecze#stwa francuskiego w skali porównywalnej do „Komedii Ludzkiej” Balzaca. Wikipedia pisze:
„Wizja •wiata, któr! przekaza• w swoim dziele Maupassant, ucze# Flauberta i wyznawca Arthura
Schopenhauera, jest g••boko pesymistyczna. Cz•owiek jest istot! s•ab!, zagubion! we wrogim
mu •wiecie, skazan! na $ycie, które jest pasmem cierpie# i nudy, prowadz!cym nieuchronnie do
•mierci. My•l ludzka ograniczona barier! niedoskona•ych zmys•ów obraca si• w kr•gu tego, co
znane i poznawalne, otoczona niesko#czono•ci! niepoznawalnego”.
Chas (Charles) Laborde (1886-1941) - po przyje"dzie do Pary$a Laborde wyrobi• sobie pozycje
jednego z najlepszych ilustratorów pierwszej po•owy XX w. Jego twórczo•% nosi silne akcenty art
deco. Niektórzy krytycy nazywali go francuskim Georgem Groszem, porównywali do Otto Dixa.
Laborde jednak w odró$nieniu do tych niemieckich artystów traktowa• rysowanych przez siebie
ludzi raczej z humorem i sympati! ni$ ich pot•pia• i wyszydza•.
240.–

nr 206

nr 207

207. MUSSET Alfred – La Confession d’un Enfant du Siecle. [pol.: „Spowied" dzieci•cia
wieku”]. Paris [ok. 1930]. Éditions Nilsson. 8, s. 268, [1], tabl. kol. 6. opr. oryg. brosz.,
obw.
Obw. nadkruszona, poza tym stan dobry. Piecz. w•asn., ekslibris Andrzeja Madeyskiego, podpis
w•asn. Na tablicach 6 ilustracji na kalce r•cznie kolorowanych akwarel! w technice „au pochoir”
przez Roberta Polacka. „Spowied"” jest powie•ci! w zasadzie autobiogra•czn!, w której pisarz
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powraca do dramatycznych prze!y" swojego burzliwego zwi•zku z George Sand (to jeden z
licznych zwi•zków George Sand nim pozna•a Chopina). Bohater powie•ci, dziewi•tnastoletni
Oktaw, po zawodzie mi•osnym próbuje odnale'" spokój i szcz••cie w ramionach starszej od siebie Brygidy. Jednak ten zwi•zek nie nale!y do spokojnych. Nie potra* uwierzy" w zapewnienia
kobiety o jej przywi•zaniu i uczuciu. Podejrzenia i zazdro•" prowadz• do dramatycznego rozstania na zawsze.
A. Musset ( 1810-1857 ) - by• jednym z trzech wielkich francuskich poetów romantycznych i
mistrzem pe•nych fantazji, werwy i dowcipu komedii mi•osnych. Ilustracja na tabl. 3.
160.–

208. PREVOST – Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. [pol.: „Historia
Manon Lescaut i kawalera des Grieux”]. Paris [ok. 1930]. Editions Nilsson. 8, s. 181,
[4], tabl. kol. 6. opr. oryg. brosz., obw.
Obw. nadkruszona, poza tym stan dobry. Piecz.
w•asn. Na tablicach 6 ilustracji na kalce r•cznie kolorowanych akwarel• w technice „au pochoir” przez
Maurice’a Berty. Ksi!dz Antoine Francois Prevost
d’Exiles (1697-1763) mia• niezwykle burzliwe !ycie. Urodzony w szlacheckiej rodzinie, uko+czy•
kolegium jezuickie. Postanowi• zosta" mnichem w
klasztorze benedykty+skim, pó'niej zmienia zdanie, wst•puje do wojska, wraca znowu do klasztoru, znów z niego ucieka do wojska, zdobywa patent
o*cerski, aby wreszcie zdecydowa" si• ostatecznie
na karier• duchown•. Jednak w wyniku nieporozumienia ksi•dz Prevost opuszcza francuski klasztor i
wyje!d!a do Anglii, pó'niej do Holandii, gdzie wydaje swoje pierwsze dzie•a. Po kilkuletnim pobycie
w Brukseli i Frankfurcie wraca, ju! ostatecznie do
Francji, zostaje przeorem w Saint-Georges-de-Gesne, gdzie spokojnie sp•dza ostatnie lata swego !ycia. „Historia Manon Lescaut i kawalera De Grieux”
to powie•" o nami•tnej i tragicznej mi•o•ci, która nie
uszlachetnia, ale niszczy i deprawuje. Kawaler des
nr 208
Grieux, m•odzieniec z dobrego domu i z woli rodziców przysz•y duchowny, opowiada dzieje swojej wielkiej mi•o•ci do pi•knej Manon Lescaut,
która te! go kocha, nie tak jednak jak pieni•dze, zbytek i wystawne, pe•ne zabaw !ycie. M•ody
cz•owiek nie potra* uwolni" si• od fatalnego uczucia, wie, !e ta nami•tno•" go upadla, nie potra*
jednak jej pokona". Urocza, lecz amoralna Manon z kolei, usi•uje pogodzi" mi•o•" i frywolno•".
Awanturnicze !ycie jakie prowadz•, liczne oszustwa, aresztowania, uwi•zienia i ucieczki, wzloty
i upadki obojga kochanków nieuchronnie prowadz• do tragicznego *na•u. Wartka akcja utworu
pozbawiona szczegó•owych opisów, d•ugich dialogów i rozwa!a+ daleka jest od dotychczasowej
maniery literackiej autora - rozlewnego moralizatorstwa. Nietrudno te! dostrzec w niej pewne
elementy biogra*i samego autora.
M. Berty (1884-1946) - to pseudonim hrabiego Jean de Lambertie, dla którego ilustrowanie
ksi•!ek by•o raczej hobby ni! sposobem zarabiania na !ycie. Ilustracja na tabl. 3.
180.–

W

209. POE Edgar [Allan] – Le Corbeau. [pol.: „Kruk”]. B. m. 1929. 4, s. 26, tabl. 1 [akwaforta]. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Jeden z nas"ynniejszych wierszy j#zyka angielskiego we francuskim biblio$lskim wydaniu z autografem Vercorsa. Biblio*lskie wydanie na r•cznie czerpanym papierze z papierni de Vidalon-les-Annonay w 40 numerowanych i podpisanych egzemplarzach. Ekslibris: „Klaus Paul Schmitz-Otto”. Egzemplarz nr 7, w•asno•" Jane Fort. Wydanie
zawiera 3 akwaforty: 2 winiety i jedn•, ca•ostronicow• akwafort• autorstwa Jeana Brullera
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(1902-1991) - pisarza i gra•ka francuskiego, który w czasie niemieckiej okupacji Francji w czasie
II wojny !w., bior"c udzia# w ruchu oporu przyj"#
pseudonim Vercors. Pod tym pseudonimem napisa# swoje dwie najs#ynniejsze ksi"$ki: „Milczenie
morza” i „Zwierz%ta niezwierz%ta”. Bruller wyda#
„Kruka” dla (jak pisze) swojej w#asnej przyjemno!ci i (a co do tego jest jest mniej pewny) przyjemno!ci swoich przyjació#. „Kruk” w angielskim
oryginale „The Raven” to jeden z nas#ynniejszych
wierszy j%zyka angielskiego opublikowany przez
ameryka•skiego pisarza Edgara Allana Poe w
styczniu 1845 roku. Jest niezwykle muzyczny, a
równocze!nie tchnie gotyck" atmosfer" grozy.
Opowiada o tajemniczej wizycie, jak" potra•"cy
mówi' kruk z#o$y# m%$czy*nie zrozpaczonemu po
stracie ukochanej i przedstawia powolny proces
przechodzenia nieszcz%!nika w stan szale•stwa.
(Wikipedia). Internet zawiera dziesi"tki •lmów i
nagra• wiersza jak równie$ t#umacze• na ró$ne
j%zyki. Jednym z najs#ynniejszych wydawnictw,
nr 209
które przesz#o do historii sztuki i historii ksi"$ki
ilustrowanej jest wydanie w t#umaczeniu Stefana Mallarmego z 1875 roku w 240 egzemplarzach z
6 litogra•ami Maneta. Ciekawe, czy istnieje jaki! egzemplarz tego wydania w polskich zbiorach?
No i smutna re+eksja biblio•lska - ile powsta#o polskich wyda• biblio•lskich „Kruka”? - bo t#umacze• i to pi%knych mamy du$o.
Do#"czono: Poe Edgar Allan - Tamerlan - historia niezwyk#ego biblio•lskiego „znaleziska”.
Katalog Aukcyjny Sotheby’s New York. Fine Books and Manuscripts. Poe’s Tamerlane. 7 VI
1988. /ycie Edgara Allana Poe (1809-1849) - autora „Kruka”, autora uwa$anego za najwi%kszego ameryka•skiego poet% i pisarza, pisarza fantastyki i horroru, pisarza który zapocz"tkowa# gatunek noweli kryminalnej, by#o niezwykle tragiczne. Nic dziwnego, $e wszystko, co go dotyczy
wywo#uje wielkie zainteresowanie zbieraczy i mi#o!ników. Pierwsze poematy opublikowa# Poe
anonimowo (podpisa# si% jako „pewien bosto•czyk”) w 1827 roku. Tomik by# wydany niezwykle
skromnie i znane s" losy tylko 11 egzemplarzy tego wydania. W dniu 29 lutego 1988 roku w
ma#ym sklepie z antykami przy szosie w stanie New Hampshire pewien historyk kupi# niepozornie wygl"daj"cy tomik wierszy za 15 dolarów. Ten to w#a!nie tomik jest bohaterem katalogu
- dwunasty egzemplarz Tamerlana - cena szacunkowa 200.000 - 300.000 dolarów. W katalogu
jest obszerny tekst o $yciu Poe’a i o Tamerlanie oraz szczegó#owa historia i opis pozosta#ych 11
egzemplarzy. Dla porównania w tym samym katalogu list Chopina do Fontany wyceniono na
8.000-12.000 dolarów, a egzemplarz „Selenogra•i” Heveliusza z biblioteki hrabiego Czarneckiego na 1.000-1.500 dolarów.
300.–

210. PRUDHOMME René François Armand (Sully) – Oeuvres de ... Poésies 1872-1878.
[pol.: „Dzie#a Poezje 1872-1878”]. [...]. Paris [XIX;XX w.]. Librarie A. Lemerre. 16d,
s. [4], 268, [1]. opr. skóra z#oc. z epoki, obci%cia z#oc.
Stan bardzo dobry. Piecz. w#asn. Pi%knie oprawiony tom poezji pierwszego laureata literackiej Nagrody Nobla. W uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego podano, $e René François
Armand Prudhomme, znany jako Sully Prudhomme (1839-1907), otrzyma# Nagrod% Nobla w
1901 roku za „wybitne osi"gni%cia literackie, a zw#aszcza za idealizm, doskona#o!' artystyczn"
oraz niezwyk#e po#"czenie duchowo!ci i intelektu”. By# synem sklepikarza. Chcia# zosta' in$ynierem, ale wada wzroku na to nie pozwoli#a. Jego poezja #"czy#a dba#o!' o perfekcj% formaln"
i elegancj% z zainteresowaniami naukowymi i •lozo•cznymi. Pisa# du$o o •lozo•i. Napisa# dwa
wiersze po!wi%cone powstaniu styczniowemu w Polsce. Tom zawiera mi%dzy innymi wiersze
ze zbiorów „Les Vaines tendresses”, „Les Destins”, „La France” i „Le Zenith”. W zbiorze „Les
Vaines tendresses” z 1875 roku pojawiaj" si% osobiste wyznania nuta prywatno!ci i liryczny zapis

61

Z KSI•GOZBIORU JANINY I TOMASZA MACZUGÓW
stanów ducha. Wyj•tkowo w twórczo"ci tego poety ca•o"$ utrzymana jest w tonie pesymizmu.
W zbiorze „La France” zamieszcza wiersze po"wi%cone wojnie francusko-pruskiej 1870 roku.
W zbiorze „Les Destins” z 1872 roku Sully Prudhomme ukaza• manichejski pojedynek geniusza
dobra z geniuszem z•a podsumowany stwierdzeniem: „Nic nie jest dobre ani z•e. Wszystko jest
racjonalne”. W poemacie „Le Zénith” z 1876 roku sk•ada ho•d odwadze trzech baloniarzy, którzy
15 kwietnia 1875 roku, na wysoko"ci przesz•o o"miu tysi%cy metrów, zamierzali prowadzi$ obserwacj% chmur. Lot sko&czy• si% tragicznie: kiedy balon wróci• na ziemi%, dwóch "mia•ków ju'
nie 'y•o. Dla Sully’ego Prudhomme’a to wydarzenie sta•o si% pretekstem do rozwa'a& nad niepowstrzymanym rozwojem cywilizacji, a wnioski p•yn•ce z utworu nawi•zuj• do pozytywistycznych koncepcji Auguste’a Comte’a (Wikipedia). Poezja Prudhomme’a jest obecnie w wi%kszo"ci
zapomniana, ale jego melodyjne wiersze, zw•aszcza z wczesnego okresu twórczo"ci, sta•y si%
inspiracj• dla wielu kompozytorów. Byli w"ród nich Gabriel Fauré, Ottorino Respighi, Charles
Gounod, Henri Duparc.
180.–

211. VERLAINE Paul – Mes prisons. [pol.: „Moje wi%zienia”]. Paris 1893. L. Vanier, Librarire-Ed. 16d, s. [4], 81, [2]. opr. psk. z epoki, z•oc. z zach. ok•. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. !adnie oprawione, pierwsze wydanie tekstu Verlaine’a o
prze"yciach wi#ziennych.
P. Verlaine (1844-1896) - uznawany za jednego z najwi%kszych poetów francuskich. Zaliczany
do grona poetów wykl%tych. W 1873 powodowany zazdro"ci• strzeli• po pijanemu do swojego
dziesi%$ lat m•odszego partnera, innego s•ynnego poety Arthura Rimbauda rani•c go. Aresztowany, sp%dzi• osiemna"cie miesi%cy w wi%zieniu, gdzie nawróci• si% na katolicyzm. Wi%zienie by•o
dla niego w pewnym sensie ratunkiem przed alkoholizmem i atakami agresji.
320.–

212. VILLON – Poesies de ... Paris 1925. H. Piazza, Ed. 8, s. XV, [1], 163, [3]. opr. psk. z
epoki z zach. ok•. brosz., górne obci%cie z•oc.
Grzbiet lekko otarty, poza tym stan bardzo dbry. Piecz. w•asn. Oprawa w kolorze br•zowym sygn.
„A. Van Noe Rouen”.
Francois de Montcorbier, zwany Villon (1431-1463) - awanturnik, oszust, rozpustnik, z•odziej i
mimowolny zabójca, skazany na "mier$ przez powieszenie, u•askawiony, znów uwi%ziony, torturowany i skazany na wygnanie - by• równocze"nie autorem najpi%kniejszych wierszy lirycznych
nie tylko "redniowiecznej Francji, ale ca•ej Europy. Wychowanek kanonika Guillaume’a de Villon, zamo'nego kuzyna matki, od którego przyj•• te' nazwisko, zdoby• staranne wykszta•cenie
uniwersyteckie magistra sztuk wyzwolonych. Móg• by$ biskupem, s%dzi•, doradc• króla, gdyby
nie barwna, mi%dzynarodowa, ha•a"liwa cyganeria, w•ócz%dzy i opryszki, ich zabawy, awantury,
kawa•y, bójki, spelunki, prostytutki i karczmy, s•owem 'ycie mieszka&ców paryskiej dzielnicy
•aci&skiej. Villon, jak sam o sobie mówi „suchy i czarny jak pomiot•o” jest twórc• dwóch poematów: „Ma•ego Testamentu” i „Wielkiego Testamentu”. „Legaty mistrza Franciszka Villona”, zwane
te' „Ma•ym Testamentem” to skrz•ce si% dowcipem i humorem pi%kne oktawy nawi•zuj•ce do
modnego wówczas gatunku „po'egnania”. Villon „'egna” si% jednak specy*cznie: rzekomo umieraj•cy, nie bez z•o"liwo"ci, rozdaje wspó•czesnym ró'ne prezenty: szyldy sklepowe, stare buty,
kosmyki "ci%tych w•osów, bull% papiesk•, •aski stra'niczki wi%ziennej, szturcha&ce, „pludry”, itd.
Prawdziwym testamentem, w którym dokonuje sumy swojego niezwyk•ego 'ycia jest „?Wielki
Testament”, w którym znale+$ mo'na dowcipne i ironiczne rozwa'ania poety nad w•asn• szalon•
i burzliw• m•odo"ci•, ale i te' pe•ne liryzmu, a tak'e rozpaczy i przera'enia rozmy"lania nad przemijaniem 'ycia, starzeniem si% cia•a, jego brzydot•, "mierci•. T• w•a"nie zmienno"ci• nastrojów,
•atwo"ci• przechodzenia od 'artu do smutku, od wzruszenia do kpiny i szyderstwa, od b•aze&stwa,
swawolnych wyra'e& i "wietnych kalamburów do g•%bszych re/eksji odzwierciedlaj•cych jego
najg•%bsze uczucia z pewno"ci• wyprzedza• swoj• epok%. Fragmenty Wielkiego Testamentu s•
dzi" te' nam powszechnie znane i cz%sto cytowane potocznie np. s•ynna „Ballada o paniach minionego czasu” z refrenem „Ach, gdzie s• niegdysiejsze "niegi” czy zmys•owa „Ballada o Wilonie y
grubey Ma•go"ce”. Twórczo"$ Villona cieszy•a si% wielkim powodzeniem na prze•omie XV i XVI
w. (20 wyda&), ponownie odkryli go romantycy, jego poezja inspiruje równie' twórców XX w. w
dziedzinie literatury, poezji, *lmu, muzyki, a nawet piosenki.
160.–
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213. WYSS [Johann Dawid] – Robinson Suisse. [pol.: „Robinson szwajcarski”]. Traduit de
L’Allemand [...] par E. Voiart. Précédé d’une introduction de C. Nodier. Orné de 200
vignettes. [...]. Paris. 1843. Lavigne, Libraire-Editeur. 8, s. [4], VIII, 580, tabl. 12. opr.
psk. z•oc. z epoki.
Oprawa mocno otarta, ubytki naro•ników, papier miejscami za•ó•cony i zaplamiony, kilka kart
nieco naddartych, zapiski atramentem na kilku kartach. Piecz. w•asn. Na karcie tyt. piecz. w•asn.
w cyrylicy, na wewn•trznej stronie tylnej wyklejki suchy t•ok heraldyczny napisem w cyrylicy „Veljaszev”. T•umaczenie z j•z. niemieckiego Elise Voiart, wst•p Charles Nodier. Dwie!cie
bardzo dobrze odbitych drzeworytów w tek!cie i ca•ostronicowych wg. rys. Ch. Lemerciera.
W!ród rytowników pojawia si• nazwisko Ignacego Budzi•owicza. Drzeworyty przedstawiaj& m.
in. zwierz•ta, ro!liny, formacje geologiczne, ska•y, sceny polowa#. „Robinson szwajcarski” to
dziewi•tnastowieczny podr•cznik szko•y przetrwania. Survival to nie wynalazek XX w. Powie!$ o przygodach rozbitka Robinsona Crusoe, który musia• sam sobie poradzi$ na bezludnej
wyspie by•a pierwszym instrukta•em jak przetrwa$ w ekstremalnych warunkach. W 1812 roku
szwajcarski pastor Johann David Wyss opublikowa• anonimowo powie!$ opart& na przygodach
szwajcarskiej rodziny Zermatt, która znalaz•a si• na wyspie bezludnej w Indonezji w wyniku
katastrofy statku p•yn&cego do Australii. Przygody rozbitków prezentowane s& jako seria lekcji
historii naturalnej i nauk %zycznych dla m•odych ludzi. Rodzina odkrywa egzotyczne ro!liny,
zwierz•ta, niektóre oswaja. Ksi&•ka zyska•a wielk& popularno!$, dokonywano jej przeróbek i
uzupe•nie#. Juliusz Verne, któremu powie!$ bardzo si• podoba•a napisa• powie!$ o dalszych losach rodziny Zermatt. By•y liczne przeróbki %lmowe w tym Disneya.
I. Budzi••owicz (1805-1863) - powstaniec listopadowy, emigrant, ceniony drzeworytnik. Rytowa• drzeworyty do wydawnictw francuskich, m. in. do rysunków Gavarniego, „Plejady Polskiej”
Wolffa wydanej w Petersburgu i rys. Tysiewicza do „Konrada Wallenroda” i „Gra•yny” wydanych w Pary•u. (SAP, t.1, s. 270).
200.–

nr 213

nr 214

Ksi#$ki niemieckie – arcydzie•a literatury
214. APOKALYPSE. Die Offenbarung Sankt Johannis in der Übertragung von Martin Luther. Mit 27 Steinzeichnungen von Max Beckmann. [pol.: „Apokalipsa. Objawienie !w
Jana w przek•adzie Martina Luthra. Z 27 rysunkami na kamieniu Maxa Beckmanna”].
Leipzig 1989. Verlag Philipp Reclam jun. 4, s. 91, [1]. opr. oryg. p•., obw.
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Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Najbardziej tajemniczy i przera•aj#cy tekst w historii ludzko$ci.
To troch% symboliczne, •e Max Beckmann stworzy• te rysunki w czasie wojny w Holandii w
1942, gdzie uciek• z •on# z nazistowskich Niemiec i gdzie si% ukrywa•. Z kolorowanych przez
Beckmanna rysunków zosta•y odbite litogra•e. Pierwsze wydanie liczy•o 25 egzemplarzy. Polscy
kolekcjonerzy p•ac# ju• du•e pieni#dze za „Apokalips%” ilustrowan# przez Jana Lebensteina.
Nic nie stoi na przeszkodzie by zacz%li kolekcjonowa' wydania „Apokalipsy” ilustrowane przez
innych malarzy.
M. Beckmann (1884-1950) - wybitny malarz, rysownik, gra•k i rze*biarz niemiecki. Jego twórczo$' zaliczana jest do niemieckiego ekspresjonizmu i kierunku zwanego Now# Rzeczowo$ci#
lub Realizmem Magnetycznym. Przez ca•e •ycie malowa• swoje autoportrety przewy•szaj#c w
ich liczbie nawet Rembrandta i Picassa. Po doj$ciu do w•adzy Hitlera dorobek Beckmanna zosta•a
zaliczona do „sztuki zdegenerowanej”, a on sam zosta• nazwany „bolszewikiem kulturalnym”.
Jego obrazy s# niezwykle cenione na rynku sztuki. Ceny za wi%ksze formaty przekraczaj# zwykle
milion dolarów. Ilustracja na tabl. 3.
160.–

215. BALZAC Honoré de – Die Schöne Imperia. [pol.: „Pi%kna Imperia”]. Uebertragen von
Benno Rüttenauer. Text des Insel-Verlag zu Leipzig Illustrationen von Erwin von Barta.
Berlin-Tempelhof 1925. Enck-Verlag. 8, s.
48, tabl. 6. opr. oryg. pp•.
Grzbiet oklejony ta$m#, poza tym stan bardzo
dobry. Piecz. w•asn. Ksi#•ka zawiera jedn#
z powiastek z tomu pt. „Contes drolatiques”
[pol.: „Powiastki ucieszne”] napisanego przez
Balzaca w l. 1832-1837. S# to rubaszne w
charakterze powiastki w duchu Dekamerona
opisuj#ce historie z pó*nego $redniowiecza.
W „Pi%knej Imperii” Balzac opisuje histori%
z czasów soboru w Konstancji. Opowie$' jest
ostr# satyr# na moralno$' kleru katolickiego.
Kurtyzana Imperia uwodzi zarówno kardyna•ów jak i $wieckich w•adców podczas soboru,
podporz#dkowuj#c ich decyzje swoim planom.
Upami%tniaj#c powiastk% Balzaca i sobór wybudowano w Konstancji dziewi%ciometrowy
pomnik Imperii, która trzyma w r%kach nagie
•gurki Zygmunta Luksemburskiego i papie•a
Marcina V. Prawdziwa Imperia urodzi•a si% ju•
po soborze i w Konstancji nigdy nie by•a.
Ervin von Barta (1878-1956) (w•a$c. Ernö
Barta) - w%gierski malarz i gra•k. By• cenionym autorem komiksów. Ilustracja na tabl. 4.

nr 215

120.–

216. BECHER Johannes R. – Hymne an die Schönheit. [pol.: „Hymny do pi%kna”]. Mit
Lithographien von Günter Horlbeck. Leipzig 1975. E. A. Seemann Verlag. 4, s. 31, [5].
opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Ilustracje w ramach paginacji.
J. R. Becher (1891-1958) - niemiecki pisarz, poeta i polityk. Wst#pi• do partii komunistycznej w
1919. Uciek• z nazistowskich Niemiec do ZSRR, gdzie uratowa• si% z czystek stalinowskich by
powróci' do NRD. By• autorem s•ów hymnu DDR. Jego poezja pocz#tkowo by•a pod wp•ywem
ekspresjonizmu. W sumie by• postaci# bardzo kontrowersyjn#. By• dobrym poet# i cz•owiekiem
zaanga•owanym w obron% prawdziwych warto$ci kultury w najgorszych okresach niemieckich
dziejów. Z drugiej strony by• lojalnym partyjnym dzia•aczem nie cofaj#cym si% przed zdradzaniem przyjació• byle nie straci' swoich partyjnych przywilejów. 15 ca•ostronicowych litogra•i G.
Horlbecka nie przypomina w •adnym przypadku stylu socrealistycznego. Sztuka urodzonego w
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1927 roku Horlbecka, malarza, gra•ka i ilustratora, który zaliczany jest do lipskiej szko•y malarskiej, ale przez ponad 40 lat naucza• w Akademii Sztuk Pi!knych w Dre"nie, jest kwali•kowana
jako abstrakcja ekspresjonistyczna.
200.–

217. CHAMISSO Adelbert – Peter Schlemihls wundersame Geschichte. [pol.: „Cudowna
historia Petera Schlemihla”]. Mit Zeichnungen von Alfred Thon. Berlin 1923. Axel
Juncker Verlag. 4, s. 164, [4]. opr. oryg. pp•.
Opr. otarta, poza tym stan dobry. Piecz. w•asn. 30 rysunków Alfreda Thona odbitych w •wiat•odruku i naklejonych na karty w ramach paginacji. Ciekawa gra•cznie ok•adka. Do••czono polskie
wydanie „Przedziwnej historii Piotra Schlemihla” w t•umaczeniu Witolda Wirpszy z ilustracjami
Stanis•awa Rzepy z 1961.
A. Chamisso (1781-1838) - niemiecki poeta i przyrodnik. Pochodzi• z arystokratycznej rodziny
francuskiej, która uciek•a do Niemiec, gdy wybuch•a Rewolucja Francuska. W 1814 napisa• opowie•• o k•opotach cz•owieka, który sprzeda• diab•u swój cie&. Mia•a to by• opowiastka dla dzieci,
ale by•a i jest czytana przez wszystkie pokolenia we wszystkich krajach, a posta• Piotra Schlemihla jest powszechnie rozpoznawalna. Posta• Schlemihla mia•a wed•ug niektórych krytyków
symbolizowa• uczucia osamotnionego poety, nie maj•cego ojczyzny, kon'iktu samego autora
Francuza i obywatela Niemca w okresie wojen napoleo&skich. Niektórzy inni krytycy widzieli
w opowiadaniu satyr! na zbytnie przecenianie wagi pieni•dza i bogactwa. Ksi••ka doczeka•a si!
niezliczonych wyda& i niezliczonych ilustratorów od momentu powstania do czasów wspó•czesnych.
200.–

nr 217

nr 218

218. CHAMISSO Adelbert – Peter Schlemihls wundersame Geschichte. [pol.: „Cudowna historia Petera Schlemihla”]. Mit Farbholzschnitten von Ernst Ludwig Kirchner.
Leipzig 1980. Verlag P. Reclam jun. 4, s. 84, [4]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. W tek•cie 6 ca•ostronicowych reprodukcji drzeworytów barwnych i kompozycja tytu•owa Ernsta Ludwiga Kirchnera. Tekst s•ynnej opowie•ci Chamisso opatrzony jest komentarzem Wernera Feudela, a barwne drzeworyty Kirchnera opisane i skomentowane s• przez wybitnego znawc! sztuki niemieckiego ekspresjonizmu Lothara Langa.
E. L. Kirchner (1880-1938) - niemiecki malarz i gra•k, jeden z za•o•ycieli grupy Die Brücke i
jed. Ilustracja na tabl. 4.
240.–
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219. GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Der Tragödie. Erster [und] zweiter Teil. Leipzig
1983. Philipp Reclam Jun. 4, s. 211, [1]; 382, [2]. opr. oryg. p•., obw, futera• kart.
Przednia wyklejka cz•#ci 2 p•kni•ta w grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Na stronach tyt. nadruki: „Mit 44 Zeichnungen von Bernhard Heisig” i „Mit 143 Zeichnungen von Max Beckmann”.
Do••czono obszerny wycinek z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 23 IV 1988 z recenzj• z
przedstawienia pierwszej i drugiej cz"•ci „Fausta” w Londynie.
B. Heisig (1925-2011) - urodzony we Wroc•awiu malarz niemiecki, zaliczany do tzw. Szko•y
Lipskiej, uwa%any za jednego z najwa%niejszych artystów NRD. Wychodzi! swoj$ sztuk$ abstrakcyjn$ mocno poza realizm socjalistyczny.
M. Beckmann (1884-1950) - wybitny malarz, rysownik, gra&k i rze'biarz niemiecki. Jego twórczo•• zaliczana jest do niemieckiego ekspresjonizmu i kierunku zwanego Now• Rzeczowo•ci•
lub Realizmem Magnetycznym. Przez ca!e %ycie malowa! swoje autoportrety przewy%szaj$c w
ich liczbie nawet Rembrandta i Picassa. Po doj#ciu do w•adzy Hitlera sztuka Beckmanna zosta•a
zaliczona do „sztuki zdegenerowanej” a on sam zosta• nazwany „bolszewikiem kulturowym”.
Obrazy Beckmanna s• niezwykle cenione na rynku sztuki. Ceny za wi"ksze formaty przekraczaj• zwykle milion dolarów. 144 rysunki piórkiem ilustruj•ce drug• cz"#* „Fausta” s• niezwykle
zró%nicowane w nastrojach, formatach i formie wyko+czenia.
220.–

nr 219

nr 220

220. GETE Iogann Volfgang – Faust. Tragedija. Perevod z nemeckogo Borisa Pasternaka.
Chudožnik Vladimir Noskov. Moskva 1983. Chudožestvennaja Literatura. 4, s. 468,
[4]. opr. oryg. plast. zdob.
Niewielkie naddarcie górnej kraw•dzi obw., mimo to stan bardzo dobry. „Faust” po rosyjsku. Przek!adu z niemieckiego orygina!u dokona! Borys Pasternak, wybitny rosyjski poeta i pisarz, laureat
Nagrody Nobla, autor „Doktora /ywago”. Ilustracje rosyjskiego artysty W. Noskowa s$ bardziej
tradycyjne ni• ilustracje artystów niemieckich. Ilustracja na tabl. 4.
100.–

221. GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Der Tragödie erster [und] zweiter Teil. München
1989. Verlag C. H. Beck. 4, s. 191, [1]; 302, [1]. opr. oryg. p•., obw., futera• kart.
Futera• uszkodzony, podklejone nieznaczne naddarcie obwoluty jednego tomu, stan dobry. Wydanie ilustrowane 115 (w tym 76 ca•ostronicowymi) rysunkami piórkiem Josefa Hegenbartha. Dru-
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gie, z nieco zmienionymi ilustracjami Hegenbartha
wydanie „Fausta”.
J. Hegenbarth (1884-1962) - wybitny niemiecki
malarz, gra•k i ilustrator, od 1926 cz•onek secesji
wiede#skiej. Praktycznie ca•e •ycie sp•dzi• w Dre&nie. W okresie nazizmu ograniczy• si• do malowania i rysowania w sposób realistyczny zwierz•t,
gdy• jego sztuka znalaz•a si• w•ród dzie• uznanych
przez nazistów za zdegenerowane. Ilustrowa• dzie•a klasyków •wiatowych. Pozostawi• 17.000 rysunków.
180.–

222. GRIMM Gebrüder – Der Froschkönig oder
der eiserne Heinrich. [pol.: „•abi król lub
•elazny Henryk”]. Ottersberg 1982. Schülerpresse Manufactur. 4, k. [11], tabl. 8 [barwne
drzeworyty]. opr. oryg. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Karta tyt. w drzeworycie Petera Stühla. Wyd. II. Nak•ad 500 egz.
Pierwsza bajka spisana przez braci Grimm i opublikowana w 1812 roku. Opowiada o królewiczu
nr 221
zamienionym w •ab• przez z•• czarownic•, którego
uwalnia spod z•ego czaru m•oda ksi••niczka. Atrakcyjne, nowoczesne ilustracje odbite z oryginalnych klocków, ca•o•/ wydrukowana na r•cznej, szkolnej prasie w Ottersberg. Ilustracja na
tabl. 4.
140.–

nr 222

nr 223

223. [RICHTER Johann Paul Friedrich] – Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria
Wutz in Auenthal. [pol.: „•ycie weso•ego nauczyciela Marii Wutz w Auenthal”]. Eine
Art Idylle von Jean Paul [pseud.]. Leipzig 1915. Breitkopf 3 Härtel. 16d, s. 100, [1].
opr. skóra z•oc., górne obci•cie z•oc.
Poza lekkim odbarwieniem grzbietu stan bardzo dobry. Podpis, piecz. w•asn. Oprawa: skóra w
kolorze zielonym, sygn. na wewn•trznej stronie przedniej ok•adki: „H. Fikentschen Leipzig”.
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Wydano 100 egz., ten nr 45. Zawiera 6 r•cznie kolorowanych ilustracji autorstwa Emila Preetoriusa. „"ycie weso•ego nauczyciela Marii Wutz w Auenthal” to niezwyk•a historia napisana przez
Jean Paula w 1791 roku, a wydana w 1793 roku. Opowiada dzieje staromodnego i ekscentrycznego wiejskiego nauczyciela, który pomimo biedy i zamieszkiwania w odleg•ej, peryferyjnej
miejscowo$ci prowadzi pogodne i pe•ne zadowolenia %ycie, g•ównie dzi!ki swojemu pogodnemu
usposobieniu. Gdy nie starcza mu pieni!dzy na kupno nowych ksi•%ek pisze swoje w•asne teksty wykorzystuj•c tytu•y literackich nowo$ci. Ksi•%ka opisuje zabawne, a przy tym wzruszaj•ce
dzieje jego narzecze'stwa i ma•%e'stwa oraz wzruszaj•cy opis $mierci. Ksi•%ka i jej bohater s•
symbolem ludzkiego d•%enia do szcz!$cia.
J. P. F. Richter (1763-1825) - wyst!puj•cy pod pseudonimem Jean Paul by• pisarzem niemieckim pisz•cym humorystyczne powie$ci i opowiadania. Uwa%any jest za prekursora romantyzmu.
Zas•yn•• jako autor cz!sto cytowanych (m. in. w IV cz!$ci „Dziadów” Adama Mickiewicza)
opowie$ci niesamowitych o rzekomo autentycznych poszukiwaniach duchów i zjawisk paranormalnych. Dzie•o literackie zawiera liczne czasem sprzeczne elementy. Jean Paul ceni• fantastyk!, dygresje, satyr! ale tak%e sentymentalizm. Do tego dochodzi•y typowe cechy romantyzmu
niemieckiego: mistycyzm i poczucie tragizmu. Jedn• z wielkich mi•o$ci Jean Paula by•a mi•o$*
natury. Humor, najbardziej wyró%niaj•ca go cech, miesza• si! z wszystkimi jego przemy$leniami,
czasami prowadzi•o to do efektów groteskowych i niezwyk•ych ale nigdy do wulgarnych. Jego
twórczo$* mia•a wielki wp•yw na kompozytorów: Roberta Schumanna i Gustawa Mahlera. Jean
Paul jest twórc• okre$lenia „Weltschmerz” (ból $wiata) i autorem powiedzenia „zbyt wiele zaufania to g•upota, zbyt wiele nieufno$ci to tragedia”.
E. Preetorius (1883- 1973) - niemiecki ilustrator i gra+k. Uwa%any za najwa%niejszego scenografa pierwszej po•owy XX w. Ilustrowa• wiele utworów Tomasza Manna. Ilustracje Preetoriusa w
opisanym wydaniu s• r!cznie kolorowane. Ilustracje Preetoriusa pozostaj• pod wp•ywem japo'skiego drzeworytu.
280.–

224. KAFKA Franz – Betrachtung. [pol.: „Kontemplacja”]. Mit 18 Steinzeichnungen von
Hermann Naumann. Leipzig 1986. Verlag P.Reclam Jun. 4, s. 66, [6]. opr. oryg. p•., obw.
Stan bardzo dobry. Ekslibris i piecz. w•asn. W tek$cie 18 ca•ostronicowych litogra+i Hermana
Naumanna wspó•graj•cych z nastrojem ilustrowanych opowiada'. „Kontemplacja” to pierwsza
drukowana ksi•%ka Franza Kafki. Wydana w 1913 roku zawiera 18 wczesnych, krótkich opowiada' i fragmentów prozy. Twórczo$* Franza Kafki doprowadzi•a do utworzenia nowego przymiotnika „kafkowski”. Przymiotnik ten odnosi
si! do sytuacji, w której pojedynczy cz•owiek
zmaga si! bez szansy na sukces z anonimowym,
bezdusznym aparatem biurokratycznym. Kafka
przeszed• do historii literatury $wiatowej swoimi
powie$ciami i opowiadaniami. Ten zbiór zwiastowa• te cechy jego pisarstwa, które zapewni•y
mu trwa•e miejsce w literaturze $wiatowej.
H. Naumann (ur. 1930) - niemiecki gra+k i
rze/biarz. W 1950 zosta• przyj!ty jako najm•odszy student do Niemieckiego Stowarzyszenia
Artystów Plastyków. Dzia•alno$* artystyczn•
rozpocz•• jako rze/biarz tworz•cy naturalistyczne rze/by. Potem ewoluowa• w kierunku
abstrakcji opartej na +gurach geometrycznych.
Tworzy p•askorze/by z piaskowca na budynkach w Dre/nie. Ilustruje szereg dzie• wydanych
przez Philippa Reclama Juniora w Lipsku. Od
1950 zacz•• stosowa* w swoich pracach technik! gra+czn• wywodz•c• si! ze starej, stosowanej jeszcze w XV w. techniki miedziorytu groszkowego. Technika ta polega na wybijaniu punc•
nr 224
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punktów i kresek, o ró•nej wielko•ci i kszta•cie na p•ycie metalowej. W tej technice ilustrowa•
ksi••k•: „Meine Juedische Augen” po•wi•con• polskim •ydom. Naumann jest jednym z nielicznych artystów na •wiecie tworz•cych w tej technice. Prace Naumanna zakupione zosta•y przez
Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku i the New Masters Gallery.
240.–

225. Der PHYSIOLOGUS. Aus dem griechischen Original übertragen von Emil Peters und
mit einem Nachwort von Friedrich Würzbach. [pol.: z niemieckiego orygina•u przet•umaczy• E. Peters a pos•owiem opatrzy• F. Würzbach]. Mit 174 Federzeichnungen von
Flora Pályi. München 1921. Musarionverlag. 8, s. [146], tabl. 5. opr. oryg. pperg.
Opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. Piecz. w•asn. Ozdobione 174 reprodukcjami rysunków
piórkiem na tabl. i w tek•cie autorstwa Flory Palyi. Wyd. 500 egz. num., ten nr 183. Physiologus
to dydaktyczny tekst napisany po grecku przez nieznanego autora w Aleksandrii prawdopodobnie
ok. II wieku p.n.e. Physiologus sk•ada si• z opisów zwierz•t, ptaków, fantastycznych stworów,
czasem kamieni i ro•lin. Ka•de zwierz• jest opisane, potem nast•puje anegdota, z której wyci•gni•te s• moralne i symboliczne cechy zwierz•cia. Tekst mia• wielki wp•yw na postrzeganie
zwierz•t w Europie. By• to prekursor •redniowiecznych bestiariuszy. !redniowieczna poezja jest
pe•na aluzji, które pochodz• od Physiologusa. Tekst ten wywar• tak•e wielki wp•yw na symbolizm •redniowiecznej sztuki ko•cielnej. Takie symbole jak Feniks powstaj•cy z popio•ów i pelikan karmi•cy swoje m•ode swoj• w•asn• krwi• trwaj• do dzisiaj.
F. Klee-Palyi (1893-1961) - niemiecko-w•gierska ilustratorka i gra"czka, wydawczyni antologii
poezji francuskiej dzia•aj•ca g•ównie w Pary•u. Wyst•powa•a tak•e pod pseudonimem Marie
Philippe. Rysunki artystki do Physiologusa s• lekkie i zabawne.
300.–

nr 225

nr 226

226. SCHNITZLER Arthur – Lieutenant Gustl. [pol.: „Lejtnant Gustl”]. Illustriert von M.
Coschell. Berlin 1901. S. Fischer Verlag. 16d, s. 80. opr. pó#n. pp•. z zach. ok•. brosz.
Stan dobry. Piecz. w•asn. W tek•cie 19 ilustr. Moritza Coschella. Ksi!"ka, która wywo#a#a skandal w armii austriackiej. W „Lejtnancie Gustlu” Schnitzler jako pierwszy w literaturze niemieckiej wprowadzi• technik• monologu wewn•trznego, która pozwala na dog••bn• prezentacj•
ludzkiej psychiki. Technik• t• stosowa•o pó#niej wielu pisarzy dwudziestowiecznych m. in. Joyce
w „Ulissesie”.
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A. Schnitzler (1862-1931) - austriacki pisarz i dramaturg, lekarz z wykszta•cenia. Uwa•any jest
za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli wiede#skiego modernizmu. Na pocz$tku XX w.
nale"a• do najcz••ciej wystawianych dramaturgów na niemieckich scenach. Z pocz•tkiem I wojny •w. zainteresowanie jego dzie•ami zmala•o ze wzgl•du antywojenne pogl•dy Schnitzlera. Po
opublikowaniu „Lejtnanta Gustla”, w którym atakowa• kodeks honorowy austriackiego wojska,
zosta• pozbawiony tytu•u o'cerskiego w korpusie medycznym.
M. Coschell (1872-1943) - austriacki malarz i ilustrator ilustrowa• cz••* utworów Arthura
Schnitzlera.
120.–

227. SCHNITZLER Arthur – Reigen. Zehn Dialoge. [pol.: „Taniec mi•o•ci i •mierci”].
Berlin-Wien 1920. Verlag B. Harz. 4, s. 126, [1]. opr. oryg. p•., z•oc., obw.
Obw. lekko zaplamiona, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Druk na papierze czerpanym,
dwukolorowy. Wyd. 1.000 num. egz., ten bez numeru
A. Schnitzler (1862-1931) - austriacki pisarz i dramaturg, lekarz z wykszta•cenia. Uwa"any jest
za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli wiede#skiego modernizmu. „Reigen” (Korowód)
napisa• Schnitzler w latach 1896-1897. Jest to seria dialogów przedstawicieli rozmaitych spo•ecznych grup w Wiedniu w szczery sposób poruszaj•ca kwestie seksualne. Sztuka porusza m. in. temat zdrady ma••e#skiej, potajemnych romansów i kobieciarzy. Zygmunt Freud w li&cie do Schnitzlera wyzna•, •e „mam wra•enie, •e pan nauczy• si• stosuj•c intuicj• i wra•liw• introspekcj• tego
co ja przez lata ci••kiej pracy dowiadywa•em si• studiuj•c przypadki innych ludzi”. Schnitzler
zosta• okrzykni•ty pornografem, a w 1921 zosta• mu wytoczony proces z okazji premiery „Reigen” z powodu wykroczenia przeciwko obyczajno&ci. „Reigen” zosta•y s'lmowane przez Maxa
Ophülsa pt. „La Ronde”. Film osi•gn•• wielki sukces w krajach anglosaskich i sztuka Schnitzlera
jest tam bardziej znana pod francuskim tytu•em ni• pod tytu•em oryginalnym. Ze wzgl•du na jego
•ydowskie pochodzenie ksi••ki Schnitzlera by•y palone przez nazistów, a Hitler okre&li• je jako
„•ydowskie &wi#stwa”.
360.–

Ksi!"ki niemieckie – w secesyjnej oprawie gra#cznej
228. ALADDIN oder die Wunderlampe. [pol.: „Aladyn albo historia cudownej lampy”].
Mit acht Bildern von Edmund Dulac. Potsdam 1920. Müller + Co. 8, s. [2], 154, [1],
tabl. kol. 8. opr. oryg. p•., górne obci•cie barwione.
Opr. lekko zakurzona, wewn•trz stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Pozycja z ilustracjami klasyka $wiatowej ilustracji secesyjnej. Staranny druk w o'cynie Poeschel + Trepte w Lipsku.
Przek•ad na j•z. niemiecki Else v. Hollander. Tom zawiera jedn• z najs•ynniejszych opowie&ci ze
zbioru „Ba&ni z 1001 nocy” histori• „Lampy Aladyna.
E. Dulac (1882-1953) - klasyk ilustracji secesyjnej. Urodzi• si• we Francji, ale tworzy• w Wielkiej Brytanii. Jego ilustracje by•y nies•ychanie popularne i drukowane w licznych krajach europejskich. By• &wietnym koloryst•. Ilustracja na tabl. 5.
200.–

229. ARABISCHE Nächte. Erzählungen aus Tausend und eine Nacht. [pol.: „Arabskie
noce. Opowiadania z 1001 nocy”]. Mit 20 Farbigen Bildern von Edmund Dulac. Potsdam [ok. 1926]. Müller + I. Kiepenheuer Verlag. 4, s. 235, [2], tabl. kol. 20. opr. oryg.
p•., górne obci•cie barwione.
Ok•. nieco otarte, poza tym stan dobry. Piecz. w•asn. Pozycja z ilustracjami klasyka $wiatowej
ilustracji secesyjnej. Staranny druk w o'cynie Drugulina w Lipsku. Tom zawiera 6 opowie&ci ze zbioru „Ba&ni z 1001 nocy” w tym „Histori• o Ali-Babie i 40 rozbójnikach”, „Histori• o
czarodziejskim rumaku”, „Histori• o ksi•ciu Achmedzie i ksi••nie Peri Banu”. Przek•ad na j•z.
niemiecki Ernest Ludwig Schellenberg. Ilustracja na tabl. 5.
160.–
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230. DEUTSCHER Minnesang. [pol.: „Stare niemieckie rycerskie pie•ni mi•osne”]. Ausgewählt und übertragen von Arthur Roessler. Holzschnitte von Erwin Lang. Schrift von
Jutta Schulhof. Wien 1921. C. Konegen. 16, s. 41, opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. 6 ca&ostronicowych drzeworytów barwnych Erwina Langa.
"adny przyk!ad wiede#skiego wydawnictwa biblio$lskiego z okresu schy!ku secesji.
Wikipedia obja•nia: „Minnesang to przekazywana w formie pisemnej i zrytualizowana forma
mi•osnej liryki •piewanej, uprawianej przez zachodnioeuropejsk! arystokracj", •!cznie z cesarzem. Na niemieckoj"zycznych obszarach z minnesangiem w j"zyku •rednio-wysoko-niemieckim mamy do czynienia od oko•o 1150 roku. Z punktu widzenia socjologii minnesang pe•ni• rol"
rycerskiego hobby i by• jednocze•nie rodzajem zawodów mi"dzy rycerzami arystokratycznego
pochodzenia na wzór innych zawodów np. turniejów. Pie•# mi•osna (Minnelied) kierowana by•a
do wybranej damy z towarzystwa. Stosunek mi"dzy rycerzem i wybran! dam! nie rozgrywa• si"
jednak na p•aszczy$nie erotycznej, lecz w ramach etykiety rycerskiej i by• obwarowany ró%nymi
rytua•ami”. Wyboru i t•umaczenia ze staroniemieckiego dokona• Arthur Roessler (1877-1955) austriacki krytyk sztuki, wiceprezes s•ynnych Warsztatów Wiede#skich.
E. Lang (1886-1962) - austriacki malarz i gra&k, studiowa• u Carla Otto Czeschki Ericha Malliny. By• jedn! z czo•owych postaci wiede#skiej secesji i uwa%a si" go za jednego z prekursorów
niemieckiego i austriackiego ekspresjonizmu. Razem z Oskarem Kokoschk! i Egonem Schiele
Lang zdoby• sobie pozycje ju% w 1911 na wystawie zorganizowanej przez wiede#ski Hagebund.
Lang by• tak%e cenionym projektantem, scenografem i autorem plakatów. Drzeworyty Langa
cechuje radykalne uproszczenie linii i wspania•e efekty •wiat•a.
100.–

nr 230

nr 231

231. SCHEFFEL J[oseph] V[ictor] von – Lieder aus dem Trompeter von Säkkingen. [pol.:
„Pie•ni z Tr"bacza z Säkkingen”]. Geschrieben u[nd] illustriert von Ida Berisch. Wien
1922. C. Konegen. 16, s. 30. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Piecz. w•asn. Tekst w ozdobnych ramkach, winietki drzeworytnicze, 6 ca!ostronicowych litogra$i barwnych Idy Berisch.
J. V. Scheffel (1826 - 1886) - niemiecki poeta i powie•ciopisarz, w 1853 napisa• romantyczny i
pe•en humoru poemat „Tr"bacz z Säkkingen”, który zyska• niezwyk•! popularno•', mia• ponad
250 wyda# i doczeka• si" wersji operowej. Säkkingen le%y w Niemczech nad Renem blisko granicy ze Szwajcari!.
100.–
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232. MÖRIKE Eduard – Historie von der schönen Lau. [pol.: „Historia pi•knej nimfy wodnej Lau”]. Bilder und Buchschmuck von Erich Schütz. Wien 1919. A. Wolf Verlag. 8,
s. 49. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Piecz. w•asn. 9 barwnych tablic w ramach paginacji. Tekst
z winietami i uj•ty w obramowania, bogate ozdoby frontispisu autorstwa Ericha Schütza. Pi•kna
nimfa Lau po utracie dziecka utraci•a zdolno#$ #miechu, a jej m•& król wód z Morza Czarnego
wygna• j• z pi!knej rzeki dopóki nie za#mieje si! przynajmniej trzy razy. Dzi!ki pomocy miejscowych, prostych ludzi Lau nauczy•a si! z powrotem #mia$ i wszystko sko•czy•o si! dobrze wraz
z narodzinami nowego dziecka.
E. Mörike (1804-1875) - niemiecki pastor lutera•ski i romantyczny pisarz i poeta.
E. Schütz (1887-1937) - autor •adnych, nastrojowych ilustracji w stylu Artura Rackhama. Ilustracja na tabl. 5.
180.–

233. HEARN Lafcadio – Kyushu. Träume und Studien aus dem neuen Japan. [pol. „Ze
wschodu. Marzenia i studia z nowej Japonii”]. Frankfurt a.Main 1908. Literarische
Anstalt Rütten * Loening. 8, s. 298, [18]. opr. oryg. perg. zdob.
Opr. nieco zabrudzona, wewn•trz stan dobry. Piecz. w•asn. Zbiór relacji z Japonii z ko!ca
XIX w. Ksi•&ka zawiera m. in. rozdzia•y na temat japo•skiego buddyzmu, sztuki walki jujitsu,
Yokohamy itp. Atrakcyjn• opraw! gra+czn• dla ksi•&ki przygotowa• Emil Orlik (1870-1932) czesko-&ydowski malarz, gra+k i fotograf. Orlik wiele podró&owa•, odby• kilka podró&y na Daleki
Wschód, w tym do Japonii, które wywar•y du&y wp•yw na jego twórczo#$.
L. Hearn (1850-1904) - syn irlandzkiego chirurga i Greczynki, urodzony na greckiej wyspie,
ochrzczony w wierze prawos•awnej, wychowany w Dublinie, pochowany zosta• w Japonii jako
pierwszy Europejczyk w pe•nej ceremonii buddyjskiej. Osiad• w Japonii w 1889. Napisa• kilkana#cie ksi•&ek o kulturze i folklorze Japonii, które uwa&a si! jako pierwsze rzetelne opisy tego
kraju. By•y one niezwykle popularne na Zachodzie. Po czternastu latach od przybycia do Japonii,
Hearn umar• jako japo•ski pisarz narodowy. W przedmowie do tokijskiego wydania Kwaidanu z
l. 70. XX w. napisano, &e ksi•&ka jest „tak japo•ska, jak haiku”. Obecnie, raczej zapomniany na
Zachodzie, w Japonii jest nadal postaci• znan•. Na j!zyk polski przet•umaczono jedynie cykl legend i opowie#ci niesamowitych „Kwaidan”. „Kwaidan” doczeka• si! tak&e s•ynnej ekranizacji.
100.–

234. WILDE Oscar – Die Erzaehlungen und Maerchen. [pol.: „Opowiadania i bajki”]. Leipzig 1918. Erschienen im Insel Verlag. 8, s. 216, [6]. opr. oryg. pp•. zdob., z•oc., górne
obci!cie barwione, obw., futera•.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. T•umaczenie z j!z.
angielskiego Franz Blei i Felix Paul Greve. Frontispis,
inicja•y, oprawa, ca•ostronicowe ilustracje Johanna Heinricha Vogelera Worpswede, Druck w Spamersche Buchdruckerei w Lipsku. Ksi"#ka gra$cznie zaprojektowana i zilustrowana przez wybitnego artyst% niemieckiej
secesji. Rzadko#$ w tak dobrym stanie zachowania, z
oryginaln•, papierow• obwolut• i futera•em. Tom zawiera najbardziej znane opowiadania wielkiego Irlandczyka
m. in.: M•ody król, Narodziny infantki, Szcz!#liwy ksi•&e, S•owik i ró&a, Duch z Canterville.
J. H. Vogeler (1872-1942) - niemiecki malarz, gra+k, architekt, projektant, pedagog i pisarz. By• jednym z za•o&ycieli kolonii artystycznej w miasteczku w Worpswede
w pó•nocnych Niemczech grupuj•cej artystów, projektantów, pisarzy i poetów. Do tej grupy nale&eli Rainer
Maria Rilke, Gerhart Hauptmann, Thomas Mann, Paula
Modersohn-Becker i inni. Vogeler znany jest najbardziej
ze swoich dzie• z okresu secesji. Oprawa gra+czna do
opowiada• Wilde’a zyska•a wielkie uznanie i by•a wie-

72

nr 234

Z KSI•GOZBIORU JANINY I TOMASZA MACZUGÓW
lokrotnie wznawiana przez lipskie wydawnictwo Insel, z którym artysta przez wiele lat wspó•pracowa•. Vogeler, który by• zaprzysi•g•ym komunist" i pacy#st", gdy Hitler doszed• do w•adzy
wyemigrowa• z Niemiec do ZSRR, gdzie zmar• w tragicznych okoliczno•ciach w wieku 70 lat.
180.–

Ksi!"ki rosyjskie
235. ANDERSEN Gans Christian] – Poslednija skazki Andersena. S priloženiem sdelannych im samim objasnienii o proischoždenii ich opisanija poslednich dnej žizni avtora.
Perevod s nemeckago. S.-Peterburg 1876. Tipogra#ja R. Golike. 8, s. 155, tabl. 5. opr.
p•. zdob. z epoki z zach. ok•. brosz.
Wyklejki p•kni•te w grzbiecie, blok polu%niony, niewielkie zaplamienia. Na przedniej opk•. z•oc.
napis cyrylic" „Nagrada”, na przedniej wyklejce odr•czna dedykacja po rosyjsku dla &ucji Ziembi'skiej, uczennicy (e'skiego Progimnazjum Kieleckiego. Ca•ostronicowe drzeworyty wg rys.
D.M. Kowalenskoj.
120.–

236. GOGOL N[ikolaj] V[asilevi)] – Pochoždenija *i)ikova ili Mertvyja Dušy. C 104 risunkami chudožnika Agina, gravirovannymi Bernardskim. So stateju N. C. Leskova
o zna)enii risunkov Agina. S.-Peterburg 1902. S.-Peterburgskaja Elektrope)atija. 4, s.
[2], szp. 320, tabl. 102. opr. wsp. plast.
Papier po•ó•k•y, niewielkie zaplamienia. Tablice numerowane 2-103 - brak 1 i 104? Zakre•lony
podpis na karcie tyt. Piecz. bibliot. Wydanie „Martwych dusz” Gogola ze s•ynnymi ilustracjami
Aleksandra Aleksiejewicza Agina /1817-1875: - rosyjskiego gra#ka i ilustratora; narysowa• w l.
1846-1847 104 rysunki przedstawiaj"ce tre•• powie•ci. Drzeworyty wyrytowa• E. E. Bernardski
/1819-1889:. Uwa•a si•, •e Agin dobrze zna• realia •ycia rosyjskiego i jego ilustracje •wietnie
oddaj" prawd• psychologiczn" portretowanych postaci i sytuacji. Powodowa•o to m. in. prze•ladowania artysty przez cenzur• carsk".
120.–

nr 236

nr 237

237. KRY#OW I[van] A[ndreevi)] – Basni ... Dvadcat pervoe polnoe izdanie. S.-Peterburg
1883. Izdanie P. A. Egorova. 16d, s. 253, III. opr. bibl. pp•. z zach. ok•. brosz.
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Ok .!nieco!otarte!i!polu"nione,!niewielki!#lad!zawilgoceni!ana!kraw$dzi!przedniej!wyklejki.!XI!
pe ne! wydanie! „Bajek”! Kry owa.! Dobrze! odbite! drzeworyty! wg! rys.! I.! S.! Panova.! Wszystkie!
drzeworyty!z!sygnaturami!rytownika!Borysa!Braune.
I. A. Kry•ow!(1769-1844)!-!poeta,!dramaturg,!bajkopisarz!rosyjski,!zwany!„rosyjskim!La!Fontainem”.!Na!pocz%tku!swoje!twórczo#ci!Kry ow!t umaczy !i!wzorowa !si$!na!bajkach!La!Fontaine’a.!W!miar$!up ywu!czasu!tworzy !bajki!oryginalne!oparte!o!rosyjskie!realia.!W!Rosji!podziwia!
si$!j$zyk!Kry owa,!jego!zdania!s%!proste!i!idiomatyczne.!Kry ow!pozostawi !po!sobie!ponad!200!
satyr! (bajek! satyrycznych),! z! których! cz$#&! stanowi a! opracowanie! w%tków! lafontainowskich,!
wi$kszo#&!jednak!by a!oryginalnymi!satyrami!na!wspó czesn%!mu!sytuacj$!w!Rosji.!
60.–

nr 238

nr 239

238. KRY"OW!I[van]!A[ndreevi']!–!Basni!...!s!biogra*eju!avtora,!napisannoju!P.!A.!Pletnievym.! Dvadcat! trete! polnoe! izdanie.! S! risunkami! I.! S.! Panova.! S.! Peterburg! 1887.!
Izdanie!P.!A.!Egorova.!16d,!s.!XXIV,![2],!303,!VI,!tabl.!20![w!tym!5!barwnych].!opr.!
psk.!z oc.!z!epoki.
Otarcia!kraw$dzi!ok .,!brak!karty!przedtyt.,!podklejony!ubytek!jednej!karty,!za amania!naro+nika!
niemal!wszystkich!kart,!kilka!kart!pokre#lonych!o ówkiem.!Grzbiet!z ocony.!Kontrastowe,! adnie!
odbite!drzeworyty!wg!rys.!I.!S.!Panova!w!tek#cie!i!na!osobnych!tablicach,!5!chromolitogra*i!na!
osobnych!tablicach.!XXIII!pe ne!wydanie.!Wst$p!z!biogra*%!Kry owa.!Ilustracja na tabl. 5.
120.–

239. KRY"OW!I[van]!A[ndreevi']!–!Basni!...!1844-1894.!Polnoe!izdanie.!Risunki:!E.!E.!Vol1844-1894.!Polnoe!izdanie.!Risunki:!E.!E.!Volkova,!N.!B.!Globy,!N.!D.!Dmitrieva-Orenburgskago![i!in.].!Izdanie!S.-Petersburgskago!
Komiteta!Gramotnosti![...].!8,!s.!291,![5],!tabl.!3.!opr.!oryg.!p .!zdob.!z!zach.!ok .!brosz.
Otarcia!kraw$dzi!ok .,!niewielkie!zabrudzenia!wewn%trz.!Wydanie!w!50!rocznic$!#mierci!autora,!
bogato!ilustrowane!rysunkami!wielu!artystów,!liczne!portrety!Kry owa.!Na!przedniej!wyklejce!
obszerna!dedykacja!w!j$z.!rosyjskim!dla!ucznia.!
100.–

240. PUŠKIN!Aleksandr!Sergeevi'!–!Russkija!skazki!...!S.-Peterburg!1888.!Izd.!N.!Gerasimova.!8,!s.![4],!149,![2],!tabl.!8.!opr.!p .!z oc.!z!epoki.
Ok .! nieco! otarte,! grzbiet! sp owia y,! niewielkie! zaplamienia.! Na! przeniej! ok .! z oc.! napis! cyrylic%! „Nagrada”,! na! dodatkowej! pierwszej! karcie! obszerna! dedykacja! dla! uczennicy! Zo*i! Ma-
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karewicz. Piecze• „•enskiego Progimnazjum
Kaliskiego”. Podpisy Dyrektora, Inspektora i Sekretarza Gimnazjum. Ciekawe, niesygnowane barwne
ca•ostronicowe litogra"e.
80.–

W

241. BOWRING John – Poetry of the Magyars,
preceded by a sketch of the language and literature of Hungary and Transylvania. [pol.:
„Poezja W•grów poprzedzona zarysem historii j•zyka i literatury W•gier i Transylwanii”].
London 1830. Printed for the author. 8, s. XVI,
LXXXIII, 312, [4]. opr. p•. z epoki.
Opr. otarta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz.
w•asn. Druk na dobrym, grubym papierze. Ta antologia by•a pierwszym i jedynym w XIX w. $ród•em
informacji o poezji w#gierskiej w %wiecie angloj#zycznym. Bowring przet•umaczy• wiersze ponad 20
poetów w#gierskich (w tym Miklósa Zrínyi, Ferennr 240
ca Kazinczy, Mihály Csokonai, Ferenca Kölcsey, i
in.) i kilkadziesi•t anonimowych ludowych piosenek. Ksi••ka posiada obszerny rozdzia• (ponad 80 stronicowy) w którym opisany jest j#zyk w#gierski, historia literatury w#gierskiej i noty biogra•czne w#gierskich twórców. Ksi••ka zawiera
tak•e obszern• list# subskrybentów (w tym Ksi#cia Bedford, Jeremy Benthama, Rowlanda Hilla,
Sir Walter Scotta, Joseph Steele, i in.). W%ród nowych subskrybentów hrabia Adam Wielopolski.
J. Bowring (1792-1872) - angielski ekonomista, podró•nik i poliglota, konsul w Kantonie,
czwarty gubernator Hong Kongu (kilka miejsc w Hong-Kongu nosi jego imi#). Jest uwa•any
za jednego z najwi#kszych poliglotów w historii. W pierwszej po•owie XIX w. wyda• m. in.
antologie poezji holenderskiej, czeskiej, rosyjskiej, serbskiej, w#gierskiej i polskiej. Na ko*cu
wst#pu Bowring robi ciekawe spostrze•enie. Uprzedzaj•c swoich krytyków, •e zajmuje si# ma•o
znan• i by• mo•e ma•o warto%ciow• literatur• Europy %rodkowo-wschodniej pisze: „To, co robi#
to misja dobrej woli” nigdy dot•d nie odwiedzi•em kraju, gdzie bym nie znalaz• rzeczy, które
mo•na kocha•, podziwia•, na%ladowa•, uczy• si#
od nich i je szanowa•. Nigdy nie spotka•em cz•owieka ca•kowicie pozbawionego swych ludzkich
cech. Wygl•da na to, •e nigdzie w Europie nie
ma moralnej ani intelektualnej pustki. Chcia•bym
by inni poszli za mn• by korzysta• z kwiatów i
owoców europejskiej kultury”.
160.–

242. BÉRANGER Pierre-Jean de – Oeuvres
Completes de Béeranger. T. 1-2. Francfort
s/M. 1855. H. Bechhold, Librairie-Ed. 16, s.
XVIII, 365; 366, 256. razem opr. p•. zdob.,
z•oc., obci#cia z•oc.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Piecz.,
piecz. w•asn..
140.–

243. CRUMPTON Nataline M. – The Silver
Buckle. A story of the revolutionary days.
[pol.: „Srebrna sprz•czka. Opowie%• o

nr 243
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dniach rewolucji”] Philadelphia [cop. 1899]. H. Altemus. 8, s. [3], 89. opr. oryg. pp•.,
zdob., z•oc.
Opr. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. w!asn. Ilustr. w tek"cie. Opowie"# z pocz$tkowego okresu ameryka%skiej wojny o niepodleg!o"#. Firma Altemus z Filadel&i by!a &rm$
introligatorsk$ i przez ca!y XIX w. produkowa!a oprawy wydawnicze. Na prze!omie XIX i XX w.
Henry Altemus zacz$! wydawa# ksi$•ki. Ich oprawy by!y bardzo dekoracyjne. Srebrna sprz$czka” jest przyk!adem dekoracyjnej oprawy wydawniczej ameryka%skiej &rmy Altemus.
120.–

244. FREILIGRATH Ferdinand – The Rose, Thistle and Shamrock. A Book of English Poetry, Chie(y Modern. [pol.: „Ró•a, oset, koniczyna. Ksi•ga angielskiej poezji, g!ównie
nowoczesnej”]. Selected and arranged by ... Fifth Edition with illustrations. Stuttgart
[przedm. 1874]. E. Hallberger. 16d, s. XXIV, 496, [4], tabl. 12. opr. oryg. p!. zdob.,
z!oc., obci•cia z!oc.
Opr. nieco otarta, blok lekko nadp•kni•ty, poza tym stan dobry. Piecz. w!asn., podpis w!asn.
Drzeworyty w stylu wiktoria%skim na tablicach. Wiersze wybra! i u!o•y! wybitny romantyczny
poeta niemiecki Ferdinand Freligrath *1810-1876+. Wiersze pogrupowane s$ w dzia!ach: Poezja
i poeci, Dom i ojczyzna, Wolno"#, Praca i post•p, Zmiany •ycia, Mi!o"# i uczucia, Natura i pory
roku, Morze i •eglarze.
120.–

245. Une JOURNÉE a Versailles. Guide illustré du Palais et du Parc *55 gravures et plans+.
Versailles 1891. L. Bernard, Librairie-Ed. 16d, s. 127.
[oraz] Guide illustré des Palais et Jardins. Catalogue des objects d’art [...]. Versailles [1891?]. L.
Bernard, Librairie-Ed. 16d, s. 89, [7]. razem opr. oryg. p!., zdob, z!oc., obci•cia z!oc.
Stan bardzo dobry. Piecz. w!asn. Bogato zdobiona i z!ocona oprawa z wizerunkiem fontanny na
licu. Ryciny i plany w ramach paginacji. Tytu! ok!.: „Versailles et Les Trianons. Description des
Palais et Jardins” [pol.: „Wersal i Trianon. Opis pa!acu i ogrodów”?]. Drukowany na grubym,
mocnym papierze przewodnik po Wersalu. Ilustracja na tabl. 19.
160.–

nr 246

246. BOUCHARD Alfred – La langue théatrale. Vocabulaire historique, descriptif et anecdotique des termes et des choses du théâtre, suivi d’un appendice contenant la législation théâtrale en vigueur. [pol.: „J•zyk teatralny. S!ownik historyczny, opisowy i
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anegdotyczny hase• i spraw teatru, z dodatkiem
zawieraj•cym obowi•zuj•ce prawodawstwo
teatralne”]. Paris 1878. Arnaud et Labat, Librairie-Ed. 16d, s. [4], V, [3], 387. opr. psk. z•oc. z
epoki z zach. ok•. brosz., górne obci•cie z•oc.
Stan bardzo dobry. Piecz. w•asn., ekslibris Tadeusza
Kudli"skiego (1898-1990) - prozaika, portretowanego m. in. przez Witkacego, wybitnego krytyka
teatralnego. Jest to pierwszy w historii s•ownik
terminów teatralnych. W#ród hase• mo$na znale%&:
a'sz, aktor, aktorka, artysta, cenzura, dekoracja,
dekret moskiewski, publiczno#&, kurtyna itp. Na s.
299-376 dodatek z tekstami dokumentów, przepisów
i praw dotycz•cych teatru francuskiego w l. 17981878.
160.–

247. [SCHOWEK w ksi•$ce 1]. Dzie•o „Sermon de
Gérard” w skórzanej z•oconej oprawie z prze•omu XVIII/XIX w., blok ksi•$ki sklejony i
wydr•$ony.
Ksi•$ka form. 17x10 cm; skóra w kolorze br•zonr 247
wym, dwa czarne szyldziki na grzbiecie, grzbiet z•ocony geometrycznie, obci!cie z•ocone. Karty ksi•$ki sklejone ze sob• i przytwierdzone trwale do
tylnej ok•., w bloku wyci!ty prostok•t form. 10,8x4 cm, wyklejony papierem marmoryzowanym.
W schowku umieszczono 4 stare cygara. Ok•. nieco otarte, #lad po ta#mie w grzbiecie wyklejki.
Ilustracja na tabl. 23.
600.–

248. [SCHOWEK w ksi•$ce 2]. Dzie•o „Manuel, Instruction et de ---” w skórzanej z•oconej
oprawie z po•. XIX w., blok ksi•$ki sklejony i wydr•$ony.
Ksi•$ka form. 18x11 cm; skóra w kolorze zielonym, bogate z•ocenia *orystyczne i liniowe, obci!cie z•ocone. Karty ksi•$ki sklejone ze sob• i przytwierdzone trwale do przedniej ok•., w bloku
wyci!ty prostok•t form. 13,2x6,4 cm, wyklejony papierem introligatorskim zapewne z prze•omu
XIX/XX w. Ok•. nieco otarte.
600.–

dr inż. Tomasz Maczuga
kolekcjoner – naukowiec – filantrop
W trakcie prac nad katalogiem 105 aukcji zmarł nasz przyjaciel,
wybitny krakowski kolekcjoner, znawca dawnej grafiki i książki Tomasz Maczuga. Przez lata oddany swej pasji, u schyłku życia postanowił, wraz z żoną Janiną, przekształcić zgromadzony zbiór w fundament programu stypendialnego dla młodzieży szkół średnich z
Nowego Sącza i Wadowic. Gest ten, zbyt rzadko w obecnych czasach
spotykany, po raz kolejny potwierdził obraz człowieka szlachetnego,
działającego z myślą o innych, gromadzącego relikty przeszłości nie
dla zaspokojenia żądzy posiadania.
Tomek był kolekcjonerem prawdziwym. Amatorem w najlepszym tego słowa znaczeniu,
człowiekiem kochającym piękne druki, wyrafinowane kartusze, subtelne tła. Stale pogłębiał
wiedzę, starał się wniknąć w „duszę” każdego obiektu, który uznał za interesujący i pasujący
do gromadzonej przez lata kolekcji. W analizach formalnych, poszukiwaniach muzealno-bibliotecznych łączył cechy miłośnika i nawyki pracownika naukowego.
Będzie nam brakowało jego uwag, rad i szczerego zainteresowania książką oraz grafiką artystyczną.
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nr 249

249. [BERLEWI Henryk, STERN Anatol]. Zdj•cie autorstwa Edwarda Hartwiga przedstawiaj•ce obu artystów. [1966].
Zdj•cie form. 12,4x16,5 cm. Obaj arty•ci w pozycji siedz•cej. Berlewi wsparty ramionami na
oparciu krzes•a. Na odwrocie piecz. fotografa. Fotogra•a reprodukowana w pracy M. i A. Frankowskich „Henryk Berlewi” (War. 2009, s. 95). Stan dobry.
H. Berlewi (1894-1967) - malarz i teoretyk sztuki, od 1928 dzia•aj•cy w Pary!u, jeden z prekursorów malarstwa abstrakcyjnego w Polsce, autor s•ynnych konstruktywistycznych mechanofaktur.
A. Stern (1899-1968) - poeta, prozaik, autor manifestu futurystów „Nu! w b!uhu” i poematu
„Europa”, publikowa• w „Skamandrze”, „Zwrotnicy”, „Wiadomo•ciach Literackich”.
150.–

250. CZARTAK. Miesi•cznik literacko-artystyczny. Wadowice. Red. Edward Kozikowski,
Jan Nepomucen Miller, Emil Zegad•owicz. Druk. Fr. Foltina. 4. brosz.
R.1, nr 1: 1 II 1922. s. 29, [2], tabl. 2.
Czas. BJ 2, 38; Ratajczak 1032. Grzbiet oklejony papierem, ok•adki otarte, miejscami za!ó•cenia
papieru. Egz. nieznacznie obci•ty. Zaw. m. in. teksty redaktorów pisma oraz Boles•awa Le•miana (wiersze „Karczma” i „Jadwiga”), Stanis•awa Ignacego Witkiewicza (artyku• „Par• zarzutów
przeciw futuryzmowi”). Na tablicach linoryt Edwarda Porz•dkowskiego (ok•adka „T•sknoty
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ramy okiennej” Kozikowskiego) i drzeworyt Wac!awa W"sowicza. W tek#cie linoryt Jerzego
Hulewicza i cynkotypowe odbitki ilustracji Ludwika Misky’ego. Dwubarwna ekspresjonistyczna
kompozycja ok•adkowa Edwarda Porz•dkowskiego. Ukaza•y si• trzy numery pisma, ten numer
najrzadszy.
280.–

251. CZY&EWSKI Tytus – Noc-dzie•. Mechaniczny instynkt elektryczny. Kraków 1922.
Druk. „Czasu”. 8, s. [2], 41. brosz.
Rypson I 18; Rypson II 34; SPKL 97. &lady niewielkich za•ama% naro'ników ok•., wewn"trz stan
dobry. Uk•ad typogra(czny autora. Na uwag$ zas•uguje zw•aszcza utwór „Mechaniczny ogród”
*na s. 24). Wiersz, przy niestandardowym wykorzystaniu elementów typogra(cznych *linie proste, litery, nawiasy), przypomina swoim wygl"dem schematycznie przedstawiony ogród kwiatowy z unosz"cym si$ nad nim motylem. Podobne zabiegi formalne zastosowano w „P•omieniu i
studni” *na s. 28). Tu z kolei w tre•+ wiersza wkomponowano dwa uk•ady typogra(czne przypominaj"ce otwarte i zamkni$te okno. Tematyka wielu utworów doskonale oddaje zakres zainteresowa% futurystów: „Hymn do maszyny mego cia•a”, „Od maszyny do zwierz"t”, „Zegarek”,
czy wspomniany ju' „Mechaniczny ogród” i „P•omie% i studnia *elektro-kino-aero-dramo)”. Tom
ko%czy tekst „Tytus Czy'ewski o ‚Zielonem oku’ i o swojem malarstwie *autokrytyka - autoreklama)”. Czy'ewski wzywa w nim czytelników: „Kochajcie elektryczne maszyny, 'e%cie si$ z
niemi i p•ód/cie Dynamo-dzieci - magnetyzujcie i kszta•+cie je, aby wyros•y na mechanicznych
obywateli”.
220.–

nr 251

nr 252

252. CZY&EWSKI Tytus – Robespierre. Rapsod. Cinema. Od romantyzmu do cynizmu.
Pary'-Warszawa 1927. Druk. L. Nowaka. 4, s. [2], 43. brosz.
Rypson I 20. Ok•. wyra/nie otarte, ubytek naro'nika jednej karty i tylnej ok•., •lad zawilgocenia
wewn"trz; stan niezbyt dobry. Ok•. proj. autora, wewn"trz ca•ostronicowe reprodukcje pi$ciu jego
rysunków. Niecz"ste.
1.400.–

253. DOS PASSOS John – Trzej 'o•nierze z Ameryki. Powie•+. Przek•ad Z. Schmorakowej
i O. Ziemilskiej. Warszawa 1931. Tow. Wyd. „Rój”. 16d, s. 353, [1]. opr. bibliot. p•. z
epoki z zach. przedniej ok•. brosz.
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Otarcia ok•., blok nieco wygi•ty. Na ok•. brosz. bia•o-czarno-czerwona kompozycja fotomonta•owa
(Mieczys•awa Bermana?) - nieco obci•ta przez introligatora. Ilustracja na tabl. 6.
120.–

nr 254

254. GOMBROWICZ Witold – Ferdydurke. Warszawa 1938. Tow Wyd. „Rój”. 16d, s.
324, [3]. opr. bibliot. pp•. z epoki.
Niewielkie zabrudzenia, stan dobry. Brak obw. i ok•. brosz. W tek!cie dwie ilustracje Brunona
Schulza. Pierwsze wydanie jednego z najwybitniejszych polskich utworów literackich XX w.
Do•&czona barwna kserokopia obwoluty z kompozycj& B. Schulza.
600.–

255. [JANKOWSKI Jerzy]. Ye•y Yankowski
– Tram wpopszek ulicy. Skruty prozy i poemy. Warszawa 1920. Wyd. „Futuryzm Polski”. 8, s. [64]. brosz.
Rypson I 14; Rypson II 36; SPKL 183. Otarcia
naro•ników przedniej ok•., naddarcia i za•amania kraw•dzi tylnej ok•. i ostatnich dwóch kart.
Niewielkie zapiski w dwóch miejscach. Druk na
papierze pakowym. Jeden ze sztandarowych
tomików poetyckich polskiego futuryzmu. Niecz%ste.
1.500.–

LINJA. Czasopismo awangardy literackiej.
Kraków. Red. J. Kurek. Druk. „G•osu Narodu”. 8. brosz.
Czas. BJ 5, 17. „Linja” to g•ówny organ prasowy awangardy krakowskiej, powo•any do
•ycia po zamkni•ciu „Zwrotnicy”. Ukaza•o
si• 5 numerów. Uk•ad typograf. Kazimierza
Podsadeckiego. (Wi•cej o „Linii” w: T. K•ak
„Czasopisma awangardy 1919-1939”, Wr.
1979).
256. Nr 1: V 1931. s. 47, [1].

nr 255

Atramentowe zaplamienie pionowego obci•cia, poza tym stan dobry. Zaw. m. in. teksty: J. Kurek
„Ostatni etap”, J. Przybo! „Kataryniarze i strofkarze”, J. Brz•kowski „Kobieta i ko•a”.
480.–
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nr 256

nr 257

nr 259

nr 258

nr 260

257. Nr 2: X 1931. s. [49]-63, [1].
Przednia ok•. p•kni•ta, karty w dolnej cz•#ci lekko pofa•dowane pod wp•ywem wilgoci, #lad
zawilgocenia, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Zaw. m. in. teksty: J. Brz"kowski „$ycie
w czasie”, J. Przybo• „Przeciw kronikarstwu”, J. Przybo• „Rytm i rym”, J. Kurek „Czy istnieje
post"p w kinematografji?”.
480.–

258. Nr 3: XI-XII 1931. s. 65-84.
Karty lekko pofa•dowane pod wp•ywem wilgoci, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Zaw. m.
in. teksty: J. Przybo• „Forma nowej liryki”, J. Kurek „Mataforyzacja i ‚zbrodnie przymiotnika’„,
W.S trzemi%ski „Zasady nowej architektury”, J. Przybo• „Unizm”, S. I. Witkiewicz „Odpowied&
i spowied&”.
480.–

259. Nr 4: X 1932. s. 85-104.
Zaplamienia dolnego marginesu przedniej ok•. i pierwszej karty. Zaw. m. in. teksty: J. Kurek
„Elementy: linja prosta”, J. Brz"kowski „Nowa budowa poetycka”.
600.–

260. Nr 5: VI 1933. s. 105-120.
Niewielkie zaplamienie dolnej kraw"dzi bloku. Zaw. m. in.: J. Kurek „'wiadome pisarstwo”, J.
Brz"kowski „Gwiazdy nad wi"zieniem”, C. Mi•osz „1933 rok. Wiosna”.
600.–

261. MAJAKOWSKI W•odzimierz – Ob•ok w spodniach. Prze•o•y• Juljan Tuwim. Warszawa 1923. Wyd. Philobiblon. 8, s. 39, [1]. or. oryg. mi"kka kart.
Rypson II 37. Otarcia i zaplamienia ok•., wewn•trz stan dobry. Piecz. Naklejka inwentarzowa na
grzbiecie. Pierwsze polskie wydanie. Ok•adk" projektowa• Jan Tschichold *tu jako Czycho•t+.
Litery na przedniej ok•. r"cznie kolorowane.
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J. Tschichold (1902-1974) - niemiecki typograf i
projektant ksi••ek dzia•aj•cy w Szwajcarii, wielki reformator sztuki typogra!cznej, autor nowatorskiego
podr"cznika „Die neue Typographie”, który stanowi•
podstaw• druku funkcjonalnego.
400.–

MIESI!CZNIK Literacki. Warszawa. Red. A.
Wat. 4. brosz.
Czas.BJ 5, 112. Otarcia ok•., grzbiety oklejone paskiem
papieru koresponduj•cego barw• z kolotrystyk• ok•adek. Dwa numery mocno lewicuj•cego miesi•cznika
warszawskiego, ukazuj•cego si• w l. 1929-1931 (wysz•o 20 numerów). Funkcjonalne ok•adki do prezentowanych tu numerów projektowa• W"adys"aw Daszewski. Niecz#ste.

262. [R. 1], nr 2: I 1930. s. 57-120.
Podklejone pionowe marginesy obu ok•adek. Niewielkie naddarcia dolnych marginesów dwóch kart. Zaw. m.
in.: A. Stawar „O krytyce”, W. Broniewski „§”, A. Wat
„Wspomnienia o futuryzmie”, W. Pudowskin „Twórnr 261
czo#$ re•ysera !lmowego”, H. Drzewiecki „Ankieta o
literaturze proletarjackiej”. Na tylnej ok•. fotomonta•
reklamuj•cy przedstawienie „Szwejka” w Teatrze Miejskim w %odzi. Ilustracja na tabl. 6. 120.–

263. [R. 1], nr 3: II 1930. s. 121-168.
Podklejony pionowy margines tylnej ok•. Zaw. m. in.: A. Wat „Metamorfozy futuryzmu”, W.
Broniewski „Bakunin”, S. R. Stande „Stycze&”, S. R. Stande „Pacy!ga”.
120.–

264. MI$OSZ Czes•aw, FOLEJEWSKI Zbigniew – Antologja poezji spo•ecznej 19241933. Za Komitet Wyd.: ... Wilno 1933. Wyd. Ko•a Polonistów S•uchaczy USB. 8, s.
53, [2]. brosz.
Rypson II 146. Ok•. nieco po•ó•k•a, niewielkie zaplamienia. Anonimowa czarno-czerwona ok"adka funkcjonalna. Wst"p M. Kridla, wiersze m. in. J.
Przybosia, J. Czechowicza, J. Kurka, S. Flukowskiego, M. Czuchnowskiego, C. Mi•osza, T. Bujnickiego. Niecz#ste. Ilustracja na tabl. 6.
600.–

265. M$ODO%ENIEC Stanis•aw – Kwadraty.
Zamo#$ 1925. Nak•. Zamojskiego Ko•a Mi•o#ników Ksi••ki. 8, s. 30, [2]. brosz.
Ok•. nieco zakurzone, wewn•trz stan dobry. Wydano 1.000 egz., ten na papierze czerpanym (jeden
ze 150 egz.), z numerem 15 i z podpisem autora.
Ok•adka projektu Wandy M•odo•eniec (•ony poety), ukrytej pod kryptonimem W. M. Drugi - po
„Kreskach i futureskach” - tom poezji S. M•odo•e&ca. Ilustracja na tabl. 6.
480.–

266. PEIPER Tadeusz – Poematy. (Zbiór). [Kraków] 1935. Ko•o Wyd. „Teraz”. 8, s. 175.
brosz.
Rypson I 65; Rypson II 147; Druk funkc. 75. Przednia ok•. za•amana, z naddarciami i ubytkami dwóch
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naro ników;! stan! niezbyt! dobry.! Cz"#$! tekstów! drukowano! w! poprzek! arkusza.! Zbiór! niemal!
ca%ego!poetyckiego!dorobku!Peipera.!
800.–

267. PRAESENS.!Kwartalnik!modernistów.!Warszawa.!Red.!Szymon!Syrkus,!Andrzej!Pronaszko,!Helena!Syrkus.
!
Nr!2:!V!1930.!30,6!cm,!s.!199,![13].!brosz.
Czas.BJ!6,!337;!Rypson!I!48.!Ok%adka!otarta,!nieco!zaplamiona!i!zakurzona,!pionowe!za%amanie!
bloku!i!obu!ok%adek.!Zapiski!o%ówkiem!na!jednej!stronie.!Bardzo!liczne!ilustracje!w!tek#cie,!na!
ostatnich! 10! stronach! reklamy.! Drugi! i! ostatni! zarazem! (wi"cej! nie! wysz%o)! numer! rzadkiego!
awangardowego! warszawskiego! periodyku! po#wi"conego! najnowszym! trendom! w! architekturze! i! sztuce.!Teksty!po!polsku! i!po! francusku.! Grupa! „Praesens”! za%o ona!zosta%a!przez! architekta! Szymona! Syrkusa! (1893-1964)! w! 1926! roku.! W! jej! sk%ad! wchodzili! architekci:! Barbara!
i! Stanis%aw! Brukalscy,! Bohdan! Lachert,! Szymon! i! Helena! Syrkusowie,! Józef! Szanajca! i! Józef!
Malinowski,!oraz!arty#ci:!W%adys%aw!Strzemi&ski,!Katarzyna!Kobro,!Henryk!Sta ewski,!Aleksander!Rafa%owski,!Maria!'ucja!Nicz-Borowiakowa,!Jan!Golus,!Karol!Kry&ski,!Romuald!Kamil!
Witkowski! i! Kazimierz! Podsadecki.! Dzia%alno#$! stowarzyszenia! „Praesens”! mia%a! polega$! na!
nowej!wspó%pracy!architektów!z!malarzami!i!rze*biarzami.!Architekci!„Praesensu”!propagowali!
funkcjonalizm.!Ich!zdaniem!awangardowa!architektura!ma!by$!w!pe%ni!zintegrowana!z!otaczaj+c+!
przestrzeni+!i!jednocze#nie!harmonijnie!scalona!ze!znajduj+cymi!si"!w!niej!malarstwem!i!rze*b+.!
Inspirowali!si"!twórczo#ci+!Le!Corbusiera!oraz!szko%y!Bauhaus,!jak!równie !holenderskiego!De!
Stijl!oraz!rosyjskiego!Whutemas.!Cz%onkowie!grupy!„Praesens”!wierzyli!w!mo liwo#ci!kszta%towania!spo%ecze&stwa!poprzez!#wiadome!kreowanie!form!architektonicznych.!Architekci!tej!grupy!k%adli!nacisk!na!#cis%y!zwi+zek!formy!i!konstrukcji!budynku!z!jego!funkcj+!spo%eczn+,!a!tak e!
na!kolektywny!charakter!pracy.
Drugi!numer!pisma!podzielony!jest!na!trzy!dzia%y:!Architektura,!Malarstwo!i!Teatr,!/lm,!poezja,!
fotografja,!wystawy,!kronika.!Numer!wype%niaj+!teksty!m.!in.!S.!Syrkusa,!P.!Flouqueta!(dzia%!architektoniczny),!P.!Mondriana,!P.!Flouqueta!(dzia%!malarski),!Moholy-Nagy-a,!H.!Richtera!(dzia%!teatralny)!ozdobione!reprodukcjami!prac!Bourgeois,!Milesa!van!der!Rohe,!Mosera,!Meyera,!Franka!
Lloyda!Wrighta,!Mondriana,!Légera,!Moholy-Nagy’a,!Brancusiego,!Ozenfanta!i!innych.!Ilustracja na tabl. 6.
3.000.–

268. PRZYBO!!Juljan!–!5ruby.!Kraków!192<.!Wyd.!„Zwrotnicy”.!8,!s.!29,![2].!brosz.
Rypson!I!28;!Rypson!II!41;!SPKL!382.!Ok%.!po!fachowej!konserwacji,!widoczny!#lad!pionowego!
za%amania!obu!ok%.,!stan!ogólny!dobry.!Barwna ok"adka projektu W"adys"awa Strzemi#skiego.!Debiutancki!tom!poezji!J.!Przybosia;!zawar%!w!nim!„programow+!pochwa%"!nowoczesno#ci”!
(LPPE).!„Ok%adka!‚5rub’!stanowi%a!mocny!atut!tomu,!przyci+gaj+c!wzrok!dynamicznym!uk%adem!
linii!skr"conych!zgodnie!z!semantyk+!tytu%u,!wielobarwnymi!akcentami!form!abstarcyjnych!i!liter!
o!szablonowym!kroju’!(Rypson!I).!Ilustracja na tabl. 6.
9.000.–

269. SCHULZ! Bruno! –! Sanatorium! Pod! Klepsydr+.! Ilustracje! autora.! Warszawa! 1937!
[w%a#c.!1936].!Tow.!Wyd.!„Rój”.!8,!s.!262,![2].!opr.!pó*n.!p%.
SPKL!336.!Do%+czona!barwna!kserokopia!obwoluty;!brak!ok%.!brosz.,!poza!tym!stan!bardzo!dobry.!Na!ostatniej!stronie!piecz.!„Egzemplarz!recenzyjny”.!Podpis!w%asn.!Wyd. I!jednej!z!najwybitniejszych!ksi+ ek!dwudziestolecia!mi"dzywojennego!w!Polsce.!Tekst ozdobiony reprodukcjami rysunków autora.!Druga!(po!„Sklepach!cynamonowych”)!i!
ostatnia!ksi+ ka!wydana!za! ycia!pisarza.!Zbiór!opowiada&,!z!których!cz"#$!powsta%a!jeszcze!w!latach!20.!XX!w.;!tu!zamieszczono!
tak e!po!raz!pierwszy!najstarszy!znany!utwór!pisarza,!opowiadanie!
„Noc!lipcowa”.!W!1973!mia%a!miejsce!premiera!/lmu!W.!J.!Hasa!
pod!tym!samym!tytu%em.!Niecz$ste.
3.600.–

270.! [STRZEMI%SKI! W%adys%aw].! Znaczek! Ligi! Morskiej! z!
1946!o!nominale!2!z%!projektu!W%adys%awa!Strzemi&skiego.
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Znaczek z•bkowany form. 2,2x2,8 cm, przedstawia fragmenty polskiego wybrze!a w okolicach Gda"ska i Szczecina. Stan dobry.
100.–

271. [STRZEMI!SKI W#adys#aw]. Znaczek Ligi Morskiej z
1946 o nominale 5 z# projektu W#adys#awa Strzemi"skiego.
Strzemi"ski 100 IV.A.47. Znaczek z•bkowany form. 2x2,9 cm,
przedstawia stylizowane fale morskie. $lad kasownika pocztowego.
100.–

nr 271

272. STUDIO. Miesi%cznik literacki. Warszawa. Red.
B. Kuczy"ski. 8. brosz.
Nr 1-12: 1936-1937.
Czas. BJ 7, 393. Ok#. nr 1 zakurzona i otarta, odci%te
dolne marginesy niektórych kart (piecz.?). Komplet
wydawniczy (12 numerów w 8 zeszytach, kilka numerów #•czonych). Zachowane 3 banderole wydawnicze i tyle! przekazów dla prenumeratorów. Zaw. m.
in.: Z. Na#kowska „O pisaniu”, B. Schulz „O sobie”,
W. Gombrowicz „Skazi& urok nowoczesnej pensjonarki”, Z. Na#kowska „Wspomnienie o sprawie Brzozowskiego”, B. Schulz. Mityzacja rzeczywisto'ci”,
W. Gombrowicz „Do Brunona Schulza”, B. Le'mian
„Kocmo#uch”, J. Przybo' „Fragmenty z poematu: Odjazd, B#%kit, Brzoza”, J. Przybo' „Linie i gwar”, W.
Gombrowicz „*a"cuch nietaktów”, J. Kurek „Linia”,
A. Stern „Nowa Sztuka”, F. Kafka „Lekarz wiejski”, J.
Czapski „O poziom sztuki i krytyki”, S. I. Witkiewicz
„Czysta forma w teatrze”, K. Irzykowski „cz#owiek
z po!aru”, J. Czechowicz „Rodzina”, J. Brz%kowski
„Grupa a. r.”, T. Peiper „Zwrotnica”, S. I. Witkiewicz
„Sprostowanie”, a tak!e recenzj% „Ma lat 22” Peipera.
Niecz"ste.
800.–

nr 272

273. SZTUKA Wspó#czesna. L’Art Contemporain. [Nr] 3. Paris [1930]. Imprim. Franco-Slaves. 4, s. [81]-104, [4]. brosz.
Czas.BJ 1, 53 (tylko nr 2). Ok#adki wyra+nie zakurzone, przednia miejscowo otarta, wewn•trz
stan dobry. Ok&adka projektu Hansa Arpa. Ukaza#y si% trzy numery pisma. Teksty francuskie
i polskie m. in. J. Brz%kowskiego, T. Tzary, W. Strzemi"skiego, W. George’a, J. Przybosia, H.
Arpa. Reprodukcje prac P. Picassa, P. Cezanne’a, S. Grabowskiego, A. Modiglianiego, A. Halickiej, F. Légera, L. Marcoussisa, A. Ozenfanta, P. Mondriana, K. Malewicza, H. Sta!ewskiego,
W. Strzemi"skiego, M. Ernsta, G. Chirico. Na ko"cu dwukartkowy dodatek „W walce z ‚Walk•
o tre'&’ K. Irzykowskiego” autorstwa J. Przybosia. „Je'li wierzy& informacji Strzemi"skiego,
sprzeda! pisma w Polsce si%ga#a 100 egz. [...]. [„Sztuka Wspó#czesna”] znaczy#a now• faz% w
rozwoju ruchu awangardowego. I chocia! o „L’Art Contemporain” rych#o zapomniano, to jednak
skutki pracy tego pisma by#y trwa#e i donios#e” (T. Fik „Czasopisma awangardy. Cz.1: 19191931”, Kr. 1978, s. 147-148). Ten numer najrzadszy.
2.400.–

274. ZDRÓJ. Dwutygodnik po'wi%cony sztuce i kulturze umys#owej. Pozna". Red. J. Hulewicz. Nak#. Sp. „Ostoja”. 4. brosz.
T. 9, z. 1: X 1919. s. 24.
Czas. BJ 9, 283. Ok#. otarta i nieco zakurzona, wewn•trz stan dobry. Zeszyt specjalny zaw. teksty Olwida (= Witolda Hulewicza) i ilustracje Artura Swinarskiego (kompozycja na ok&adce
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r•cznie kolorowana przez artyst•, 13 ekspresjonistycznych drzeworytów w tek!cie). Do"#czona (uszkodzona) zbiorcza karta tyt. 7 i 8 tomu „Zdroju”. Ilustracja na tabl. 6.
240.–

ZWROTNICA. Czasopismo. Kierunek: sztuka tera$niejszo!ci. Kraków. Red. T. Peiper. 4. brosz. wt.
Czas. BJ 9, 377. Ukaza"o si• 12 numerów w l. 1922-1927. Programowe pismo polskich futurystów i formistów redagowane i wydawane przez T. Peipera. „Zwrotnica uwa&nie !ledzi"a przejawy sztuki awangardowej w kraju i za granic#. W swoim stanowisku zbli&a"a si• do konstruktywizmu [...]. Redakcja przywi#zywa"a du&# wag• do oryginalnych rozwi#za' i eksperymentów
typogra•cznych” (LPPE).

275. Nr 7: V 1926. s. [197]-205, [1].
Niewielki ubytek górnego naro&nika wszystkich kart, miejscowe za&ó"cenia ostatniej karty, skrajne strony nieco zakurzone. Zaw. m. in. teksty T. Peipera, J. Przybosia („Chamu"y poezji”), J.
Brz•kowskiego, J. Kurka („O modzie kobiecej”), W. Strzemi'skiego. Ok". projektowa" Kazimierz Podsadecki.
1.600.–

276. Nr 8: VI 1926. s. [207]-215, [1].
Rypson I 25. Niewielki ubytek górnego naro&nika wszystkich kart, pierwsza strona nieco zakurzona. Zaw. m. in. teksty T. Peipera, J. Kurka, J. Przybosia („Cz"owiek w rzeczach”), J. Brz•kowskiego. Ok". projektowa" Kazimierz Podsadecki.
1.600.–

277. Nr 9: VII-VIII 1926. s. [217]-225, [1].
Rypson I 25. Pierwsza strona nieco zakurzona, niewielkie zaplamienia, niewielki ubytek górnego
naro&nika wszystkich kart. Zaw. m. in. teksty J. Przybosia („Cz"owiek nad przyrod#”), J. Kurek
(wiersz „Gwo$dzie”), T. Peipera („Poprzez kino Irzykowskiego”).
1.600.–

278. Nr 12: VI 1927. s. [251]-266.
Rozprasowane za"amania kraw•dzi, pierwsza strona nieco zakurzona. Ostatni numer pisma. Zaw.
m. in. teksty J. Przybosia („W Bauhausie”), T. Peipera („Flaszka”), K. Malewicza („Deformacja
w kubi$mie”), J. Kurka („Kino”).
1.600.–

Stanis•aw Ignacy Witkiewicz
279. JAWORSKI Roman – Historje manjaków.
Kraków [1910]. Sp. Nak". „Ksi#&ka”. 8, s. [4],
233, [2]. opr. oryg. p". zdob.
Grzbiet nieco otarty, wewn#trz stan dobry. +lad usuni•tego ekslibrisu na wewn•trznej stronie przedniej
ok". Wersja broszurowa ksi#&ki posiada"a reprodukcj• rysunku Witkacego na przedniej ok". (wydawca
nie dodawa" ok"adki broszurowej do egzemplarzy
oryginalnie oprawionych). Pierwsze wydanie zbioru groteskowych opowiada' futurystycznych. Na
odwrocie strony tytu"owej ekslibris Romana Jaworskiego autorstwa Stanis•awa Ignacego Witkiewicza: litografowana sylwetka m•&czyzny z fajk# i
z budynkami w tle, bez napisów, bez sygnatury, na
prawym marginesie odr•czny podpis R. Jaworskiego
i odr•cznie wpisany numer 864; form. 7,1x4,6 cm
(ekslibris lekko uszkodzony na odwrocie przy próbie
odklejenia). Ekslibris ten nie mia" charakteru znaku
w"asno!ciowego, pe"ni" zapewne rol• marki ochronnej gwarantuj#cej autorowi wydrukowanie okre!lonej
w umowie ilo!ci egzemplarzy. O tym ekslibrisie pisze
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I. Jakimowicz wymieniaj•c go w katalogu dzie• Witkacego pod nr. 89 („Stanis•aw Ignacy Wwitkiewicz 1885-1939. Katalog dzie• malarskich”, War. 1990). Reprodukcj• ekslibrisu publikuje
Wydawnictwo Literackie w cz!#ci ilustracyjnej drugiego wydania „Historii maniaków” z 1978.
1.200.–

280. WITKIEWICZ Stanis•aw Ignacy – Nikotyna,
alkohol, kokaina, peyotl, mor#na, eter + appendix. Warszawa 1932. Druk. Tow. Pol. Macierzy
Szk. 16d, s. 187, [2]. brosz.
Za•amanie naro$nika przedniej ok•., poza tym stan
bardzo dobry. Ksi•$ka podsumowuj•ca do'wiadczenia Witkacego z u$ywkami i 'rodkami odurzaj•cymi.
Z rozdzia•u o alkoholu: „Ma•o kto zatrzyma si• po
trzech kolejkach. Przewa$nie (jest to typ pijaka rosyjskiego) dojezd$a si• do samego dna, nie zadawalniaj•c si! wzburzeniem powierzchni swego bajorka”.
W nast!pnym wydaniu („Narkotyki. Niemyte dusze”
z 1975) uj!ty w nawias wtr!t o pijakach rosyjskich
PRL-owska ceznura skrupulatnie usun!•a.
360.–

281. WITKIEWICZ Stanis•aw Ignacy – Teatr.
Wst!p do teorji Czystej Formy w teatrze. O
twórczo#ci re$ysera i aktorów. Dokumenty do
historji walki o czyst• form! w teatrze. Dodatek: O naszym futury%mie. Kraków 1923.
Krak. Spó•ka Wydawnicza. 16d, s. VIII, 278,
[2]. brosz.

nr 280

Ok•. nieco po$ó•k•e i otarte, uzupe•nione ubytki
grzbietu paskiem sztywnego papieru (co utrudnia
nieco otwieranie ksi•$ki). Podpis w•asn. Pierwsze
wydanie szkiców przedstawiaj•cych system pogl•dów #lozo#cznych i estetycznych Witkacego.
Pe•ny wyk•ad zastosowania „Czystej Formy” w
twórczo"ci teatralnej. W umieszczonym na ko&cu
„Dodatku” m. in.: O skutkach dzia•ania naszych
futurystów, Dalszy ci•g polemiki z L. Chwistkiem.
300.–

282. WITKIEWICZ Stanis•aw Ignacy – Tumor
Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem.
Kraków 1921. Nak•. Spó•ki Wydawniczej
„Fala”. 8, s. 90. brosz.
Ok•. nadkruszone, wewn•trz stan dobry. Piecz.,
podpis w•asn. Czysta Forma w praktyce. Pierwsze
wydanie pierwszej sztuki Witkacego wystawionej
na scenie (prapremiera w 1921 r. w Teatrze Miejskim im. J. S•owackiego w Krakowie).
320.–

nr 281

283. [WITKIEWICZ Stanis•aw Ignacy]. Ekslibris dla Feliksa Lewi&skiego z ok. 1917.
Litogra#a barwna form. 9,8x7,4 cm na ark. form. 10,9x8,4 cm sygn.: „Witkacy” na kamieniu w
#rodku dolnej cz!#ci kompozycji, poni$ej nadruk wystylizowanym pismem: „Ksi!gozbiór Feliksa Lewi&skiego”. Prezentowana pozycja to jeden z o"miu znanych ekslibrisów (te ma•e formy
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gra czne!by"y!prawdziwymi!wyj#tkami!w!jego!twórczo$ci),! jakie! artysta! wykona"! mi%dzy! 1917! a! 1920!
rokiem!dla!m.!in.!Leona!Reynela,!Anny!i!Tadeusza!
Sinków.!Pozycja!repr.!w:!I.!Jakimowicz!„Stanis"aw!
Ignacy!Witkiewicz!1885-1939.!Katalog!dzie"!malarskich”,! War.! 1990,! s.! 78,! poz.! 301,! ilustr.! 25.! Stan!
bardzo!dobry.!Rzadkie. Ilustracja na tabl. 6.
3.800.–

284. !ELE"SKI![Tadeusz]!–!Dziewice!konsystorskie.!Warszawa!1929.!Ksi%g.!Robotnicza.!16d,!
s.!81,![1].!brosz.
Stan!bardzo!dobry.!Zbiór!felietonów!z!„Kuriera!Porannego”! napisanych! przez! „Boya! m%drca”! (tak! na!
ok"adce! i! karcie! tyt.).! Na! przedniej! ok"adce! portret!
Boya!autorstwa!S.!I.!Witkiewicza.!
100.–

Literatura
nr 284

285.! [KATALOG].! Centralne! Biuro! Wystaw! Artystycznych.!Maria Jarema.!Wystawa!malarstwa!i!rze&by.!Warszawa!1958.!8,!s.![16],!
tabl.!10.!brosz.
Stan!bardzo!dobry.!Podpis!w"asn.!na!przedniej!ok".,!odr%czny!dopisek!po!biogramie!artystki.!Katalog!wystawy!M.!Jaremy!w!Kordegardzie,!po!powrocie!artystki!z!pobytu!we!W"oszech!i!Francji.!
48.–

286.! [KATALOG].! Centralne! Biuro! Wystaw! Artystycznych.! Katarzyna Kobro, W#adys#aw Strzemi$ski.!'ód&,!XII!1956-I!1957.!8,!s.!67,!tabl.!10.!brosz.
Stan!bardzo!dobry.!Zaw.!m.!in.!tekst!wst%pny!J.!Przybosia,!wspomnienie!biogra czne!S.!Wegnera,!
fragmenty!prac!teoretycznych!obojga!artystów,!spis!wystawionych!prac,!bibliogra e.!
80.–

287.! [KATALOG].!Centralne!Biuro!Wystaw!Artystycznych.!Wystawa prac Henryka Sta%ewskiego.!Warszawa,!V!1959.!8,!s.![16],!tabl.!8.!brosz.
Niewielkie!rdzawe!zaplamienia!przy!zszywkach,!stan!dobry.!Katalog!wystawy!prac!Sta*ewskiego!w!warszawskiej!Kordegardzie.!Wst%p!J.!Boguckiego,!kalendarium!*ycia!artysty,!wykaz!prac,!
bibliogra a,!reprodukcje!14!prac!(g".!reliefów),!zdj%cie!artysty!w!pracowni.!
80.–

288.! [KATALOG].! Galleriet! Kulturhuset.! Konstruktivismen i Polen 1923-1936! [oraz]!
Tadeusz!Kantor,!emballage![oraz]!Jerzy!Krawczyk,!malningar.!Stockholm,!X!1975-I!
1976.!4,!s.!28;!16;!16.!brosz.,!oryg.!wspólna!teczka!kart.
Stan!bardzo!dobry.!Trzy!katalogi!trzech!równolegle!prezentowanych!wystaw!polskiej!sztuki!w!
Sztokholmie.!
60.–

289.! [KATALOG].!Krzywe!Ko"o,!Galeria.!Sta%ewski.!Warszawa!1961.!8,!s.!28,![4],!tabl.!9.!
brosz.
Otarcia!i!niewielkie!zaplamienia!ok".,!wewn#trz!stan!dobry.!Na!tablicach!14!reprod.!prac!artysty! oraz! jeden oryginalny gaufrage! Henryka! Sta*ewskiego.! Zaw.! teksty!W.! Borowskiego,!A.!
Ptaszkowskiej,!M.!Tchorka,!wykaz!26!prezentowanych!obrazów.!Pod!portretem!artysty!odr&czna
dedykacja autora.!Wydano!500!egz.!
220.–

290.! [KATALOG].!Krzywe!Ko"o,!Galeria.![Wystawa prac Henryka Sta%ewskiego].!Warszawa,!X!1960.!8,!s.![4]!+!k.!luzem!1.!brosz.
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Niewielkie zaplamienia. Skromny katalog wystawy prezentuj•cej 13 nowych prac Sta•ewskiego.
Na pierwszej stronie krótki tekst J. Boguckiego, wewn•trz wklejone fotogra•e reprodukuj•ce dwa
reliefy artysty, na ostatniej stronie nadruk „Spis prac Henryka Sta•ewskiego”, poni•ej przyklejona
kartka z maszynopisowym wykazem obiektów. Do••czona karta z pisanym na maszynie tekstem:
„Skromny katalog, dokument nowej wystawy H. Sta•ewskiego nie mo•e wype•ni• luki jak• jest
brak publikacji obszernie omawiaj•cej znaczenie twórczo•ci Artysty dla rozwoju sztuki polkiej
[!] - s•dzimy, •e nowa wystawa malarza b"dzie jeszcze jednym powodem...”. Niecz%ste.
80.–

291. [KATALOG]. Muzeum Narodowe w Warszawie. Marek W•odarski (Henryk Streng)
1903-1960. Wystawa monogra•czna. Warszawa, XII 1981-I 1982. 8, s. 132, [4], tabl.
45. brosz.
Stan dobry. Najobszerniejsza prezentacja dorobku jednego z najciekawszych przedstawicieli mi"dzywojennej awangardy lwowskiej.
60.–

292. K#AK Tadeusz – Czasopisma awangardy. Cz. 1-2. Wroc•aw 1978-1979. Ossolineum.
8, s. 244, [1]; 219, [1]. brosz.
Stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Cz. 1: 1919-1931, cz. 2: 1931-1939. Szczegó•owe opracowania monogra•czne awangardowych czasopism artystyczno-literackich: „Formi•ci”, „Nowa
Sztuka”, „Zwrotnica”, „Almanach Nowej Sztuki”, „Re#ektor”, „L’Art Contemporation”, „Europa”, „Praesens”, „Komunikat a.r.”, „Linia”, „Id•ce Wilno”, „$agary”, „Piony”, „Kolumna Literacka”, „Kamena”, „Gazeta Artystów”, „Tygodnik Artystów”, „Okolica Poetów”, „Nasz Wyraz”,
„D%wigary”, „Skamander”, „Zmowa”, „Apel”, „Meta”, „Pióro”.
120.–

293. LAM Andrzej – Polska awangarda poetycka, programy lat 1917-1923. T. 1-2. Kraków
1969. Wyd. Literackie. 16d, s. 245, [3]; 459, [1], ilustr. 58. opr. oryg. p•., obw.
Otarcia i niewielkie ubytki obw., stan dobry. T. 1: Instynkt i •ad, t. 2: Manifesty i protesty. Antologia. Obszerne i szczegó•owe opracowanie nurtów awangardowych w poezji polskiej 1917-1923,
uwzgl"dniaj•ce wszelkie grupy i stowarzyszenia poetyckie dzia•aj•ce w ró•nych miastach Polski, ich przedstawicieli i osobowo•ci twórcze o szczególnym znaczeniu, idee i programy, czasopisma literackie, oraz g•osy krytyki. W t. 2 umieszczono antologi" utworów reprezentatywnych
dla opisanych nurtów poetyckich, a tak•e biogramy 23 najwybitniejszych twórców. Na tablicach
zgromadzono cenny zbiór reprodukcji ok•adek i kart tytu•owych czasopism awangardowych,
ksi••ek zaprojektowanych gra•cznie przez twórców awangardowych oraz katalogów „nowej
sztuki”.
120.–

294. POLLAKÓWNA Joanna – Formi•ci. Wroc•aw 1972. Ossolineum. 8, s. 199, [1], ilustr.
128. opr. oryg. p•., obw. Studia z Historii Sztuki, t. 14.
Otarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Najobszerniejsza monogra•a formizmu polskiego.
100.–
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295. ARJANIN-ANONIM – Arjanina-anonima paszkwil na ks. Piotra Skarg•. [Przedm.]
Sylwester Podolski. Pary• 1929. Imprim. Populaire. 16d, s. 23. brosz.
Ok#. lekko zakurzone, wewn$trz stan dobry. Drukowano na prawach r•kopisu w 150 egz. Zaw.
obszerny wst•p S. Podolskiego i przedruk trzech obscenicznych wierszowanych „kaza%”: „Przeciwko plugastwu minety zachwaszczaj$cej wsze stany tej nieszcz•snej Rzeczypospolitej”, „Do
maluczkiego duchem skurwysyna kapucyna trzepi$cego”, „Do dumnej panny poniektórej dupy
nie daj$cej”. W ostatnim utworze zupe#nie nowe znaczenie Rejowego twierdzenia „"e Polacy nie
g•si - "e te" j•zyk maj$”.
120.–

nr 295

nr 296

296. BLEI Franz – Der Amethyst. Hrsg. von ... [Wien] 1906. [Stern]. 8, s. VIII, 402, tabl. 18.
opr. pó&n. pp#.
Cze•• kart przestawiona przez introligatora, poza tym stan dobry. Wydano 800 egz., ten nr 611.
Antologia tekstów erotycznych; w•ród autorów m. in. Lukian, J. W. Goethe, P. Verlaine, M. Brod,
E. A. Poe, A. Jarry, O. Wilde. Na tablicach ilustracje T. Heinego, A. Beardsleya, A. Kubina, K.
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Hofera, F. Ropsa, F. von Bayrosa, T. Rowlandsona. Z•oc. szyldzik na grzbiecie, poni•ej data
1905.
640.–

297. BOURDETT P. de – Lucette und ihre
Freunde. Zwei Bücher in einem Bande.
Lyon [w•a#c. Leipzig] 1873 [w•a#c. 1925].
8, s. 124, [1], tabl. 8. opr. oryg. psk. z•oc.
Niewielkie otarcia kraw•dzi ok•., stan dobry.
Wydano 300 egz., ten nr 84. Pierwsze niemieckie wydanie frywolnej opowie#ci o licznych lesbijskich akcentach. Na karcie tyt. pozostawiono
dane wydawnicze z francuskiego orygina•u wydanego w Lyonie w 1873. Na tablicach 8 reprodukcji erotycznych akwafort Benisa. Niecz%ste.
600.–

298. CASANOVA [Giacomo] – Les plus belles
heures d’amour de Casanova. Illustrations
de George Barbier gravées sur bois par
Georges Aubert. Paris 1923. Les Éditions G.
Crès. 4, s. X, 177, [2], tabl. 7. opr. oryg. psk.,
górne obci•cie z•oc.

nr 297

Niewielkie otarcia grzbietu, wewn%trz stan bardzo dobry. Wydano 1.027 egz., ten nr 925 na
papierze Fil Lafuma. Z•oc. szyldzik na grzbiecie. Sze•• opowie•ci z bujnego •ycia Casanovy
ozdobionych siedmioma ca•ostronicowymi dwu- lub trójbarwnymi drzeworytami G. Barbiera i
mniejszymi, czarno-bia•ymi winietami w tek•cie. Elegancka edycja, elegancki egzemplarz. 280.–

299. [CENNIK]. Jednostronicowy druk reklamowy Magazynu Higienicznego Franciszka
Ponarskiego w Warszawie z lat mi•dzywojennych.
Druk na ark. 45x25 cm. Rozpoczyna krótki tekst wst•pny, gdzie czytamy: „Przest•pstwem jest,
gdy m••czyzna bez u•ycia pewnego •rodka zabezpieczaj•cego ma czelno•• mie• stosunek z niezam••n• kobiet•. Dla kobiety za• liczenie tylko na m••czyzn• bez w•asnego zabezpieczenia si•
jest najwi•ksz• g•upot•”. W zwi•zku z tym Magazyn Higieniczny poleca wymienione pod tekstem
•rodki zaradcze, np. pessarjum ko•ciane („Jest w formie ma•ych grzybków [...], nie rdzewieje”),
wieczna prezerwatywa „Eternitas” („Jest to przezroczysta prezerwatywa m•ska z bardzo silnej
gumy, zdatna do ci•g•ego u•ycia i nie do zdarcia [...]. Jedna prezerwatywa starczy na ca•y rok”),
prezerwatywa podniecaj•ca („Zaleca si• j• dla ‚s•abych’ m••czyzn, niemog•cych zadowoli• twardej kobiety”). Najdro•szym towarem w cenniku (75 z•') jest gumowy cz•onek m•ski - „bardzo
solidnie wykonany, angielskiego wyrobu”. Firma p. Ponarskiego poleca•a tak•e myd•o lecznicze
przeciwko piegom, w•grom i pryszczom, •rodek „Ponarin” do odzwyczajenia si• od na•ogu palenia tytoniu i specy*k przeciwko potom („zupe•nie nieszkodliwy”). +lady z•o•enia.
80.–

300. DE SADE [Donatien Alphonse], marquis – Die hundertzwanzig Tage von Sodom oder
die Schule der Ausschweifung. Erste und vollständige Übertragung aus dem Französischen von Karl von Haverland. Privatdruck. Bd. 1-2. Leipzig 1909. 4, s. [8], 254; [8],
284, [1]. opr. luksusowa skóra z•oc. z epoki.
Podklejone niewielkie nadp•kni•cie górnej cz••ci grzbietu t. 1, poza tym stan dobry. Wydano 650
egz. wy••cznie dla subskrybentów, ten nr 205 i 267. Niemieckie wydanie „120 dni Sodomy” markiza de Sade - g•o•nej powie•ci pornogra*cznej, której akcja toczy si• we Francji Ludwika XIV.
Zdobienia (bordiury •ródtytu•owe, *naliki, ramki) wykona• Karl Maria Dietz. Druk dwubarwny
czarny i sepiowy.
800.–
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nr 300

nr 301

301. DE SADE [Donatien Alphonse], marquis – Justine et Juliette. Die Leiden der Tugend
und Die Wonnem des Lasters. Privatdruck. B. m. [przedm. 1920]. 16d, s. 208; 301. opr.
oryg. pp•.
Niewielkie otarcia ok•. Wydano 488 egz. dla subskrybentów, ten nr 103 i 39. Dwie wspó•wydane
powie#ci markiza de Sade ozdobione reprodukcjami dawnych sztychów.
180.–

302. DUCHATELET A. J. B. – De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le
rapport de l’hygiene publique, de la morale et de l’administration; ouvrage appuyé de
documens statistiques puises dans les archives de la préfecture de police; avec cartes et
tableaux. Précédé d’une notice historique sur la vie et les ouvrages de l’auteur, par Fr.
Leuret. Bruxelles 1836. Soc. Belge de Librairie. 4, s. [2], 664, tabl. 3. opr. psk. z•oc. z
epoki.
Grzbiet lekko zarysowany, miejscami zaplamienia wewn•trz, ubytek jednej tablicy. Obca polska
dedykacja na stronie tyt. dla dr. Drozdowskiego z 1878. Obszerne dzie•o po•wi•cone prostytucji
w stolicy Francji.
800.–

303. DUFOUR Pierre – Geschichte der Prostitution. Deutsch von A. Stille und B. Schweiger. Fortgeführt und bis zur Neuzeit ergänzt von F. Helbing. Bd. 1-6. Berlin [ca 1905].
Verlag von J. Gnadenfeld & Co. 4, s. [4], XVI, 219, [1]; [4], 220; 211, [1]; 223, [1]; [4],
215, [1]; [4], 238, [2]. opr. w 2 wol. psk. z•oc. z epoki.
Otarcia i zaplamienia ok•., wewn#trz stan dobry. Poszczególne cz••ci w wydaniach od II do IV.
Niemiecki przek•ad obszernej pracy po•wi•conej historii prostytucji. T. 1: Altertum, Griechen,
Römer, t. 2: Römisches Kaiserreich, t. 3: Christliche Aera, Bysanz, Frankreich I, t. 4: Frankreich II,
t. 5: Romanen, Slaven, Germanen I, t. 6: Germanen II, Aussereuropäische Völker. Komplet. 360.–

304. Die EROTIK in der Photographie. Die geschichtliche Entwicklung der Aktphotographie und des erotischen Lichtbildes und seine Beziehungen zur Psychopatia sexualis.
[Bd. 1-2]. Wien [cop. 1931]. Verlag für Kulturforschung. 8, s. 252, [5], tablice; 127, [5].
opr. oryg. p•.
Stan dobry. Monogra%a po•wi•cona fotogra%i erotycznej oprac. przez E. Wulffena, E. Stengera,
O. Goldmanna, P. Englischa, R. Brettschneidera, G. Bingena i H. Ludwiga. T. 1 omawia m. in.
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histori• erotyzmu w fotogra•i, aspekt techniczny fotogra•i, rol• zdj•• pornogra•cznych w przypadkach pshychopatycznych, zadania cenzury i !rodki omini•cia jej zakazów, erotyk• w •lmie.
T. 2: Ergänzungsband. Die Erotik in der Photographie. Ok. 250 fotogra•i w tek!cie i na tablicach.
Die sexualbezügliche Bedeutung der intimen Photografphie und die Beziehungen der erotischen
Lichtbildes zur Psychopatia sexualis. Bilderatlas - zaw. krótki wst•p i ponad 200 zdj••.
480.–

nr 304

nr 307

305. [FOTOGRAFIE]. Album z 37 zdj•ciami erotycznymi z okresu mi•dzywojennego (?).
Album form. 13x19 cm, k. 24, opr. oryg. pp". Na pierwszych 14 kartach 28 zdj•• obna'onego
m•'czyzny w stanie spoczynku i w gotowo!ci (fotogra•e form. od 6x4,5 do 4,5x4,5 cm, w prostok$cie i w owalu). Na kolejnych kartach 7 zdj•• narz$dów kobiecych i m•skich, razem i osobno,
w ró'nych formatach. Ostatnie dwa zdj•cia to reprodukcja dawnego obrazu i fotogra•a kobiety z
psem. %lad po usuni•ciu dwóch zdj••. Stan bardzo dobry.
160.–

306. [FREDRO Aleksander] – Królewna Pizdelona. B. m. [192-?]. 16d, s. 16. brosz.
Skrajne karty zakurzone, poza tym stan dobry. Anonimowo wydany obsceniczny wiersz Aleksandra Fredry znany jako „Ba!& o trzech braciach i królewnie Pizdolonie”. Tu wydawca pomin$"
pierwsze i ostatnie wersy, wyst•puj$ liczne przeinaczenia tekstu w stosunku do wersji uznanej za
autorsk$. Niecz%ste.
80.–

307. FREDRO Aleksander – Sztuka ob"apiania. Poemat w IV pie!niach wierszem z r. 1817.
Z wspó"czesnemi ilustracjami Edwarda Guérard’a. Poprzedza rzecz o Erosie w poezji
Fredry. Suwa"ki [w"a!c. Lwów] 1926. Nak". Ko"a biblio•lów. 8, s. [8], A-M [s. 12], 49,
tabl. 4. brosz.
Ok". brosz. lekko za"amane na kraw•dziach, niewielkie zaplamienia, mimo to stan dobry. Piecz.
Wydano z autografu jako r•kopis w!300!niesprzeda"nych!egz., ten nr 214. Autorem przedmowy
jest Stefan Vrtel Wierczy&ski, on tak'e przygotowa" tekst do druku. Stron$ typogra•czn$ i dyskretnym kolporta'em zaj$" si• Stanis"aw Kossowski. Niecz%ste.
180.–

308. FUCHS Edouard – L’élément érotique dans la caricature. Un document a l’histoire
des meurs publiques par ... Traduction autorisée avec 223 incisions et 33 planches hors
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texte. Im pression privée. Vienne 1906. C. W. Stern. 4, s. VI, [2], 259, [1], tablice. opr.
oryg. p•., obci•cie barwione.
Ok•. lekko otarte i zakurzone, blok polu#niony, niewielkie zabrudzenia. Druk prywatny, nieprzeznaczony do sprzeda$y publicznej. Francuski przek!ad autoryzowany g!o%nej ksi•$ki E. Fuchsa
(„Elementy erotyczne w karykaturze”), której rozszerzana stopniowo wersja ukazywa!a si" jako
„Geschichte der erotischen Kunst”.
320.–

309. FUCHS Eduard – Die Frau in der Karikatur. Mit 446 Textillustr. und 60 Beilagen.
München 1907. Albert Langen Verlag für Litteratur und Kunst. 4, s. X, [2], 487, [1],
tablice. opr. oryg. p!. zdob., obci"cie barwione.
Stan bardzo dobry. Kobieta w karykaturze. Podstawowe opracowanie tematu. Publikacja niezb"dna dla kolekcjonerów dawnej (dziewi"tnastowiecznej i wcze%niejszej) gra•ki.
320.–

310. FUCHS Eduard – Geschichte der erotischen Kunst. Erweiterung und Neubearbeitung
des Werkes Das erotische Element in der Karikatur mit Einschluss der ernsten Kunst.
Mit 385 Illustr. und 36 Beilagen. München [przedm. 1908]. A. Langen. 4, s. XXII, [2],
412, tablice. opr. oryg. p!., obci"cie barwione.
Stan bardzo dobry. Pierwsza edycja wielokrotnie wznawianej „Historii sztuki erotycznej”. Ponad
400 reprodukcji obrazów, rze#b, gra•k, sprz"tów u$ytkowych.
360.–

311. FUCHS Eduard – Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
München. A. Langen. 4. opr. oryg. p!. zdob., obci"cia barwione.
Bd. 1: Renaissance. Mit 430 Textillustr. und 59 Beilagen. [przedm. 1909]. s. X, [2],
500, tablice.
Bd. 1, Ergänzungsband: Renaissance. Mit 265 Textillustr. und 36 Beilagen. [przedm.
1909]. s. IX, [3], 336, tablice.
Bd. 2: Die galante Zeit. Mit 429 Textillustr. und 65 Beilagen. [przedm. 1910]. s. X, [2],
484, tablice.
Bd. 2. Ergänzungsband: Die galante Zeit. Mit 280 Textillustr. und 37 Beilagen. [przedm.
1911]. s. IX, [3], 328, tablice.
Bd. 3: Das bürgerliche Zeitalter. Mit 500 Textillustr. und 63 Beilagen. [przedm 1912].
s. X, [2], 496, tablice.
Bd. 3, Ergänzungsband: Das bürgerliche Zeitalter. Mit 367 Textillustr. und 33 Beilagen.
[przedm. 1912]. s. X, [2], 341, [1], tablice.
Grzbiety tomów dodatkowych nieco sp!owia!e, stan dobry. Komplet pomnikowego dzie!a wybitnego niemieckiego historyka kultury i kolekcjonera. W prezentowanej tu pracy zgromadzi! imponuj•c• ilo%* dzie! sztuki g!ównie o charakterze erotycznym (blisko 2.300 reprodukcji w tek%cie i
blisko 300 tablic). Ka$demu zasadniczemu tomowi towarzyszy tom uzupe!niaj•cy, drukowany w
ograniczonym nak!adzie, nieprzeznaczony do handlu ksi"garskiego, ze znacznie frywolniejszymi
ilustracjami.
980.–

312. FUCHS Eduard, KIND Alfred – Die Weiberherrschaft in der Geschichte der Menschheit. Bd. 1-4. München i Wien-Leipzig 1913-1931. Verlag A. Langen i Verlag für
Kulturforschung. 4, s. X, [2], 348, tablice; [349]-711, tablice; IX, [3], 319, tablice; 303,
[1], tablice. opr.: t. 1-2 psk. z epoki, t. 3-4 oryg. p!. zdob., obci"cie barwione.
Niewielkie otarcia grzbietów t. 1-2, stan dobry. Dwa pierwsze tomy z odr"cznym numerem 58. T.
3-4 ukaza!y si" jako tomy uzupe!niaj•ce do pierwszych dwóch (Erganzungsband - Privatdruck).
T. 4 - pt. „Die Weiberherrschaft von heute” oprac. przez samego A. Kinda. Obszerna monogra•a
po%wi"cona roli kobiety w spo!ecze+stwie na przestrzeni stuleci. Ka$dy tom ilustrowany kilkuset
reprodukcjami o tre%ci erotycznej lub tylko frywolnej. Komplet.
720.–
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313. HIRSCHFELD Magnus – Sittengeschichte
des Weltkrieges. Hrsg. von ... Bearb. von
Andreas Gaspar. Bd. 1-2. Leipzig-Wien
[cop. 1930]. Verlag für Sexualwissenschaft
Schneider & Co. 8, s. XX, 415, [1], tabl. 24;
[4], 445, [3], tabl. 24. opr. oryg. p•. zdob.
Stan bardzo dobry. Dzie•o po•wi•cone •yciu
spo•ecznemu czasów I wojny •wiatowej. Bardzo
bogaty materia• ilustracyjny o charakterze obyczajowym i erotycznym.
360.–

314. HADANN Maks – Poradnictwo seksualne.
T•um. z niemieckiego Norbert Nadel (Ig•owski). Kraków 1935. Udzia•owa Spó•ka Wyd.
8, s. 346, [2]. brosz.
Ok•. nieco otarte, tylna za•amana. Zbiór listów od
pacjentów z obszernymi komentarzami autora.
Zaw. m. in.: Rzeczy w!tpliwe, trudno•ci i zaburzenia aktu p•ciowego, Psychiczne przeszkody w
mi•o•ci, Przerywanie ci!•y, Tragedja homoseksualnych, Samotno•" i seksualizm.
64.–

nr 313

315. [JAGOSZEWSKI Mieczys•aw] – Chujoturniej rycerski. Pary• [#kc.?] 1931. Druk.
Ludowa. 8, s. 59, [3]. brosz.
Dolne kraw•dzie ok•. zakurzone, wewn!trz stan bardzo dobry. Wydano na prawach r•kopisu w
150 egz., ten nr 60. Na stronie tyt. wpisane odr•cznie o•ówkiem nazwisko autora i ilustratorki
Mai Berezowskiej (nie uda•o si• nam potwierdzi" tej informacji). Zaw. wiersze o charakterze
obscenicznym zgromadzone w rozdzia•ach: Ballady ryba•towskie, Intermezzo liryczne, Fraszki,
Traktat o dupie. Siedem ilustracji w tek•cie, ilustracja z przedniej ok•adki powtórzona na stronie
tytu•owej. Rzadkie.
320.–

316. KARWATH Cary von – Die Erotik in der
Kunst. Als Manuskript nur für Subskribenten
gedruckt. Wien-Leipzig 1908. C. W. Stern
Verlag. 4, s. [4], 236, tablice. opr. oryg. p•.
zdob.
Ok•. otarte, niewielkie ubytki kraw•dzi szyldzika
na grzbiecie, blok polu$niony, wyklejki p•kni•te
w grzbiecie. Dzieje erotyzmu w sztuce - praca wydana równolegle do podobnej publikacji E. Fuchsa
(poz. 308), z odwa•niejszym zestawem ilustracji.
360.–

317. KIND Alfred, HERLINGER Julian – Flucht
aus der Ehe. Eine psychologisch-physiologische Darstellung, ein Beitrag zur Soziologie der Sexualmoral und der Geschichte der
Untreue in der Ehe. Wien 1931. Verlag für
Kulturforschung. 8, s. 218, [6], tablice + dodatek [tabl. 25]. opr. oryg. p•. zdob.
Stan dobry. Bogato ilustrowana praca po•w. niewierno•ci ma••e%skiej i pozama••e%skiej aktyw-
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no ci! seksualnej.! Na! tablicach! i! w! tek cie! reprodukcje! wspó"czesnych! fotogra#i,! rysunków! i!
gra#k.!
360.–

318. KIND!Alfred,!MORECK!Curt!–!Ge#lde!der!
Lust.!Morphologie,!Physiologie!und!sexual-psychologische! Bedeutung! der! sekundáren!
Geschlechtsmerkmale! des! Weibes.! Wien-Leipzig! [cop.! 1930].! Verlag! für! Kulturforschung.!4,!s.!351,!tablice!+!tabl.!luzem!16!+!
okulary!stereoskopowe.!opr.!oryg.!p".!zdob.
Stan!dobry.!Bogato!ilustrowana!praca!wyposa$ona!w!trójwymiarowe!zdj%cia!kobiet!(na!tablicach!
luzem).! Bardzo! liczne! ilustr.! (reprodukcje! erotycznych! gra#k,! rysunków,! obrazów,! fotogra#i)!
w!tek cie!i!na!tablicach.!
320.–

319. KINSEY! Alfred! C.,! POMEROY! Wardell!
B.,! MARTIN! Clyde! E.! –! Sexual! Behavior!
in! the! Human! Male.! Philadelphia-London!
1948.!W.! B.! Saunders! Comp.! 8,! s.! XV,! [1],!
804.!opr.!oryg.!p".,!obw.

nr 318

Niewielkie!ubytki!kraw%dzi!obw.,!stan!dobry.!Obszerna!praca!zawieraj&ca!wyniki!bada'!s"ynnego!„raportu!Kinseya”!dotycz&cego!zachowa'!seksualnych!spo"ecze'stwa!ameryka'skiego.!„Kinsey!i!jego!wspó"pracownicy!przeprowadzili!ponad!10.000!wywiadów!z!doros"ymi!m%$czyznami!
i! kobietami,! pytaj&c! o! ich! praktyki! seksualne! [...].! Zgromadzili! oni! dane! na! temat! stosunków!
seksualnych! przedma"$e'skich! i! w! ma"$e'stwie,! homoseksualizmu,! masturbacji! i! innych! form!
aktywno ci!seksualnej![...],!z!bada'!wynika"o,!$e!86*!doros"ych!ludzi!$yje!w!sprzeczno ci!z!kodeksem!obyczajowym.!Badania!Kinseya!zapocz&tkowa"y!prze"om!kulturowy,!który!w!latach!60.!
doprowadzi"!do!rewolucji!seksualnej![...].!Badania!Kinseya!by"y!pó/niej!krytykowane!ze!wzgl%du!
na!ca"kowicie!niereprezentatywn&!grup%!badawcz&![...].!W!odpowiedzi!na!krytyk%!raportu,!Paul!
Gebhard,!kolejny!dyrektor!Kinsey!Institute!for!Sex!Research,!sp%dzi"!rok!usuwaj&c!dane!pochodz&ce! od! niepewnych! /róde"! [...].! W! 1979! roku!
opublikowa"! poprawiony! raport.! Okaza"o! si%,! $e!
w! wyniku! odrzucenia! niepewnych! danych,! ko'cowe! statystyki! niewiele! si%! zmieni"y! (na! poziomie! dziesi%tnych! cz% ci! procenta)”! (Wikipedia).!
Wyniki!bada'!opublikowano!w!dwóch!ksi&$kach:!
„Sexual! Behavior! in! the! Human! Male”! (1948)! i!
„Sexual!Behavior!in!the!Human!Female”!(1953).!
Oferowany! tu! egzemplarz! pierwszej! z! tych! prac!
pochodzi!z!pi&tego!rzutu!ksi%garskiego!nosz&cego!
dat%! 2! II! 1948.! Pierwodruk! ukaza"! si%! 5! I! 1948,!
a! kolejne! dodruki! -! wg! informacji! na! karcie! tyt.!
-!mia"y!miejsce:!9!I!(po!4!dniach),!19!I,!22!I!(po!
3! dniach;),! 23! I! (nazajutrz;;;).! Niewiele! ksi&$ek!
naukowych! mo$e! pochwali<! si%! tak! du$ym! sukcesem!rynkowym.!Egzemplarz!posiada!odr czn!"
dedykacj "Alfreda"Kinseya"z"podpisami"pozosta#ych"dwóch"wspó#autorów"ksi!$ki.
480.–

320.! [KLEIN! Ernst]! –! Lore.! Das! Liebesleben!
einer!kleinen!Berlinerin.!Ein!Roman.!Sitten-

nr 320
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bilder aus dem Berliner Nachtleben. Privatdruck für Bibliophilen. B. m. 1920. 16d, s.
179, tabl. 11. opr. oryg. kart.
Niewielkie otarcia kraw•dzi ok•., wewn•trz stan bardzo dobry. Anonimowo wydana powie•• z
nocnego •ycia Berlina. Wydano 600 egz. dla subskrybentów, ten nr 23.
160.–

321. Der KLUB der Halbjungfrauen. (Autor unbekannt). Mit 8 Bildern nach den französischen Originalen. [Berlin 1927]. Privatdruck. 8, s. [4], 214, tabl. 8. opr. oryg. kart.
zdob.
Niewielkie otarcia ok•., nieznaczne zaplamienie jednej strony, stan dobry. Wydano 600 egz., ten
nr 521. Powie•• erotyczna ilustrowana o•mioma tablicami z reprodukcjami rysunków.
120.–

322. K•OSOWSKI Walery – Kobieta i jej wdzi•ki. Oprac. ... Warszawa 1905. Nak•. autora.
4, s. [4], 156. opr. oryg. p•., obci•cie barwione.
Stan dobry. Liczne zdj•cia mniej lub bardziej roznegli•owanych niewiast.

240.–

323. LICHT Hans – Sittengeschichte Griechlands. In zwei Bänden und einem Ergänzungsband. Dresden-Zürich [cop. 1925-1928]. Paul Aertz Verlag. 4, s. 318, [1], tabl. 16; 265,
[1], tabl. 16; VII, [1], 278, [1], tabl. 16. opr. oryg. p•. zdob., górne obci•cie barwione.
Niewielkie zabrudzenia ok•., wewn•trz stan bardzo dobry. Bd. 1: Die griechische Gesellschaft,
Bd. 2: Das Liebesleben der Griechen, Bd.3: Die Erotik in der griechischen Kunst. Bardzo bogato
ilustrowana monogra!a po•w. obyczajom dawnych Greków. Jako materia• ikonogra!czny wykorzystano dzie•a sztuki staro•ytnej o tematyce erotycznej. Tom uzupe•niaj•cy nie by• przeznaczony
do obrotu ksi•garskiego.
800.–

324. LOMBROSO C[esare], FERRERO G[ugliemo] – Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka. Studja antropologiczne, poprzedzone biologj• i psychologj• kobiety normalnej.
Z upowa•nienia autorów t•om. J. Szenhak. Dzie•o opatrzone rysunkami. Warszawa
1895. Nak•. H. Cohna. 8, s. 497, [1], XI, [3], tabl. 12. opr. pó"n. pp•.
Karta tyt. nieco zaplamiona, z podklejonym naddarciem, ostatnia tablica zakurzona.
C.! Lombroso (1835-1909) - w•oski psychiatra i antropolog, twórca antropolog. szko•y prawa
karnego, jego prace, z których najwa•niejszymi s• „Cz•owiek-zbrodniarz” i tu prezentowana,
wywar•y znaczny wp•yw na rozwój psychiatrii i wskaza•y na wielk• u•yteczno•• tej dziedziny
wiedzy w kryminalistyce.
160.–

nr 325

325. [•AB"DZIE]. Dwie pary papierowych •ab•dzi, z których ka•dy po roz•o•eniu prezentuje •e#skie lub m•skie ludzkie narz•dy p•ciowe, lata mi•dzywojenne (?).
Obie pary wykonane odr•cznie, malowane gwaszem. Pierwsza para wys. 5,5 cm, ze z•oc. nadrukiem „Ou est la femme?” i „Ou est l’homme?”, wykonana z grubego powlekanego kartonu.
Druga para nieco wi•ksza, wys. 7 cm, malowana na szarym papierze. Otarcia. Do••czona koperta
z odr•cznym napisem „Bez ogl•dania spali•$”.
100.–

326. MACHIAVELLI [Niccolo] – Mandragola czyli napój zap•adniaj•cy. T•omaczy• z w•oskiego i wst•pem opatrzy• Edward Boyé. Warszawa 1924. Druk. Wyd. J. Sidorowskiego. 16d, s. XXXI, [1], 78, [1]. brosz. Bibl. W•oska, t. 5.
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Stan dobry. Ok•. projektu Jana Toma. Klasyka dramatu w•oskiego - pierwsza sztuka w•oska wolna
od akcentów antycznych (nie pozbawiona natomiast akcentów erotycznych).
60.–

nr 326

nr 328

327. MORECK Curt – Kultur- und Sittengeschichte der neuesten Zeit. Geschlechtsleben
und Erotik in der Gesellschaft der Gegenwart. Mit 350 zum Teil farbigen Tafeln und
Textabbildungen. Dresden [cop. 1928]. P. Aretz. 4, s. 411, [1], tablice. opr. oryg. p•.
z!oc., górne obci•cie barwione.
Ok•. nieco zakurzone i polu#nione. Podpis w•asn. Dzieje wspó•czesnej obyczajowo•ci. Liczne
ilustracje erotyczne od prze•omu XIX/XX w. po lata bie%&ce.
320.–

The NUDIST. Of'cial Publication of the International Nudist Conference. Oakland.
Outdoor Publ. Co. 4. opr. p•.

328.
329.

Ok•. nieco zabrudzone, wewn&trz stan dobry. Zachowane ok•. zeszytowe. Dwa kompletne roczniki ameryka*skiego miesi"cznika nudystycznego. Po zmianie tytu•u w V 1936 ukazywa•o si" jako
„The Nudiist or Sunshine + Health. Of'cial Organ of the American Sunbathing Association”.
Ka%dy numer obj. 32 s. Liczne zdj"cia roznegli%owanych Amerykanów - panie w pe•nej krasie,
panowie retuszowani w kluczowym miejscu.
Vol. 5: 1936.
360.–
Vol. 6: 1937.
360.–

330. [OR•OWSKI Antoni]. Adam Mickiewicz ['kc.] – Pan Tadeusz. Spotkanie si" pana
Tadeusza z Telimen& w •wi&tyni dumania i zgoda, u•atwiona za po•rednictwem mrówek. Kijów ['kc.] 1907. Druk. J. Czoko•owa. 16m pod•., s. 14, [2]. brosz.
Ok•. nieco zakurzone, wewn&trz stan dobry. Piecz. Egz. z dwiema kartami tyt. Na jednej jako
miejsce wydania podano Lipsk. Drugi tytu•: „Pan Tadeusz czyli rzecz o mrówkach. Spotkanie w
lesie Telimeny z Tadeuszem, napad mrówek i bohaterska obrona pi"knej panny przez rozgorza•ego m•odziana [...]”. Na ko*cu reklama humorystycznego kalendarza „Diabe•”. Tekst s•ynnej
apokry'cznej „XIII ksi"gi ‚Pana Tadeusza’„. Tekst wkomponowano w tre•• V ksi"gi epopei narodowej, pierwodruk opublikowano na •amach czasopisma „Muchy”, pó#niej przedrukowywano
go kilakrotnie rzekomo w Lipsku i Kijowie. Obszernie o tym utworze pisze R. Kaleta („Sensacje
z dawnych lat”, Wr. 1980, s. 488-499).
80.–
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331. PUBLIUS Ovidius Naso – Lekarstwa na mi•o••. (Remedia amoris). T•omaczy• z •aciny Jerzy Ro•ciszewski. Warszawa 1922. Spó•ka Wyd. „Vita Nuova”. 16d, s. 55. brosz.
Stan dobry. Ok•. Ludwika Gardowskiego. Poemat z 2 r. p. n. e. „Poetycki poradnik jak wyleczy•
si! z niechcianej mi•o•ci” (Wikipedia). Przek•ad proz".
48.–

332. OWIDJUSZ – Sztuka kochania. Przek•ad Juljana Ejsmonda. Warszawa 1922. Tow.
Wyd. „Ignis”. 16d, s. [4], 113. brosz.
Za•amania i naddarcia kraw!dzi ok•., wewn"trz stan dobry. „Poemat o mi•o•ci w praktycznych jej
aspektach w trzech ksi!gach: pierwsza - jak dziewcz! oczarowa•, druga - jak mi•o•• piel!gnowa•,
trzecia - dla kobiet, jak dba• o m!#czyzn!, by zwi"zek by• szcz!•liwy” (Wikipedia). Oryg. „Ars
amatoria”.
48.–

333. [POCZTÓWKI]. Kompletna seria sk•adaj"ca si! z 12 francuskich pocztówek „Les
dances erotiques” zapewne z lat mi!dzywojennych.
Fotogra$czne reprodukcje erotycznych rysunków ukazuj"cych $gury taneczne. Zestaw zaw. w
kolejno•ci: pocztówka tytu•owa, Salomé, Menuet, Danse d’apaches, Cracovienne, Cosaque, Chetavérécque, One-step, Fox-trot, Tango du Rêve, Shimmy, pocztówka ko%cowa. Stan dobry. 160.–

334. [POMPEJE]. Dwa zestawy fotogra$i antycznych zabytków o charakterze erotycznym
znalezionych w popio•ach Pompei, lata mi!dzywojenne?
Dwa albumy w formie leporello, form. 15,6x10,7 i 11,4x8 cm, w ka#dym 12 kart z naklejonymi
dwustronnie 24 fotogra$ami rze&bami, freskami, sprz!tami z przedstawieniami aktów mi•osnych,
penisów, scen erotycznych. Wi!kszo•• ilustracji w obu albumach powtarza si!. Oryginalne czerwone ok•. kartonowe. Kilka ilustracji zaplamionych, podklejony grzbiet wi!kszego albumu. 80.–

nr 335

335. [PREZERWATYWY]. Trzy oryginalnie
zapakowane prezerwatywy w kartonowej
os•onie z nadrukiem „Bilet wst!pu do lasu.
Wst!p bez kuponu jest niebezpieczny”.
Ca•o•• form. 5,5x15,5 cm. Wewn"trz os•ony trzy
prezerwatywy zapakowane w papierowe koperty
z nadrukiem: Kupon Nr. 1, 2 i 3. Obiekt pochodzi zapewne z lat mi!dzywojennych. Rzadkie!
120.–

336. [REKLAMA]. Pi!• druków reklamowych
francuskiego •rodka leczniczego proveinase
midy z ilustracjami erotycznymi.

nr 336

Dwustronne ulotki reklamowe form. 23,3x17,3 cm zamontowane na nieco wi!kszych kartonowych podk•adach. Na jednej stronie ca•ostronicowa kompozycja (naga kobieta w niewoli smoka,
roznegli#owana para udaj"ca si! do antycznej •wi"tyni, nagi m•odzieniec spiesz"cy z pomoc"
os•ab•ej dziewczynie itp.), sygn. artysty J. C. F. Na odwrocie tekst reklamowy po polsku, nazwa
drukarni (Draeger Imp. w Pary#u). Reklamowany •rodek nale#a•o stosowa• w przypadku zaburze% kr"#enia, przekrwienia, wyst!powania obrz!ków, #ylaków, zapalenia #y•. Stan dobry. 60.–
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337. [SZKICOWNIK]. Szkicownik z o•ówkowymi
rysunkami o charakterze pornogra•cznym.
Szkicownik form. 15,5x10,5 cm, k. 40 (w tym 4 karty
czyste), opr. oryg. p•. Rysunki anonimowe, w dwóch
wypadkach podpisane komentarzem w j#z. niemieckim,
wykonane zapewne w okresie mi#dzywojennym. Brak
wyklejek, kilka kart luzem.
220.–

338. TAR•O Olgierd – W altance. Komedja w trzech
aktach. B. m. [193-?]. 8, s. 128. brosz.
Otarcia i naddarcia ok•., niewielkie zaplamienia wewn$trz. R•kopis powiel. Wydano! 100! egz. jako druk
prywatny, nieprzeznaczony do rozpowszechniania.
Utwór sceniczny wierszem. Autor ukryty pod pseudonimem Olgierd Tar•o. Akcja rozgrywa si# w Gównognojach, wyst•puj$ m. in.: Kutasomir Smrodzicki, Dupelja
Ku%kiewiczowa, Dupczy•ski, Lizolub Macadupski.
Osiem ca•ostronicowych ilustracji.
240.–

339. TO•STOJ L[ew] – Zagadnienia seksualne. T•omaczy• A. W. [krypt.]. Lwów 11902. Ksi#g. Polska. 16d, s. 110. opr. pp•. z epoki.

nr 337

Niewielkie zaplamienie pierwszych dwóch kart, stan dobry. Ca•o%' sk•ada si# z 3 cz#%ci: O ma•*e•stwie, O stosunkach mi#dzy p•ciami, Urywki z dzienników i listów
prywatnych.
48.–

340. TONIEJA Apolinary [pseud.] – Uty-kaj•c %ladem
pana Remigjusza. Rzym ["kc.] 1929. 16d, s. 40.
brosz.
Ok•. nieco zakurzona, wewn•trz stan dobry. Wydano 200
egz., ten nr 76 przypisany odr#cznie prof. Franciszkowi Walterowi (lekarzowi wenerologowi, rektorowi UJ).
Niezwykle %mia•e triolety erotyczne, nawi•zuj•ce form•
do popularnych w dwudziestoleciu wierszy Remigiusza
Kwiatkowskiego. Katalog 77. aukcji Rara Avis zawiera•
pozycj# o podobnym tytule i zawarto%ci (Lwów 1938) spo%ród umieszczonych tam wierszy tylko jeden "guruje
w prezentowanym tu zbiorze. Rzadkie.
240.–

341. TREMBECKI Stanis•aw – Dwa wiersze. Berdyczów ["kc., w•a%c. Kraków] 1922. 16d, s. [14].
brosz.

nr 340

Stan dobry. Dwa obsceniczne wiersze Stanis•awa Trembeckiego („Oda do Priapa” i „Przypadek siostry starszej opowiedziany siostrom m•odszym”) wydane w limitowanym nak•adzie „jako r#kopis dla przyjació•”. Ten egz. przypisany Kazimierzowi
K. Rzadkie.
160.–

342. TREMBECKI Stanis•aw – Dwa wiersze. Berdyczów ["kc., w•a%c. Kraków] 1922.
16d, s. [14]. brosz.
Niewielkie za•amanie bloku. Zawarto%' jw. Brak nadruku z informacj• o druku na prawach r#kopisu. Rzadkie.
120.–
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343. TRÓJK T magiczny. Wiede• 1918. 16,
s. [63]. brosz.
Ok•. lekko otarte, wewn•trz stan dobry. Wydano jako r•kopis w 296 egz., ten nr 152. Zbiór
wierszy erotycznych w trzech rozdzia•ach:
Trójk•t magiczny, Spermatozoidy, Vive la
France. Na ko•cu nota wydawnicza: „W pu"ci#nie r•kopi"miennej po zmar•ym niedawno
znanym polskim dziennikarzu, znale#li"my
utwory, które aczkolwiek poruszaj• tematy z
dziedziny ‚o tem si• nie mówi’, tem nie mniej
zas•uguj• na ocalenie [...] z powodu wysokich
walorów formy i stylu [...]. Jest to jedynym
powodem wydawnictwa niniejszego, przeznaczonego tylko dla "cis•ego ko•a przyjació• i kolegów po piórze zmar•ego autora”. W tek"cie
reprodukcje (niezbyt dobre technicznie) 24
rycin erotycznych z ró$nych epok.
240.–

344. TYLKO dla doros•ych. N-o 111. Lwów
[193-]. Biuro Handl. „Inventus”. Druk.
M. Hechta. 16d, s. 16. brosz.

nr 343

Stan dobry. Broszura reklamuj•ca aparat pneumatyczny „N-o 111” s•u$•cy do podtrzymania
erekcji - „opatentowany we wszystkich krajach kulturalnych”. Zalety aparatu, jego opis, sposób
stosowania. Zachowana oryginalna miarka papierowa pomocna w doborze w•a"ciwego rozmiaru
aparatu. Niecz%ste.
80.–

nr 344

nr 345

345. [WA"KOWSKI Wac•aw]. Zbiór 11 erotycznych autolitogra%i formatu pocztówkowego z cyklu „Korzenioplastyka”, autorstwa Wac•awa Wa"kowskiego, z 1935.
Ilustracje przedstawiaj• stylizowane powykr•cane pnie drzew przypominaj•ce pary w scenach
mi•osnych. Wszystkie prace sygn. na kamieniu monogramem W. W., wszystkie sygn. odr•cznie
o•ówkiem pe•nym nazwiskiem, monogramem lub tylko dat•. Jedna rycina z nieznacznym zaplamieniem naro$nika, stan dobry.
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W. Wa%kowski (1904-1975) - polski gra!k pochodzenia ukrai"skiego, ucze" T. Pruszkowskiego
i L. Wyczó#kowskiego w SSP w Warszawie, po wojnie pedagog w PSPD w Zakopanem i ASP w
Warszawie.
360.–

346. WILDE Oskar – Salome. Tragödie in 1 Akt.
Mit 16 Zeichnungen von Aubrey Beardsley.
Deutsch von Paul Steegemann. Hannover
1918. Heinrich Böhme Verlag. 4, s. 78, [1].
opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Wydano 1.000 egz., ten nr
575. Niemieckie wydanie „Salome” Wilde’a z
pi$knymi, erotyzuj%cymi secesyjnymi ilustracjami Beardsleya.
240.–

347. [WILK-WYRWI"SKI Wilhelm]. Gwasz
Wilhelma Wilka-Wyrwi"skiego przedstawiaj%cy monstrualnego fallusa i usadowione
na nim dwie ciemnoskóre kobiety.
Gwasz na ark. 14x15,3 cm. Praca zamontowana
na kartonowym podk#adzie z przymocowan% bibu#k% ochronn%. Na podk#adzie odr$czna notatka:
„Rysowa# Wilhelm Wyrwi"ski, r. 1908”. Podklejone przedarcie arkusza
W. Wilk-Wyrwi•ski (1882-1918) - malarz, granr 346
!k, podpu#kownik WP; studiowa# w krakowskiej
ASP m. in. u J. Mehoffera i J. Pankiewicza; w czasie I wojny &w. przeszed# ca#y szlak bojowy I
Brygady Legionów.
160.–

nr 348

348. [WIZYTÓWKA-REKLAMÓWKA]. Niewielki kartonik z nadrukiem tre&ci: „Polecam si$ Paniom, których m$'owie s% chorzy, w podró'y, lub na wojnie. Pannom
gwarancya bez wszelkich nast$pstw. Pocztówka wystarczy. Przyjd$ do domu. W#asny
system. Wiele pisemnych podzi$kowa"”.
Druk jednostronny na ark. 6x10,2 cm, z lat I wojny. Niewielkie zabrudzenia. Rzadkie$

100.–

Patrz te' poz.: 180, 215, 227
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349. [ANDERS W•adys•aw]. Maszynopisowy list gen. dyw. W•adys•awa Andersa z jego
odr•cznym podpisem do Ignacego Wieniewskiego w Londynie, dat. 24 XI 1952 tam#e.
List jednostronny na ark. 25,2x20 cm. W górnej cz"•ci arkusza nadruk: „Gen. Dyw. W. Anders” i
jego londy%ski adres. Autor listu dzi•kuje za przes•any egzemplarz ksi•#ki „Powrót na via Appia”
z mi•• dedykacj•. Wspomina tak#e swój pobyt w polskiej szkole w Stowell. 'lady z•o#enia, stan
dobry.
W. Anders (1892-1970) - genera• broni WP, Wódz Naczelny Polskich Si• Zbrojnych w l. 19441945, dowódca Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu Polskiego, którym dowodzi• w kampanii w•oskiej (bitwa o Monte Cassino i Ankon•), po wojnie pozosta• na emigracji; przewodnicz•cy
Skarbu Narodowego, zagorza•y antykomunista. Jeden z najwybitniejszych Polaków XX w.
I. Wieniewski (1896-1986) - historyk literatury, *lolog klasyczny, t•umacz i eseista; uczestnik
wojny obronnej 1939, s•u#y• w wojsku polskim we Francji i Wielkiej Brytanii, w l. 1941-1945
by• nacz. Wydz. Polskiego w londy%skim Min. Wyzna% Religijnych, w l. 1945-1954 pracowa• w
Komitecie O$wiaty Polaków w Wielkiej Brytanii, do ko%ca #ycia pozosta• na emigracji. 200.–

350. [AUGUST III Sas]. R•kopi$mienny dokument na
papierze, po polsku, podpisany przez króla, dat.
12 XI 1744 w Grodnie.
Arkusz form. 24x38 cm. Na pro$b• Jana Czudawskiego,
s•dziego m$cis•awskiego, król zezwala na zrzeczenie
si• dzier#awy Raczkowskiej na rzecz Samuela Glinicza.
Pod tekstem podpis królewski, piecz•+ op•atkowa Wielkiego Ksi•stwa Litewskiego i podpis sekretarza Feliksa
Owsianego. Na odwrocie zapiski urz•dowe. 'lady z•o#enia, naddarcia kraw•dzi. Ilustracja na tabl. 23.
3.200.–

351. [AUSCHWITZ]. Zbiór drobnych obiektów dotycz•cych dzia•alno$ci Pa%stwowego Muzeum w
O$wi•cimiu w pierwszych latach po wojnie.
Zbiór zaw.:
1. o$miostronicow• broszur• form. 25x17,5 cm pt.
„Tymczasowy ma•y przewodnik po by•ym obozie
koncentracyjnym [...]”.
2. barwny plan obozu w formie pocztówki (rys. F. T.
Myszkowski, na odwrocie piecz. z dat• 31 VII 1949).
3. 5 czarno-bia•ych pocztówek ze zdj•ciami budynków
obozowych.
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4. 3 fotogra!czne reprodukcje karykatur hitlerowskich oprawców (Jaduk, Boger, Klausen; form.
11,5x7 cm).
5. 5 fotogra!cznych reprodukcji planów obozu i map jego okolic (form. dd 11,5x7,5 do 12,5x13
cm).
6. 5 oryginalnych fotogra•i form. 7x10,5 cm ukazuj"cych zw•oki pomordowanych wi$%niów (?) i
zw$glone szcz"tki ludzkie; na odwrocie ka&dego zdj$cia o•ówkowy napis „O'wi$cim”.
Stan wszystkich obiektów dobry i bardzo dobry.
80.–

352. [AUTOMOBILIZM]. Oryginalna ksi$ga „Protoko•y Zarz"du i Walnych Zgromadze•
Krakowskiego Klubu Automobilowego 1929-1930-1931”.
Ksi$ga form. 33,5x22,5 cm, opr. oryg. p•. Zaw. maszynopisowe (w kilku przypadkach r$kopi'mienne) protoko•y z zebra• Krakowskiego Klubu Automobilowego, preliminarze bud&etowe,
projekty regulaminów, sprawozdania z wyjazdów organizacyjnych, rozliczenia •nansowe imprez
automobilowych podpisane przez sekretarza, prezesa, cz•onków zarz"du (pojedynczo lub razem),
r$kopi'mienny list Antoniego Potockiego z rezygnacj" z prezesury klubu. Poszczególne dokumenty oprawiono w odwrotnej kolejno'ci, tj. najstarsze znajduj" si$ na ko•cu ksi$gi. Interesuj cy!materia"!#ród"owy!do!dziejów!polskiego!automobilizmu. Stan dobry.
Krakowski!Klub!Automobilowy powsta• w 1914 jako kontynuacja dzia•aj"cego od 1908 Galicyjskiego Klubu Automobilowego, swoj" dzia•alno'+ zako•czy• wraz z wybuchem II wojny. W
okresie, który obejmuje prezentowana tu ksi$ga, klubem kierowali: Antoni Potocki, Rostworowski i Adam Dygat. Cz•onkowie klubu: Micha• H•adij, Adam Potocki, Wilhelm Ripper, Kazimierz
Dobija, /azarz Pilecki, Tadeusz Piotrowski, Edmund Zieleniewski i in.
2.000.–

353. [BERBECKI Leon]. Odr$czny list pp•k. Leona Berbeckiego do niewymienionego z
nazwiska Józefa!Pi"sudskiego, dat. 19 XI [?] 1916.
List jednostronny na 2 kartach form. 16,6x12,7 cm. Autor listu zwraca si$ do odbiorcy „Obywatelu Komendancie”. Pismo pochodzi z okresu po rezygnacji Pi•sudskiego z dowództwa Legionów.
Berbecki pisze: „Odczyta•em tysi"ce z gór" poda• &o•nierzy i o•cerów o dymisj$ [...] i p•aka+ mi
si$ chcia•o i 'mia+ z rado'ci, jak du&o g•$bokiego u'wiadomienia, jak du&o ukochania dla Ojczyzny i Wodza. <a•ujemy mocno, &e nie mo&emy [...] pos•a+ Wam, Komendancie, odbitek: by• by
to najpi$kniejszy adres ze wszystkich, jakie teraz Polska Wam sk•ada”. =lady z•o&enia, wyra%ne
poprzeczne 'lady po ta'mie na obu kartach.
L.! Berbecki (1875-1962) - in&ynier, genera•. Dzia•a•
w skautingu i Zw. Walki Czynnej. W czasie I wojny
'w. walczy• w Legionach Polskich, od XI 1916 do VII
1917 by• szefem sztabu Komendy Legionów. . Po odzyskaniu niepodleg•o'ci jesieni" 1918 wst"pi• do WP, by•.
m. in. w l. 1919-1921 dowódc" 3. Dyw. Piechoty Legionów, dowódc" Okr. Korpusu w Grodnie i w Wilnie
(1924-1928). W l. 1928-1938 by• inspektorem armii.
Od VI 1933 by• przewodnicz"cym Zarz"du G•ównego
Ligi Obrony Powietrznej Pa•stwa. W III 1939 przeszed• w stan spoczynku. W czasie kampanii wrze'niowej przekroczy• granic$ polsko-rumu•sk", od 1941 by•
internowany w Rumunii, pó%niej przebywa• w o>agach
III Rzeszy. Do kraju powróci• w II 1946.
200.–

354. [BORYS$AW]. R$kopi'mienne anonimowe
„Ba••ady z prawdziwego zdarzynie czyli nieszcz$'ci puryca”, dat. 20 V 1905 w Borys•awiu.
R$kopis na 8 s. form. 33,6x20,8 cm. Rozpoczyna
zwrotka: „Bi• sobi raz puryc, co mieszka• w Krakowi.
Bi• m•ody, pszistojny, kochany, Bi• &ydkiem, bo spryt
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mia•, co tylki si• zowi, I •on•, •e przy•ó• do rany”. Ca•o•• opowie•ci sk•ada si• z 47 czterowersowych zwrotek, prócz tytu•owego puryca (bogacza) pojawiaja si• jego •ona Ewik i szwagierka
Staszyna oraz m&• szwagierki, nafciarz z Borys•awia („wierciarz od nafte •mierdz&cy”). Ballada
pisana gwar& •ydowsk&. „Wie gaits dir, Schwesterchen - zakrzykni• weso•o, Wtem zoczy• tu• za
ni& wierciarza, Wi•c chwyci• pakunki, poca•ni• j& w czo•o A potym przywita• nafciarza. Takiemu
on jeszcze nie widzi• cz•owieka Bo ku•de porz&dne goisko Ubranie sukienne nosi i trzewika, A
ten mia• barani skórzysko. I butów na nogach on mia• po kolana, Kan"na •mierdzia•a od niemu,
I tak mi u•ci•ni• za r•ki podana, #em krzykni•: Aj waj mir, biednemu”. Itd. $lady z•o•enia, niewielkie przetarcia na zgi•ciach.
120.–

355. [BRUNICKI Konstanty]. Zestaw widokówek „Zbiory Konstantego Barona Brunickiego we Lwowie” z lat 30. XX w.
Zestaw zawieraj&cy 10 pocztówek z reprodukcjami dzie• sztuki lub fotogra"ami ekspozycji w
oryginalnych wn•trzach. Stan bardzo dobry.
K. Brunicki (1861-1937) - baron, w•a•ciciel dóbr Humaniec w powiecie lwowskim oraz jednej z
ciekawszych kolekcji malarstwa, biblioteki historyczno-literackiej, znacznego zbioru porcelany,
szk•a, które zgromadzi• w swoim mieszkaniu we Lwowie.
100.–

356. [CHA!UBI"SKI Tytus]. List odr•czny Tytusa
Cha•ubi%skiego do niewymienionego z nazwiska
Feliksa Sikorskiego, dat. 20 VII 1888 w Zakopanem.
R•kopis dwustronny na 2 s. form. 22,5x14,5 cm, nast•pne 2 s. czyste. Cha•ubi%ski informuje, •e po konsultacjach z dr. Kruszy%skim (zapewne Kazimierzem
(1859-1913)) zaleca p. Rylskiemu pobyt w Zakopanem, diet• mieszan& i powstrzymanie si• od „wszelkich
wi•kszych wycieczek w góry”. Ko%czy list stwierdzeniem „Stan zdrowia jednakowy - nie mog• zajmowa•
si• niczem” oraz przekazaniem pozdrowie% od wujenki. $lady z•o•enia, niewielkie naddarcia na zgi•ciach.
T. Cha#ubi$ski (1820-1889) - lekarz, wspó•twórca
Tow. Tatrza%skiego, jeden z pierwszych badaczy przyrody tatrza%skiej, popularyzator Zakopanego i Tatr,
pionier polskiego klimatolecznictwa.
240.–

357. CZERMA"SKI Zygmunt – Gra"ka „Bitwa pod
Grunwaldem” z cyklu „Malarstwo polskie w aktualnej karykaturze”.

nr 356

Litogra"a barwna 49,6x78,3 cm, dodatek do numeru
52/53 „Wiadomo•ci Literackich” z XII 1934. Karykatura wzorowana na s•ynnym obrazie Jana
Matejki; zamiast walcz&cego rycerstwa sportretowano m. in. A. Hitlera, J. Becka, J. Pi•sudskiego, J. Goebbelsa, J. Kiepur•, B. Wieniaw•-D•ugoszowskiego, J. Iwaszkiewicza, A. S•onimskiego. Na odwrocie reklama zach•caj&ca do prenumeraty „Wiadomo•ci Lit.” oraz umiejscowienie
sportretowanych osób na kompozycji. $lady z•o•enia, podklejone naddarcia arkusza, niewielkie
przetarcia na zgi•ciu. Ilustracja na tabl. 23.
360.–

358. [DEDYKACJE i autografy]. Prywatny album z wklejonymi dedykacjami i autografami ludzi nauki i kultury; Kraków, lata 60. i 70. XX w.
Album form. 34x21 cm, k. [104] - w tym 84 czyste, opr. oryg. p•. Album stworzy• Stanis•aw
Wi•niewski - jak wynika z tre•ci dedykacji mi•o•nik teatru i muzyki powa•nej, biblio"l. Wielu
dedykacjom towarzysz& wyci•te z prasy zdj•cia i biogramy. Swoje dedykacje podarowali autorowi albumu:
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Jerzy Semkow (ur. 1928) - dyrygent,
Krzysztof Penderecki (ur. 1933) - kompozytor,
 Henryk Górecki (ur. 1933) - kompozytor,
 Stanis•aw Lem (1921-2006) - pisarz,
 W•adys•aw Klimczak - za•o•yciel Muz. Hist. Fot. w Krakowie,
 Wojciech Ruszkowski (1897-1976) - aktor Teatru Starego,
 Andrzej Wajda (ur. 1926) - re•yser
 Robert Satanowski (1918-1997) - dyrygent, kopia listu,
 Jerzy Zawieyski (1902-1969) - pisarz,
Tadeusz Nowak (1930-1991) - pisarz,
 Wiktor Zin (1925-2007) - architekt,
 Jerzy Harasymowicz (1933-1999) - poeta, karta tyt. „Cudnowa”,
 Witold Chomicz (1910-1984) - malarz, gra#k,
Aleksander Krawczuk (ur. 1922) - historyk staro•ytno$ci,
 Bronis•aw D•browski (1903-1992) - aktor i re•yser teatr.
Dedykacja A. Wajdy na pocztówce z Markowych-Szczawin, R. Satanowskiego - kopia przez
kalk• listu do S. Wi•niewskiego, dedykacje J. Harasymowicza i B. D•browskiego na wyci•tych
z ksi••ek kartach tyt., dedykacje W. Chomicza i A. Krawczuka na wspólnej karcie. Album zaw.
tak•e odr•czne podpisy (w wi•kszo•ci wyci•te z dokumentów urz•dowych) nast•puj•cych osób:
 Zygmunt Grodzi'ski (1896-1982) - zoolog, rektor UJ,
 Jerzy Warcha•owski (1874-1939) - teoretyk i krytyk sztuki,
 Józef [?] M•czy'ski (1871-1957) - artysta malarz,
 Stanis•aw Wróblewski (1868-1949) - gen. dyw. WP,
 Witold Taszycki (1898-1979) - j•zykoznawca,
 Sylwiusz Mikucki (1898-1983) - historyk,
 Kazimierz Dobrowolski (1894-1987) - socjolog,
 Kazimierz Lepszy (1904-1964) - historyk, rektor UJ,
 Stefan Grzybowski (1902-2003) - prawnik, rektor UJ,
 Mira Zimi'ska-Sygiety'ska (1901-1997) - aktorka,
 W•adys•aw Szafer (1886-1970) - botanik, rektor UJ,
Na ko'cu dwa niezidenty#kowane autografy oraz karta z podpisami pi•ciu, jak mo•na przypuszcza*, uczestników V Konkursu Chopinowskiego w 1955 (m. in. D. Sacharowa). W osobnej
kopercie do••czono m. in. dwa zdj•cia S. Wi•niewskiego w towarzystwie studentek podczas juwenaliów w 1970, zdj•cie portretowe „najmilszej studentki” z dedykacj• tej•e dla autora albumu,
dwa inne zdj•cia, dwa prywatne listy, wycinki prasowe. Niewielkie zaplamienie przedniej ok•.
albumu, poza tym ca•o•* w stanie bardzo dobrym.
480.–


nr 358

359. [DE GAULLE Charles]. List maszynopisowy gen. Charlesa de Gaulle’a, po francusku,
z jego odr•cznym podpisem, do niewymienionego z imienia por. Ignacego Wieniewskiego w Szkocji, dat. 27 VII 1940 w Londynie.
List jednostronny na ark. 25,3x20,3 cm. De Gaulle dzi•kuje za list i pozdrowienia, wspomina
wspó•prac• w Rembertowie, gratuluje Wieniewskiemu awansu na o#cera. Pisze, •e ch•tnie przyj-
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mie go u siebie, gdy Wieniewski odwiedzi Londyn. Do••czono wizytówk• z nadrukiem „Général
de Gaulle” i z jego odr•czn• notatk•. List ze •ladami z•o•enia, stan dobry.
C. de Gaulle (1890-1970) - francuski polityk i wojskowy, w l. 1919-1920 przebywa• w Polsce,
m. in. wyk•adaj•c teori• taktyki w dawnej Szkole Gwardii Ces. w Rembertowie, czasie II wojny
szef francuskiego rz•du emigracyjnego w Londynie, po wojnie prezydent Francji.
240.–

nr 359

nr 360

360. [II WOJNA]. R•kopi•mienny dziennik uczennicy Janiny Koz•owskiej, szkolnej kole•anki Wis•awy Szymborskiej, prowadzony od 27 IX 1938 do 6 XII 1939 w Krakowie,
Dobczycach, w dworze w Stadnikach, w Lipnicy Murowanej i we Lwowie.
Staranny r•kopis zielonym atramentem i o•ówkiem w brulionie szkolnym form. 19,5x15,5 cm, s.
[346], opr. oryg. pp•., obci•cie barwione. Na pierwszej stronie tytu• „Pami•tnik” i nazwisko autorki „Janina Koz•owska, IV B, rok 1938/39”. Mia•a wówczas ponad 15 lat, by•a uczennic• szko•y
Urszulanek w Krakowie, planowa•a studia medyczne. W codziennych lub pisanych co kilka dni
a nawet tygodni notatkach autorka wiele miejsca po•wi•ca sytuacji politycznej w Europie, czuj•c
groz• zbli•aj•cej si• wojny (zapiski rozpoczyna zdanie „Wojna wisi prawie na w•osku”). Mocno
prze•ywa wydarzenia zwi•zane z zaj•ciem !l•ska Zaolzia"skiego (cytuje kr•••cy wiersz o polsko•ci Zaolzia), dzieli si• wra•eniami z lektur (Asnyk, Staff, „Wra•enia wi•zienne” Dani•owskiego, „Kandydat” Gruszeckiego, „Leonardo da Vinci” Mere•kowskiego, „Wspó••ycie rodzinne”
Zawadzkiej-Krzy•anowskiej, „Dziedzictwo” Dmowskiego) cytuj•c ulubione fragmenty, streszcza artyku• L. Jele"skiej „Ideologia Romana Dmowskiego”, opisuje obejrzane sztuki teatralne i
#lmy, przytacza obszernie ulotk• z 16 III 1939 w sprawie wydarze" na uczelniach lwowskich,
relacjonuje krótki pobyt wakacyjny na Zaolziu. Autorka wspomina te! swoj" kole!ank# z klasy
Wis$aw# Szymborsk", pisz•c: „Jedna z moich kole•anek Ichna Szymborska autorka dowcipnego feljetonu nie pami•tam ju• dok•adnie na jaki temat - pisze - •e jaki• tam dzie" w którym pan
ypsylon zrobi• jaki• nadzwyczajny jak dla niego wyczyn, powinien by$ zaznaczony specjalnie i
podkre•lony w pami•tniku czerwon• kredk•”. Du•o notatek dotyczy spraw sercowych m•odej
autorki.
Pod koniec VIII 1939 relacje obejmuj• ka•dy dzie", coraz wi•cej miejsca po•wi•ca autorka sprawom zwi•zanym z wojn•: pisze o mobilizacji, o rekwizycji koni, dobiegaj•cym do Dobczyc
echom bombardowania Krakowa, dziwnych komunikatach nadawanych przez radio („Tu Karol,
tu Karol. 15-157 czekolada, 15-157 czekolada”), rado•ci z zestrzelenia 6 niemieckich bombow-
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ców, po!arze Dobczyc, nadziei na rych•e zako#czenie walk („Mamy mimo wszystko niez•e humory, grunt, !e Francja i Anglia wypowiedzia•y wojn•, nie mamy si• wi•c czego ba%”), ostrzeliwaniu dróg pe•nych uchod&ców. Po 10 IX nast•puje przerwa w codziennych zapiskach, kolejna
relacja dotyczy 1 X 1939 i pó&niejszego pobytu we Lwowie. Pojawiaj• si• pog•oski o *mierci
Ribentroppa i Goeringa w zamachu, nadziej• napawa odnaleziona przepowiednia z 1893 mówi•ca o odrodzeniu Polski „od morza do morza”, coraz wi•cej grobów ma tabliczki z napisem „Tu
le!y !o•nierz nieznany, poleg• w obronie Lwowa”, pojawia si• mo!liwo*% przekazania Lwowa
Niemcom („W•a*ciwie by•oby to dla nas niez•e, bo wszyscy !ydzi wynie*liby si• st•d”). Koz•owska mi•dzy tragicznymi wpisami umieszcza te! szczegó•ow• relacj• z wizyty u kabalarki przy
ul. Ochronek 3, I p., drobiazgowo opisuje przepowiedziane przez ni• zdarzenia w !yciu osobistym, z czasem w notatkach coraz wi•cej miejsca zajmuj• sprawy uczuciowe. Pami•tnik ko#cz•
s•owa „Ten Franek jest cudny. Mówimy sobie po imieniu”. W tekst wklejono kilka wycinków
prasowych, dwa zdj•cia, zasuszone kwiaty. Kilka ostatnich kart po*wi•cono na notatki z historii
medycyny.
Pami•tnik jest ciekawym dokumentem ukazuj•cym proces dojrzewania w traumatycznych warunkach wojennych, daje tak!e obraz *rodowiska, w którym dorasta•a pó&niejsza laureatka literackiej Nagrody Nobla Wis•awa Szymborska.
1.200.–

361. [FILM 1]. Zbiór 44 polskich programów kinowych do +lmów produkcji polskiej z l.
30. XX w.
Programy ró!nych form., od ca 8x11,5 do 22x18,5 cm. Zbiór zaw. m. in.: „Manewry mi•osne”
(wyst. T. Mankiewiczówna, A. -abczy#ski), „Barbara Radziwi••ówna” (J. Smosarska), „Tr•dowata” (E. Barszczewska), „Ordynat Michorowski” (F. Brodniewicz, T. Wiszniewska), „U•an
Ksi•cia Józefa” (J. Smosarska), „Pan Twardowski” (F. Brodniewicz, K. Junosza/St•powski, S.
Jaracz), „Dziewcz•ta z Nowolipek” (G. Barszczewska, M. 4wikli#ska), „Znachor” (K. Junosza/St•powski, E. Barszczewska), „Profesor Wilczur” (K. Junosza/St•powski, E. Barszczewska),
„Strachy” (H. Karwowska, E. Bodo), „Sygna•y” (L. -elichowska, M. Cybulski), „Dzieje grzechu”, (J. W•grzyn, A. Zelwerowicz), „Pan redaktor szaleje” (A. Brodzisz), „Sk•ama•am”, (J. Smosarska, E. Bodo), „Bolek i Lolek” (A. Dymsza), „Za winy niepope•nione” (K. Junosza/St•powski,
E. Bodo), „Bohaterowie Sybiru” (A. Brodzisz, E. Bodo), „Niedorajda” (A. Dymsza), „Ostatnia
brygada” (M. Gorczy#ska, E. Barszczewska), „Ko*ciuszko pod Rac•awicami” (E. Barszczewska,
W. Zacharewicz, J. W•grzyn), „Kochaj tylko mnie” (L. Halama, T. Mankiewiczówna, „Królowa
przedmie*cia” (H. Grossówna, A. -abczy#ski), „Jego wielka mi•o*%” (S. Jaracz, L. -elichowska),
„Dwie Joasie” (J. Smosarska, F. Brodniewicz), „-ona i nie !ona”, (J. Brochwiczówna, M. 4wikli#ska), „Halka” (L. Zieli#ska, W. Ladis).
Kilka programów naddartych i za•amanych, cz•*% wymaga podklejenia. Na niektórych programach wyst•puj• oryginalne piecz•tki przedwojennych kin polskich.
200.–

362. [FILM 2]. Zbiór 64 polskich programów kinowych do +lmów zagranicznych z l. 30.
XX w.
Programy ró!nych form., od ca 13,5x10,5 do 22,5x15 cm. Zbiór zaw. m. in.: „Mazur” (wyst. P.
Negri), „Czar cyganerii” (M. Eggerth, J. Kiepura), „Dla ciebie *piewam” (M. Eggerth, J. Kiepura), „Pani Walewska”, (G. Garbo, C. Boyer), „Skowronek” (M. Eggerth), „Czaruj•ce oczy”
(M. Eggerth), „Pie*# mi•o*ci” (J. Kiepura), „Sonata ksi•!ycowa” (I. Paderewski), „Buziaczek”,
„S•owiczek”, „Pasa!erka na gap•”, „Strzelec z Bengali”, „Bogate biedactwo”, „Ma•a ksi•!niczka”, „Ma•y buntownik”, „Ma•y pu•kownik”, „Moja gwiazdeczka”, „Z•otow•osy brzd•c”, „Nasze
s•oneczko”, „Tajemnica ma•ej Shirley”, (S. Temple), „Nie ufaj m•!czy&nie” (J. Crawford), „Rok
2000” (R. Massey, R. Richardson), „Bohater naszych czasów” (E. Flynn), „Ucieczka Tarzana”
(J. Weissmuller, M. O’Sullivan), „Zemsta Tarzana” (G. Morris, E. Holm), „Ostatni Mohikanin”
(R. Scott), „Dama Kameliowa”, (G. Garbo), „Ksi•!e i !ebrak” (E. Flynn), „Weso•y ordynans”
(Fernandel), „San Francisco” (C. Gable), „Przygody Robin Hooda” (E. Flynn), „Maria Stuart”
(K. Hepburn), „Uwodzicielka”, (J. Crowford, C. Gable), „Pan z milionami” (G. Cooper), „Folies
Bergere” (M. Chevalier), „-ycie ulicy” (L. Rainer, S. Tracy), „-o•ty skarb” (G. Cooper), „Anna
Karenina” (G. Garbo), „Fortancerki” (B. Davis), „Zaginiona !ona” (M. Kid), „Weso•a rozwód-
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ka” (G. Rogers, F. Astaire), „Saratoga” (J. Harlow, C. Gable), „•wiat•a wielkiego miasta” (C.
Chaplin).
Kilka programów naddartych i za•amanych, kilka wymaga podklejenia. Na niektórych wyst•puj•
oryginalne piecz•tki przedwojennych kin polskich.
260.–

363. [FOTOGRAFIA warszawska]. Kronika Cechu Fotografów m. st. Warszawy za l. 1964-1968 sporz•dzona
przez Klotyld• Mironowicz.
R•kopi!mienna kronika form. ca 31x28
cm, s. 299 (w tym 22 czyste na ko"cu).
Na licu przedniej ok•. w wyz•oconej ramce napis: „Ksi•ga pami•tkowa fotografów
m. st. Warszawy i woj. warszawskiego”.
Oprawa: skóra w kolorze bordowym i
bia•ym.
Ksi•ga stanowi kronik• cechu fotografów warszawskich prowadzon• przez K.
Mironowicz (kierowniczk• Biura Cechu
od 1945). Na pierwszych 65 stronach
opis historii fotogra#i w Polsce od 1922.
Nast•pnie wpisy z uroczysto!ci: „I-a
Uroczysta Sesja reaktywowanego Cechu Fotografów i Introligatorów w m. st.
Warszawie 10 XI 1957”, „II-ga Uroczysta
Sesja Cechu Fotografów i Introligatorów
nr 363
w m. st. Warszawie 26 X 1958”, „III-a
Uroczysta Sesja Cechu Fotografów i Introligatorów w m. st. Warszawie 13 XII 1959”, „IV Uroczysta Sesja Cechu Fotografów i Introligatorów w m. st. Warszawie 19 XI 1961”, „40-lecie Cechu Fotografów w m. st. Warszawie 18
XII 1962”, „„V Uroczysta Sesja Cechu Fotografów i Introligatorów w m. st. Warszawie 29 XI
1964” z obszernymi sprawozdaniami i licznymi podpisami uczestników. Kronik• doprowadzono do 1968 kiedy to kronikarka zosta•a zwolniona z pracy. W za•o$eniu ksi•ga mia•a s•u$y% do
upami•tnienia wa$niejszych wydarze& cechu, jak np. uroczyste sesje. W miar• tworzenia wpisów
rozbudowana zosta•a o wpisy dot. wydarze& bie$•cych, listy nazwisk, np. przyj•tych do cechu,
otrzymuj•cych nagrody. Ca•o!% tekstu napisana pismem czytelnym, czarnym atramentem, jednostronnie. Niewielkie otarcia ok•., kilkana!cie górnych marginesów kart cz•!ciowo uzupe•nionych
mas• papierow• - stan ogólny dobry.
Unikat.
1.000.–

364. [HAFTY]. Album z wklejonymi oryginalnymi próbkami haftów ludowych z Nieby•owa w
pow. stanis•awowskim, dat. w
1932.
Album form. 20x30,7 cm, k. [73]
- z czego 42 czyste, opr. oryg. p•.
Na przedniej ok•. t•ocz. tytu• „Hafty
nieby•owskie”. Na karcie tyt. nazwisko autorki: Jadwiga Koziarska,
Kurs V.A., Rok: 1932”, poni$ej odr•czna notatka: „Hafty te zebra•am
podczas kolonji wakacyjnej w Nie-

108

nr 364

VARIA
by owie!w!r.!1931”!oraz!notatki!o ówkiem.!Na!kolejnych!24!kartach!wklejono!próbki!barwnych!
haftów!opatruj"c!je!podpisami!(np.!Wzór!stary!(geometryczny)!z!przed!70-80!laty,!którym!jeszcze!dzisiaj!zdobi"!koszule,!Wzór!najnowszy!i!najmodniejszy!we!wsi!(z!przed!5-ciu!laty),!Wzór!
czortkowski,!na#ladowany!przez!tutejsz"!ludno#$![...],!Wzór!bardzo!stary,!geometryczny,!z!przed!
100-120!laty,!dzisiaj!bardzo!rzadki,!Wzorek!bardzo!ubogi,!spotykany!cz%sto!na!koszulach!dziecinnych).!Obok!haftów!zapiski!o ówkiem.!Na!kolejnycch!6!kartach!kaligrafowany!tekst!„Kilka!
s ów!o!haftach!nieby owskich!i!o!Nieby owie”.!Ok .!zakurzone,!niektóre!karty!cz%#ciowo!pokryte!
kurzem.!Unikat. Ilustracja na tabl. 24.
1.400.–

365.! [HALLER!Józef].!List!odr%czny!Józefa!Hallera!do!niewymienionego! z! nazwiska! profesora,!
dat.!7!I!1924!w!Zakopanem.
R%kopis! jednostronny! na! ark.!
17,5x13! cm.! List! wys any! z! zakopia&skiego!sanatorium!PCK.!Genera !Haller!informuje,!'e!wracaj"c!z!
Ameryki!przez!Pary'!naby !ksi"'k%,!
o! któr"! prosi ! adresat.! Przesy a! j"!
niniejszym! przez! swego! syna! i! sugeruje!mo'liwo#$!zaliczenia!nale'no#ci!na!poczet!kosztów!wynaj%cia!
nr 365
mieszkania.! W! ostatnich! s owach!
dzi%kuje! za! opiek%! nad! synem.! Na!
odwrocie!listu!dopisek!obc"!r%k"!„List!J.!Hallera”!i!nieczytelny!podpis.!Do•"czona wizytówka z
nadrukiem!„Genera !Józef!Haller”!i!odr%cznie!dopisanymi!przez!niego!'yczeniami!noworocznymi!na!1924.!Niewielkie!za amania!obu!obiektów.
J. Haller!(1873-1960)!-!genera !broni,!legionista,!harcmistrz,!przewodnicz"cy!ZHP,!dzia acz!polityczny!i!spo eczny.!
600.–

366.! [KANTOR!Tadeusz].!R%kopi#mienny!tekst!Tadeusza!Kantora!dotycz"cy!kierowanego!
przez!niego!teatru!Cricot!2,!powsta y!zapewne!
w!1957.
Autorski! r%kopis! na! 5! kartach! form.! 30x21! cm,!
cztery! pierwsze! karty! zapisane! jednostronnie,! na!
ostatniej! karcie! zako&czenie! tekstu! umieszczono!
na! odwrocie.! Pod! tekstem! podpis! „Tadeusz! Kantor”.!Na!pierwszych!dwóch!kartach!Kantor!umie#ci ! rozdzia ! „Stan! materjalny! Teatru! Cricot! 2”,!
gdzie! wylicza! poczynione! inwestycje,! wymienia!
dwie! dotychczasowe! premiery! („M"twa”! z! 1956!
i! „Cyrk”! z! 1957)! i! koszty! z! tym! zwi"zane,! pisze!
o! pracach! nad! „Iwon",! ksi%'niczk"! Burgunda”!
(przedstawienia!nigdy!nie!zrealizowano),!sugeruje!
kwot%!subwencji!100.000!z !rocznie!jako!wystarczaj"c"! na! wystawienie! trzech! premier! rocznie.!
Kolejne! dwie! karty! po#wi%ci ! autor! „Za o'eniom!
formalnym!teatru!Cricot!2!(w!skrócie)”.!Pisze!m.!
in.:! „Teatr! Cricot! 2! jest! kollaboracj"! plastyków! i!
aktorów.! Plastyków! reprezentuj"cych! radykalne!
kierunki! sztuki! nowoczesnej! i! aktorów,! którzy! w!
tym! kontek#cie! staraj"! si%! stworzy$! odpowiednik!
gry! aktorskiej.! Okre#lenie! tej! metody! gry! aktornr 366
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skiej da•oby si• uj•• dwoma terminami: antyiluzjonizm i antypschylologizm”. Rozdzia• ostatni,
po•wi•cony m. in. sprawom repertuarowym, Kantor pozostawi• bez tytu•u. Pisze tu: „‚Kineformy’ Paw•owskiego s• (wbrew twierdzeniem Toeplitza) rewelacj• plastyczn• na miar• europejsk•.
Wystawienie ‚Iwony’ W. Gombrowicza (zapowiedziane rok temu w prasie) b•dzie pra-premier•
tego autora, o którym u nas zaczyna si• pisa• dopiero w tym roku [...]. Teatr Cricot 2 [...] jest
warsztatem pracy artystycznej artystów takich jak: Maria Jarema, Kazimierz Mikulski, Andrzej
Paw•owski”. Tekst zako!czony sugesti•: „Ma•a (w stosunku do sum, które id• na inne instytucje)
pomoc udzielona temu teatrowi by•aby wyrazem m•drej i przewiduj•cej polityki kulturalnej”.
"lady z•o•enia, stan dobry.
T. Kantor (1915-1990) - malarz, re•yser teatralny, animator •ycia artystycznego, za•o•yciel awangardowego teatru Cricot 2, jeden z najciekawszych nowoczesnych artystów polskich.
3.200.–

367. [KASETA w kszta•cie ksi•#ki]. Francuska kaseta kartonowa przypominaj•ca niewielk• oprawnion• w skór• ksi•#k•, dat. 1827.
Kaseta form. 13,8x9,2x4 cm, ciemnozielona skóra. Krótszy bok z•oc. jak grzbiet ksi•#ki, ze zdobieniami i napisem „Souvenir. F. R. 1827”, dwa d•u#sze boki imituj• z•ocone obci•cie bloku,
czwarty bok lu$ny z jednej strony, z patk• do zamkni•cia kasety. Kaseta wewn•trz wyklejona
ró#owym papierem. Kaseta prócz pude•ka zawiera tak#e kieszonk• na drobne dokumenty. Otarcia
kraw•dzi.
360.–

368. [KRASZEWSKI Józef Ignacy]. List do pisarza od wielbicielki Bronis•awy Kamie!skiej, dat. 9 X 1879 w Wilnie.
R•kopis na 1 s. form. 21,6x13,1 cm. List pisany atramentem, pismo staranne, czytelne. List zawiera s•owa uwielbienia i podzi•kowania z okazji jubileuszu pi••dziesi•ciolecia pracy literackiej.
List podpisany: „Litwinka Bronis•awa Kamie!ska”. Do••czono fotogra%• w formacie wizytowym, wykonan• przez Jana Mieczkowskiego w Warszawie (zdj•cie przedstawia zapewne autork• listu). Zachowana oryg. koperta zaadresowana: „JWielmo#nemu Panu J.I. Kraszewskiemu w
Krakowie” (w miejscu nadawcy tekst: „Je#eli b•dzie odpowied$, to prosz• j• odes•a• do mieszkania prof Janikowskiego, ulica Górnych M•ynów N. 122, dla wr•czenia J. Kar•owiczowi”). Koperta lekko naddarta, stan listu dobry, pomimo •ladów z•o#enia.
240.–

369. [KRAUPE-!WIDERSKA Janina]. Odr•czny list Janiny Kraupe-"widerskiej do Siegfrida Hendla w Dre$nie, dat. 21 XII 1997 w Krakowie.
List jednostronny po niemiecku, na ark. 14,7x10,4 cm, druga karta czysta, z naklejonym barwnym linorytem monotypi• artystki. Autorka listu w imieniu w•asnym i m•#a przesy•a #yczenia
bo#onarodzeniowe i noworoczne. Zachowana opryg. koperta. Stan bardzo dobry.
J. Kraupe-!widerska (ur. 1921) - malarka i gra%czka, wspó•za•o#ycielka Teatru Konspiracyjnego T. Kantora, cz•onek Grupy M•odych Plastyków i II Grupy Krakowskiej, jedna z najbardziej
oryginalnych osobowo•ci polskiej plastyki wspó•czesnej.
60.–

370. [KULCZY"SKI W•adys•aw]. Obszerny zbiór materia•ów r•kopi•miennych i drukowanych W•adys•awa Kulczy!skiego, wybitnego polskiego zoologa i aranchologa.
Zbiór zaw. m. in.:
 R•kopi•mienny „katalog paj•ków”, powsta•y ok. 1880; ksi•ga form. 20x25 cm, s. 273 (r•czna
paginacja, s. 176-199 czyste). Zaw. wykaz ponad 300 gatunków paj•ków, przy ka#dym notatki
r•kopi•mienne i wycinki z wcze•niejszych publikacji, dane dot. wyst•powania (liczne lokalizacje w Tatrach, w okolicach &ywca i Krakowa). Od s. 200 niemal do ko!ca ksi•gi tabela
z wyst•powaniem poszczególnych gatunków w krajach europejskich i w regionach Polski.
Otarcia ok•., stan dobry.
 Zbiór ok. 1.200 szkiców anatomicznych oraz ok. 300 notatek, listów z l. ca 1880-1917. Wszystkie materia•y w ró#nym formacie, nieprzekraczaj•ce A-4, zaw. mniej lub bardziej staranne
rysunki paj•ków lub fragmentów ich cia•, opisy gatunków, spis cen zakupionych okazów wraz
z ich lokalizacj• w szafach entomologicznych, brudnopisy i fragmenty listów, poda!, pism
urz•dowych.
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Kilkana!cie litografowanych tablic luzem wraz z oryginalnymi rysunkami, które pos"u'y"y za
podstaw• wykonania rycin.
 Ok. 80 fragmentów tablic pochodz•cych z dzie•a „Planche zoologique arachnides” J. C. Savigny
z l. 1805-1812.
 Zbiór 16 artyku•ów naukowych dotycz•cych paj•ków, wydanych drukiem przez PAU w Krakowie w l. 1882-1915.
W. Kulczy•ski (1854-1919) - zoolog, arachnolog, taternik, nauczyciel w Gimnazjum !w. Jacka w
Krakowie, wyk"adowca UJ, m%# Jadwigi z Estreicherów, wspó"pracownik Komisji Fizjogra&cznej AU, taternik, cz"onek honorowy Tow. Tatrza'skiego; autor nowatorskich kryteriów oznaczania paj•czaków, g"ównym jego dzie"em by"y „Fragmenta Arachnologica”, cz. 1-18 (1905-1915).
9.800.–


nr 370

371. [LANCKORO!SKA Maria]. List odr•czny Marii Lanckoro'skiej do p. Szymanowskiej w Cygowie, dat. 3 IX 1809.
List dwustronny, po polsku, na ark. 20x12,2 cm, druga karta czysta, z adresem. Autorka pisze o otrzymanej
korespondencji, donosi o rych"ej wizycie Ossoli'skich
„dla doko'czenia aktu Pa'stwa M"odych” i prosi usilnie
adresatk• listu o obecno•* na uroczysto•ci. Niewielki
ubytek karty adresowej, miejscami za#ó"cenia papieru.
M. Lanckoro•ska (1737-1826) - kasztelanowa po"aniecka, #ona Stanis"awa Piotra Lanckoro'skiego, zwolenniczka konfederacji barskiej.
240.–

372. ["UBIE!SKI Feliks]. List urz•dowy Feliksa +ubie'skiego jako ministra sprawiedliwo•ci, z jego
odr•cznym podpisem, do prokuratora królewskiego przy trybunale cywilnym w Krakowie, dat. 8
IV 1811 w Krakowie.
R•kopis jednostronicowy na ark. 34,2x20,4 cm, nast•pne dwie strony czyste, na czwartej stronie adres, prze-

nr 371
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amana! piecz"#! lakowa! i! adnotacje! urz"dowe.!W! górnej! cz"$ci! arkusza! miedziorytowy! nadruk!
„Minister!Sprawiedliwo$ci”.!Nadawca!informuje,!%e!przesy a!w!za &czeniu!kopi"!dekretu!Fryderyka!Augusta!z!27!III!1811!reguluj&cego!m.!in.!„kto!spory!pomi"dzy!Mieszka'cami!obwodu!
Wieliczkiego!rozstrzyga#!ma”.!Do &czona!wspomniana!kopia,!po!polsku,!na!jednej!stronie!form.!
32,9x20,3! cm,! z! piecz"ci&! tuszow&! ministra! sprawiedliwo$ci.! Odci"te! sko$nie! tylne! karty! obu!
dokumentów,!zaplamienia!w!naro%niku.
F. •ubie•ski!(1758-1848)!-!dzia acz!polityczny,!prawnik,!hrabia!pruski,!rotmistrz!wojsk!koronnych,!uczestnik!insurekcji!ko$ciuszkowskiej,!przygotowa !wprowadzenie!w!Polsce!Kodeksu!Napoleona,!w!l.!1807-1813!pe ni !urz&d!ministra!sprawiedliwo$ci.!
240.–

nr 372

nr 373

373.! [MEHOFFER!Józef].!Odr"czny!list!Józefa!Mehoffera!do!niewymienionej!z!nazwiska!
Antoniny!Sikorskiej,!dat.!8!VI!1905!w!Rottmannshöhe!w!Bawarii.
R"kopis!jednostronny!na!2!k.!form.!20x12,5!cm,!zachowana!koperta.!Mehoffer!dzi"kuje!za!wykonanie!i!przes anie!kilimów,!ma!zastrze%enia!odno$nie!u%ytych!kolorów,!zapowiada!swój!rych y!
przyjazd!do!Krakowa,!t umaczy!czemu!odmówi !pro$bie!Warcha owskiego!by!wykona#!kilim!na!
przygotowywan&!wystaw"!(przypuszczalnie!chodzi!o!wystaw"!tkanin!nowo%ytnych!i!wyrobów!
ceramicznych!zorganizowan&!przez!Muz.!Techniczno-Przemys owe!i!Muzeum!Narodowe!w!Krakowie,!otwart&!4!VI!1905.!Stan!dobry.
J. Mehoffer!(1869-1946)!-!malarz!i!gra*k,!twórca!witra%y,!jeden!z!najwybitniejszych!twórców!
M odej!Polski.!
360.–

374.! [NUTY!1].!Album!pie$ni!cyga'skich.![Nr!]!1-3.!Lwów![192-?].!G.!Seyfarth.!4,!s.!55,!
[1];!40;!37.!brosz.
Otarcia! ok .! Piecz.!W! ka%dej! cz"$ci! nuty! i! s owa! 28! pie$ni! „cyga'skich”! ( &cznie! 84! utwory),!
niektóre!teksty!po!polsku!i!rosyjsku.!
64.–

375.! [NUTY!2].!Marsz!Strzelców.!Kraków!1914.!Nak .!i!druk!W.!L.!Anczyca!i!Spó ki.!Form.!
23,5x16,5!cm,!s.![4].
Zaw.!„Pie$'!Strzelców!1863!r.”!-!s owa!i!melodya!W .!L.!Anczyca.!„Jedyne!wierne!wydanie!z!
r"kopisu!autora”.!Stan!bardzo!dobry.!
40.–
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376. [NUTY 3]. Melodye polskich pie$ni •o•nierskich. [191-]. Form. 22,5x14,5 cm, s. [4].
Odbitka powielaczowa. Zaw. nuty utworów: „Rota”, „Jak to na wojence •adnie”, „O mój romarynie”, „Po•eganianie”, „Hymn strzelecki”, „•piewka oddzia•u Beliny”, „Hani•! Moja Hani•”,
„Ksi•dz mi zakazowa•”, „••czko zielona”. Stan bardzo dobry.
40.–

377. [NUTY 4]. Pie•" Legionistów Polskich. Kraków [1915?]. Nak•. Fr. Zieli"ski. Form.
15x17 cm, s. [2].
Zaw. „#Pie•" Legionistów Polskich’. Muzyk$ na 1 lub 2 g•osy z wtórem fortepianowym skomponowa• N. N. Wiersz Anonima drukowany w Nrze 24/1915 „Wiadomo•ci polskich” (Piotrków, 4/4
1915)”. Stan bardzo dobry.
40.–

378. [NUTY 5]. Pod bro". Kraków [1915?]. Nak•.
„Wiadomo•ci Pol.”, druk. W. L. Anczyca i
Spó•ki. Form. 25x17,5 cm, s. [4].
Zaw. „Pod bro" chór m$ski”. Muzyka Al. Or•owski,
S•owa M. Smolarski. Na s. 1 wzierunek brygadiera
J. Pi•sudskiego i tekst: „Józefowi Pi•sudskiemu, Brygadyerowi Legion. Pol. Pod bro" wiersz M. Smolarskiego. Napisa• na chór m$ski Aleksander Or•owski.
Wykonano po raz pierwszy na koncercie w O•wi$cimiu dnia czternastego lutego 1915 roku. Dochód
przeznaczony na Legiony”. Stan dobry.
40.–

379. [PADEREWSKI Ignacy Jan]. Wizytówka
Ignacego Jana Paderewskiego jako premiera i
min. spraw zagranicznych z 1919.
Bilet wizytowy form. 6,1x10 cm z nadrukiem: „I.
J. Paderewski, Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Affaires Étrangeres de Pologne”. Wizytówka nieco za•ó•cona, stan dobry.
I. J. Paderewski (1860-1941) - pianista, kompozytor, polityk, w 1919 premier Polski i minister spraw
zagranicznych RP, dzia•acz niepodleg•o•ciowy, profesor konserwatorium w Warszawie. Kawaler Orderu Or•a Bia•ego i francuskiej Legii Honorowej. Jedna
z najwybitniejszych postaci w historii Polski. 180.–

nr 378

380. [PAPIERO!NICA]. [nie po 1938]. Srebro, pr.
2 bita we wn$trzu, sygn. tam•e „SEMIA”. Wymiary ca 7,5x10,5 cm.
Atrakcyjna pami•tka po polskim o%cerze. Pokrywa
z liniowanym z•otym ornamentem. We wn$trzu wygrawerowany napis: „III Nagroda, Wielka Gonitwa
Kawalerji, Grudzi•dz 1938”. Wn$trze z•ocone. Do••czono kartonowe etui z nadrukiem: „Wyroby Z•ote
i Srebrne Stefan Dmowski, Warszawa, Nowy - •wiat
No 49”. Stan bardzo dobry.
700.–
nr 380

381. [POWSTANIE styczniowe]. Zestaw 3 dokumentów z okresu powstania dot. osoby Adama Morawskiego.
W sk•ad zestawu wchodzi:
 za•wiadczenie na ark. form. ca 11x15 cm z atramentowym pismem tre•ci: „Za•wiadczam jako
Adam Morawski za odznaczenie si$ w Oddziale Teodora Cieszkowskiego mianowany zosta•
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Porucznikiem z k!d przybywszy w Województwo Podlaskie dnia 8. Maja w tej"e randze gorliwie wype#nia# rozkazy do dnia 24. Stycznia 1864 roku”. Dokument podpisany „podpu#kownik
---”.
 za•wiadczenie na ark. form. ca 8x12 cm z atramentowym pismem tre•ci: „Urlop. Udzielam
niniejszem urlop Panu Adamowi Morawskiemu na czas nieograniczony oraz za•wiadczam,
"e ko• gniady, umontowanie i szabla polska z rewolwerem s! jego osobist! w•asno$ci!”. W
lewym górnym naro"niku: „Województwo Lubelskie Naczelnik Oddzia•u IX dnia 24 Stycznia
1864 r.”, w lewym dolnym naro"niku okr!g•a piecz.: „Wojew. Lubel. Dowódzca Oddzia•u
9-go”.
 za$wiadczenie na ark. form. ca 20x13 cm z atramentowym pismem tre$ci: „Wydzia• Woyny
za$wiadcza niniejszem i" Obywatel Morawski Adam na mocy dowodów zapisany zosta• do
Kontroli tego" Wydzia•u pod No 466 w stopniu porucznika”. W lewym górnym naro"niku:
„Komisarz Pe•nomocny we Francyi i Angliy Wydzia• Woyny Dnia 30 Maja 1864 N 305”. Pod
tekstem podpisy: „Naczelnik Wydzia•u Antoniewicz”, „Szef Biura J&drzejewicz” oraz okr!g•a
piecz.: „Rz!d Narodowy Wydzia• Wojny Sekcyja III”.
Dokumenty z wyra'nymi przetarciami na zgi&ciach, naklejone na papierze i tekturze, wymagaj!
interwencji konserwatora.
A. Morawski (ur. 1843) - porucznik w oddzia•ach Teodora Cieszkowskiego i Adama Zieli•skiego. Po powstaniu emigrowa• do Francji i W•och. Na emigracji przebywa• sze!" lat.
400.–

382. [PR•DZY•SKI Ignacy]. List urz#dowy Ignacego Pr$dzy•skiego jako cz•onka Rz$dowej Komisji Sprawiedliwo!ci, z jego odr#cznym podpisem, do gubernatora cywilnego guberni lubelskiej, dat. 9 X 1844 w Warszawie.
R#kopis jednostronicowy na ark. 31,2x19,7 cm, dwie strony czyste, na ostatniej stronie adres,
fragmenty piecz#ci lakowej i piecz. „Interes Rz$dowy”. Autor listu informuje, •e „do uko•czenie zawieszonej w roku 1842 od strony Austryi demarkacyi” przyst#puje i udaje si# na granice
powiatu zamojskiego i hrubieszowskiego. Adnotacje urz#dowe, piecz. &lady z•o•enia, niewielkie
zaplamienia.
I. Pr!dzy"ski (1792-1859) - genera• dywizji wojsk Królestwa Kongresowego, uczestnik wyprawy Napoleona na Moskw#, wspó•za•o•yciel Tow. Patriotycznego, autor projektu Kana•u Augustowskiego, powstaniec listopadowy, dowodzi• m. in. zwyci#sk$ bitw$ pod Iganiami.
360.–

383. [PROCAJ#OWICZ Antoni Stanis•aw]. Odr#cznie wykonany projekt odznaki Towarzystwa Ochrony Pi#kno!ci Miasta Krakowa, gwasz, [190-?].
Gwasz na ark. 27,5x16,5 cm, projekt odznaki w owalu o !redn. 7 cm. Nieco z prawej sygnatura artysty, tytu• i dopisek jego r#k$ „emalia - bia•a, zielona i brunatna ciemna”. Kompozycja
przedstawia stylizowane drzewo, na jego koronie umieszczono skrót TOPMK na bia•ej tablicy,
na obwodzie rozmieszczono secesyjne zdobniki. Niewielkie zaplamienia, miejscami za•ó•cenia
papieru. Unikat.
A. S. Procaj•owicz (1876-1949) - malarz, ilustrator i gra+k, jeden z najbardziej charakterystycznych artystów okresu secesji, wspó•za•o•yciel tow. Polska Sztuka Stosowana, wspó•pracownik
czasopisma „Chimera”. Ilustracja na tabl. 24.
480.–

384. [R%KOPIS 1]. Manuskrypt „&piewy z Historyi Polskiey przez Juliana Ursyna Niemcewicza [...] u•o•one. W roku 1833 przepisane”.
R#kopis na 138 s. nieliczbowanych form. 18,6x17 cm, opr. oryg. p•. Przepisane „&piewy historyczne” (pie!ni od „Piasta” do „Pogrzebu X-a Józefa Poniatowskiego”). Na ostatniej stronie
„Wyrazy mniey dzisiay znane”. Otarcia ok•., niewielkie ubytki p•ótna okleinowego, niewielki
!lad kornika, miejscami zaplamienia wewn$trz.
220.–

385. [R%KOPIS 2]. R#kopi!mienny zbiór „Dzieci Polskiej ziemi” dedykowany kardyna•owi Albinowi Dunajewskiemu przez uczennice szko•y Wizytek, dat. 1 III 1892 w Krakowie.
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Poszyt form. 27,5x18,6 cm, s. [3]. brosz. Na pierwszej stronie kaligrafowany tytu• z inicja•em
D wype•nionym herbem Korony, Litwy i Rusi. Na trzeciej stronie ca•ostronicowa dedykacja
uczennic wizytkowskich dla kardyna•a. Na kolejnych stronach tekst inscenizacji, podzielony na
wiersze: Anio•ek, Wielkopolanin z pod Gniezna, Rusinka z Podola, Góral z Karpat, Ma•opolanka
z pod Warszawy [sic"], Litwin z pod Kowna, Krakowianka, Unita z Podlasia wygnany na Sybir.
Tekst kaligrafowany atramentem w ozdobnej ramce liniowej, ka•dy wiersz rozpocz•ty ozdobn•
kart• z herbem (w jednym przypadku zamiast herbu umieszczono niewielki widok Morskiego
Oka) i ozdobn• bordiur•. Skrajne strony nieco zakurzone, podklejony niewielki ubytek pierwszej
karty.
220.–

386. [RYDEL Lucjan]. List odr•czny Lucjana Rydla
do niewymienionej z nazwiska p. Sikorskiej, dat.
19 X 1901 w Bronowicach Wielkich.
R•kopis na 3 s. form. 17,4x11 cm. Rydel t•umaczy swoje d•ugie milczenie nat•okiem spraw (wynaj•cie domu
w Toniach, wyst•pienie z redakcji „Czasu”, uko•czenie
dramatu, wyk•ady „w Szkole Tetmajera i u Baranieckiego”). Podtrzymuje ch•' przyjazdu do Czernichowa na
spotkanie literackie: „Przysz•o mi na my*l •e mo•e nie+le by•oby zamiast odczytem nudzi' s•uchaczów - przeczyta' now• moj• jednoaktow• sztuk• - co potrwa•oby
oko•o 3 kwadransów, ten sam czas co odczyt”. /lady
z•o•enia, stan dobry.
L. Rydel (1870-1918) - poeta i dramatopisarz m•odopolski, bohater „Wesela” Wyspia•skiego.
240.–

387. [SALONIKI]. Album z 11 fotogra;ami Salonik z
1933.
Album form. 18x23,3 cm, 11 k., ca•o*' w kartonowej
ok•adce przeplecionej sznurkiem. Na pierwszej karcie
odr•czna dedykacja „Kochanemu Panu Dyrektorowi
nr 386
H. Jakubowskiemu na pami•tk• wspólnie prze•ytego
trz•sienia ziemi w Salonikach par• zdj•' z tego miasta wraz ze swoj• podobizn• o;aruje Jerzy
Pi•tkowski”. Obok fotogra;czna reprodukcja karykatury autora zdj•'. Na kolejnych 10 kartach
tyle• zdj•' mi•dzywojennych Salonik. Wszystkie fotogra;e formatu pocztówkowego. Stan bardzo dobry.
160.–

388. [S!DOWNICTWO]. Zszywka ró•nych dokumentów kierowanych do prokuratora
królewskiego przy trybunale cywilnym krakowskim i kieleckim z l. 1811-1871.
Poszyt form. ca 35x23 cm, 83 karty nieliczbowane. Zaw. korespondencj• urz•dow•, dokumenty
podpisane m. in. przez Feliksa <ubie•skiego, Bonawentur• Niemojowskiego, Wiktora Rembieli•skiego, Ignacego Pr•dzy•skiego. Prócz dokumentów r•kopi*miennych zaw. tak•e druki, np.
edykt Fryderyka Augusta z 8 X 1811 o sposobach post•powania z dezerterami z wojska Ksi•stwa
Warsz., litografowan• kopi• odezwy Rz•du Narodowego z 25 III 1831, dwuj•zyczn• odezw• w
imieniu Miko•aja I informuj•c• o powstaniu Rz•du Tymczasowego Królestwa Polskiego 14 X
1831, dwuj•zyczne rozporz•dzenie w imieniu Miko•aja I z 10 XI 1831 znosz•ce wszelkie postanowienia rz•du powsta•czego oraz zakazuj•ce noszenia polskiej kokardy w Królestwie Polskim,
tekst Konwencji kartelowej z 27 VII 1857. Cz•*' kart zbutwia•a w naro•niku, zaplamienia.
1.800.–

389. [SK"ADKOWSKI Felicjan S•awoj]. List maszynopisowy z odr•cznym podpisem
gen. dyw. Felicjana S•awoja Sk•adkowskiego jako wiceministra spraw wojsk. do mec.
Micha•a Habudy w Krakowie, dat. 17 III 1936.
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List jednostronny na papierze listowym wicemin. spraw wojsk. form. 29,3x20,1 cm. Autor dzi•kuje za przes!anie rysunku Gottlieba i informuje o przes!aniu 20 z! przekazem pocztowym. "lady
z!o#enia, stan dobry.
F. S. Sk•adkowski (1885-1962) - polityk, genera! WP, legionista, jeden z przywódców POW w
Zag!•biu D$br., dwukrotny min. spraw wewn., od 1931 wicemin. spraw wojsk. i szef administracji
armii, pose! na Sejm, bliski wspó!pracownik Pi!sudskiego, w l. 1936-1939 premier rz$du. 120.–

390. [S!AWEK Walery]. Odr•czny list Walerego S!awka do Franciszki Kalici%skiej w Krakowie, dat. 3 IV 1930 w Warszawie.
List jednostronny na papierze listowym nadawcy, form. 27,7x21,4 cm. Walery S!awek, wówczas
premier rz$du w pierwszych dniach sprawowania urz•du, dzi•kuje za zachowanie go w dobrej
pami•ci, wspomnina dawne czasy „gdy&my do Pa%stwa przychodzili na obiady”. Adresatka listu
by!a wieloletnim pracownikiem Dzia!u Czasopism Biblioteki Jagiello%skiej. Zachowana koperta
z nadrukiem adresowym oraz piecz•ci$ Prezydium Rady Ministrów, "lady z!o#enia, stan dobry.
W. S•awek (1879-1939) - polityk II RP, trzykrotny premier rz$du, marsza!ek Sejmu, jeden z
najbli#szych wspó!pracowników J. Pi!sudskiego, przywódca obozu sanacyjnego.
180.–

391. [STANIS!AW August Poniatowski]. R•kopi&mienny dokument na papierze, po polsku, podpisany przez króla, dat. 1770 w Warszawie.
Arkusz form. 23,5x38,5 cm. Król w uznaniu zas!ug Micha!a Kie!czeskiego, stolnika i s•dziego
grodzkiego przedeckiego, nadaje mu ziemi• w Lekarzewicach i Woli Kuszkowej w woj. brzeskim. Pod tekstem odr•czny podpis króla i 'le zachowana jego piecz•* op!atkowa. Pod sygnatur$
królewsk$ pó'niejsza (1820) adnotacja urz•dowa. Rozprasowane &lady z!o#enia, ubytki kraw•dzi i obu prawych naro#ników, dokument naklejony na arkusz starego papieru. Ilustracja na
tabl. 23.
2.400.–

392. [THEMERSON Stefan]. Pami$tka wyk!adu Stanis!awa Themersona „The Chair of the Decensy”
wyg!oszonego 11 XII 1981 w Lejdzie.
Leporello form. 14,3x62,2 cm (po z!o#eniu 14,3x10,5
cm), s. [12]. Druk na grubym, szarym kartonie. Na
jednej stronie krótki tekst informuj$cy o wyk!adzie S.
Themersona dedykowanym Johanowi Huizinga, na pozosta!ych stronach reprodukcje rysunków Franciszki
Themerson. Stan dobry.
100.–

393. VICTORIA. Kraków [1945]. Zak!ady Gra+czne
„Styl” Kraków KW.
Karykatura Adolfa Hitlera z ramionami wzniesionymi
do góry w ge&cie poddania. Arkusz form. 41,7x24,8 cm.
Autorem kompozycji jest Stanis!aw Töpfer (sygn. pod
rysunkiem z prawej). Podklejone naddarcia dolnej kraw•dzi, niewielkie ubytki dolnego marginesu (poza kompozycj$) - wymaga konserwacji.
120.–

394. [WOJSKO Polskie 1]. Karta wojskowa i legitymacja dla u•ana Tadeusza !agockiego.

nr 393

1. Karta wojskowa form. 16x9,5 cm, wydana przez Komend• 1. Pu!ku U!anów Legionów dla u!ana wzi•tego do Legionu dnia 6 VIII 1914 z piecz.
1. Pu!ku U!anów oraz piecz.: „Departament Wojskowy N.K.N. Centralny Urz$d Ewidencyjny
Legionów Polskich” z faksymilowym podpisem W!adys!awa Sikorskiego. Zawiera wpisy dot.
przynale#no&ci taktycznej i udzia!u w bitwach oraz piecz.: „1 Pu!k U!anów Legionów Polskich
Komenda 3 Szwadronu”. Karta wymaga konserwacji.
2. Legitymacja - dokument na ark. 16,8x20,3 cm, z piecz. w lewym górnym naro#niku: „K. u.
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K. Gruppenkommando Polnischer Legionen Oberst v. Zielinski”. Legitymacja wydana w Kozienicach 2 II 1916, z powodu zagubienia karty wojskowej. Pod maszynopisowym tekstem podpis
pu•kownika Zygmunta Zieli•skiego i piecz.: „K. u. K. Gruppenkommando Polnischer Legionen Oberst v. Zielinski”. Dokument ze !ladami zaplamie•, z•o$enia i naklejony na kart• papieru,
wymaga konserwacji.
Z. Zieli•ski (1858-1925) - genera• major Cesarskiej i Królewskiej Armii i genera• broni Wojska
Polskiego. Organizator i pierwszy dowódca 2. Pu•ku Piechoty Legionów Polskich. Od IV 1915
na czele III. Brygady Legionów. Internowany w obozach Huszt i Marmarosz Sziget.
340.–

395. [WOJSKO Polskie 2]. Karta uwiadomienia o przydziale dla por. Alfonsa Lenkowskiego, dat. 17 II 1919.
Blankiet form. 13,5x14,3 cm, z nadrukiem na górnym marginesie: „Stacya zborna o&cerów w
Krakowie” i okr'g•a piecz. w lewym dolnym naro$niku: „Stacya Zborna O&cerów w Krakowie”.
Karta wype•niona atramentem z informacj', $e por. A. Lenkowski zostaje przydzielony jako adiutant gen. dyw. Emilowi Go•ogórskiemu. *lady z•o$enia, stan dobry.
120.–

396. [WOJSKO Polskie 3]. Za!wiadczenie dowództwa Szpitala Koni 2. Dywizji Piechoty
Legionów z odr%cznym podpisem rtm. Tadeusza Próchnickiego, dat. 2 IV 1921.
Dokument na ark. 17,5x22 cm, z piecz. w lewym górnym naro$niku: „Szpital Koni 2 Dyw. Leg.”.
Za!wiadczenie informuj'ce, i$ pani Maria Próchnicka jest $on' rotmistrza lekarza weterynaryjnego Tadeusza Próchnickiego, dowódcy szpitala. Pod maszynopisowym tekstem podpis rotmistrza i
okr'g•a piecz.: „Dowództwo Szpitala i zapasu koni 2. Dyw. Leg.”. *lady z•o$enia, poza tym stan
dobry.
100.–

397. [WOJSKO Polskie 4]. Dokument wydany dla Plutonu Opieki 1. Dywizji Pancernej z
odr%cznym podpisem gen. Tadeusza Malinowskiego, dat. 12 VII 1945 w Londynie.
Dokument form. 12,8x16,4 cm, tekst maszynopisowy. W lewym górnym naro$niku: „Sztab Naczelnego Wodza Biuro Opieki nad +o•nierzem [...]”. Dokument informuje o przes•aniu dla u$ytku
s•u$bowego spisów imiennych by•ych je•ców wojennych przebywaj'cych w b. O/agu VII-A
Murnau oraz spisów zawieraj'cych nazwiska Polek z Ravensbrück przebywaj'cych w obozach
w Szwecji. Spisów niestety tu brak. Pod maszynopisowym tekstem podpis genera•a jako Szefa
Biura Opieki nad +o•nierzem. Na lewym marginesie otwór dziurkaczem, poza tym stan dobry.
T. Malinowski (1888-1980) - genera• brygady Wojska Polskiego. Szef oddzia•u organizacyjnego
Armii gen. Hallera we Francji. Od 1936 I Zast•pca Szefa Sztabu Generalnego i sekretarz Komitetu Obrony RP. Po kampanii wrze!niowej we Francji. Nast•pnie w Wielkiej Brytanii, gdzie m.
in. od V do X 1942 by• I zast•pc' wiceministra obrony narodowej. Pó;niej szef Biura O!wiaty
i Opieki nad +o•nierzami. W l. 1945-1947 cz•onek Komisji Doradczej Naczelnego Wodza i kierownik prac Funduszu Spo•ecznego +o•nierzy. Wielokrotnie odznaczany.
120.–

398. [WOJSKO Polskie 5]. Rozkaz wyjazdu dla ppor. Antoniego Dziurdzika, dat. 29 VIII
1945.
Blankiet form. 19,8x14,6 cm, z nadrukiem na górnym marginesie: „Rozkaz wyjazdu” i okr'g•a
piecz. u do•u: „Wojsko Polskie O&c. Szko•a Piech. Nr ---”. Na dolnym marginesie maszynopisowe napisy: „Szef V Wydz. Dep. Pers W. P. (-) Janowski, mjr.”, „Szef Departamentu Pers. W. P.
(-) Zawadzki, plk.”. Rozkaz wype•niony atramentem z informacj', i$ ppor. A. Dziurdzik udaje si•
z Krakowa do Gdyni w celu zaliczenia w stan rezerwy. *lady z•o$enia na odwrocie podklejone
ta!m'.
80.–

399. [WOJSKO Polskie 6]. Maszynopisowy dokument wystawiony przez dowódc• Polskiego Obozu Wojskowego B-4 w Dorsten kpt. Jana Gór• polecaj'cy kwatermistrzowi
obozu por. Nikodemowi Zieli•skiemu zakup benzyny i wynaj•cie samochodu, dat. 10
X 1946 w Dorsten.
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Maszynopis na ark. 14,7x20,5 cm. Dowódca obozu zapewnia transport por. Zdzis•awowi Tomczykowi na stacj• kolejow• celem udania si• na rozpraw• s•dow• w Akwizgranie (Aachen). Poleca wyda# mu tak•e 30 papierosów i prowiant na 2 dni. Odr!czny podpis dowódcy. Dwa otwory
dziurkaczem na lewym marginesie, na odwrocie %lady po kleju.
48.–

400. [WOJSKO Polskie 7]. Zestaw dokumentów zwi"zanych z osob" kpt. Kazimierza
Schleyena z l. 1939-1947.
W sk•ad zestawu wchodzi:
 paszport wydany 29 IX 1939 przez Konsulat R.P. w Czerniowcach z potwierdzonymi wyjazdami m. in. do Rumunii, Palestyny. Blankiet form. form. ca 30x21 cm z piecz!ciami. Ubytki,
zaplamienia, wymaga interwencji introligatora.
 pe•nomocnictwo Komitetu Uchod&ców Polskich wystawione 29 VIII 1939 z piecz. komitetu
i podpisem prezesa komitetu F. Dubrasa, informuj"cy, •e kapitan jest czynnym cz•onkiem Komitetu Cywilnych Uchod&ców Polskich w rejonie: Foscani, Tulcea i jest uprawniony do reprezentowania uchod&ców wobec w•adz rumu•skich i urz!dów pa•stw cudzoziemskich. Dokument
maszynopisowy w j!z. rumu•skim, polskim i franncuskim na ark. form. ca 34x21 cm. *lady
z•o•enia, stan dobry.
 rozkaz wyjazdu wydany we IX 1939 w Ko•omyi z podpisem p•k M. Proso•owicza i okr"g•"
piecz. „Komenda Wsch. Ma•opolskiego Okr!gu Stra•y Granicznej” informuj"cy o udaniu si!
kapitana samochodem s•u•bowym do Kosowa i Kut w sprawach O%rodka Zapasowego Stra•y
Granicznej. Dokument maszynopisowy na ark. form. 14,4x21 cm. Stan dobry.
 legitymacja Komitetu Uchod&ców Polskich wydana 28 IX 1939 w Falticeni z piecz. komitetu i
podpisami p•k. V. Cretoiu, przewodnicz!cego i cz•onka komitetu, informuj"ca, •e kapitan jest
czynnym cz•onkiem Komitetu cywilnych uchod&ców polskich i jest upe•nomocniony do wyst!powania i reprezentowania spraw dotycz"cych tych uchod&ców wobec w•adz rumu•skich i
urz!dów pa•stw cudzoziemskich. Blankiet form. ca 16x20 cm. Stan dobry.
 bilet identy•kacyjny nr 1104 wystawiony przez Romania Ministerul Ordinei Publice C. R. F.
Dokument ze zdj!ciem na ark. form. 5,7x9,7 cm. Stan dobry.
 legitymacja wydana przez Centralny Polski Komitet Pomocy dla Uchod&ców w Rumunii wystawiona w Bukareszcie 3 XI 1939.
 zaproszenie na bal w Kyrenii z dat. 11 V 1940.
 za%wiadczenie - certy•kat nr 94/42 wystawiony przez Polskiego O•cera ;"cznikowego w Palestynie z piecz.: „Dowódca Oddzia•ów Polskich w Pal. i O•c. ;"czn. przy F.H.Q.P. i F.J.” i
podpisem p•k Ciborowskiego stwierdzaj"ce, •e kapitan jest o•cerem Wojsk Polskich bezterminowo urlopowanym i zezwala mu si! na noszenie ubrania cywilnego. Dokument maszynopisowy na ark. form. 13,3x21 cm. *lady z•o•enia, stan dobry.
 legitymacja cz•onkowska Polskiego Czerwonego Krzy•a, Oddzia• w Palestynie za rok 1942.
 legitymacja cz•onkowska Zwi"zku Ziem Pó•nocno-Wschodnich R.P., Ko•o w Tel-Avivie wa•na
na rok 1945.
 2 za%wiadczenia nr 1019 wystawione 10 V 1946 i 15 XII 1946 przez Dowództwo Jednostek
Wojska na *r. Wschodzie, Wydzia• Personalny O•cerów z piecz. i podpisem p•k. dypl. M.
Talkowskiego informuj"ce, •e kapitan jest uprawniony do noszenia odznacze• brytyjskich:
„Gwiazda za Wojn! 1939-1945”, „Gwiazda Afryki”. Blankiet form. 10x15,5 cm. Stan dobry.
 pozosta•e dokumenty: za%wiadczenie wystawione w Jerozolimie 29 V 1946 zezwalaj"ce na nauczanie j!z. angielskiego, za%wiadczenie uprawniaj"ce do noszenia „The War Medal 1939/45”,
kart! cz•onkowsk" Zwi"zku Filatelistów w Egipcie, 3 dokumenty w j!z. rumu•skim, 2 dokumenty w j!z. angielskim.
200.–

401. [WOJTY!A Karol]. Odr!czny podpis arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola
Wojty•y pod maszynopisowym listem, dat. 25 X 1973 w Krakowie.
List jednostronny na papierze •rmowym arcybiskupa (czarny nadruk: „Metropolita Krakowski” w lewym górnym naro•niku) form. 30,1x21,2 cm. List zawiera zaproszenie na jedn" z sesji
po%wi!con" ikonogra•i %w. Stanis•awa, jak" Archidiecezja Krakowska przygotowa•a w ramach
obchodu jubileuszu dziewi!#setnej rocznicy siedmioletnich (1072-1079) rz"dów %w. Stanis•awa
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Biskupa i M!czennika na stolicy krakowskiej. Pod tekstem odr•czny podpis „+ kard. Karol
Wojty•a”. Do••czono szczegó•owy program sesji na dwóch kartach pismem maszynopisowym.
W$ród prelegentów m. in.: prof. dr Zygmunt %wiechowski, doc. dr Tadeusz Dobrzaniecki, dr hab.
W"adys"aw Smole&, dr Pawe" Sczaniecki, dr Micha" Ro'ek. Górny margines lekko zakurzony i
naddarty, stan ogólny dobry.
K. Wojty•a (1920-2005) - arcybiskup krakowski, kardyna", od 16 X 1978 papie' Jan Pawe" II,
S"uga Bo'y, jeden z najwi•kszych autorytetów moralnych XX w.
800.–

nr 401

402. [WYSPIA!SKI Stanis"aw]. Odr•czny, niepublikowany list Stanis"awa Wyspia•skiego
do niewymienionej z nazwiska Antoniny Sikorskiej w Czernichowie, dat. 6 III 1905 w
Krakowie.
List jednostronny na ark. 33,8x21,2 cm, pozosta"e 3 strony czyste. Wyspia•ski prosi o odes"anie
swego barwnego projektu kilimu dla domu lekarskiego, podaje swój adres: Krowoderska 157,
II pi•tro. Pisze, 'e ma na ten rysunek nabywc•, który chcia"by zakupi* go do swoich zbiorów.
Adresatka listu prowadzi"a szko"• tkack• w Czernichowie, we wspó"pracy z tow. „Polska Sztuka
Stosowana”. Unikatowa pami"tka po jednym z najwybitniejszych przedstawicieli M•odej
Polski w dziedzinie plastyki i literatury. %lady z"o'enia, niewielkie naddarcia na zgi•ciach.
Reprodukcja na tylnej ok•adce katalogu.
8.000.–
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Wszystkie pozycje z tego dzia•u reprodukowano na stronie www.

403. BU!HAK Jan – Wroc•aw - ratusz. [1946]. Fotogra•a form. 12,9x15,9 cm.
Przedstawia gmach ratusza. Na pierwszym planie kompozycji matka z dzieckiem w wózku. W
prawym dolnym naro•niku wycisk: „J. Bu•hak”. Na odwrocie piecz.: „J. Bu•hak Art. Fotogra•k
Warszawa 32. Krasi•skiego 18”, „Prawa [...]” oraz napis o•ówkiem: „Wroc•aw ratusz”, „N 6632”.
Stan dobry.
J. Bu•hak (1876-1950) - wybitny, polski fotogra•k. Nestor polskiej fotogra•i, •lozof i teoretyk.
Za•o•yciel Fotoklubu Wile•skiego w 1927, a tak•e wspó•za•o•yciel ZPAF po II wojnie !w. Pierwsz" swoj" pracowni# za•o•y• z namowy Ferdynanda Ruszczyca. Przez pewien czas przebywa• w
drezde•skiej pracowni Hugo Erfurta. Jego pierwsze prace wile•skie powsta•y w l. 1912-1919 i
po!wi#cone by•y g•ównie pejza•owi oraz architekturze monumentalnej. W•a!nie te tematy sta•y
si# wiod"ce w jego twórczo!ci i to nimi g•ównie zajmowa• si# do ko•ca •ycia. Wyda• wiele albumów, pocztówek z fotogra•ami, g•ównie kresowymi, a zw•aszcza dotycz"cymi Wile•szczyzny.
100.–

404. BU!HAK Jan – Wroc•aw dworzec. [1946]. Fotogra•a
form. 11,5x16,8 cm.
Przedstawia budynek dworca. Na
pierwszym planie kompozycji
zaparkowane przed dworcem samochody. W prawym dolnym naro•niku wycisk: „J. Bu•hak”. Na
odwrocie piecz.: „J. Bu•hak Art.
Fotogra•k Warszawa 32. Krasi•skiego 18”, „Prawa [...]” oraz napis
o•ówkiem: „Wroc•aw - dworzec”,
„N 6717”. Na odwrocie !lady po
odklejeniu z albumu.
100.–

nr 404

405. BU!HAK Jan – Wroc•aw - teatr. [1946]. Fotogra•a form. 11,5x16,4 cm.
Przedstawia widok z przeciwnej strony ulicy na gmach teatru. W prawym dolnym naro•niku wycisk: „J. Bu•hak”. Na odwrocie piecz.: „J. Bu•hak Art. Fotogra•k Warszawa 32. Krasi•skiego 18”,
„Prawa [...]” oraz napis o•ówkiem: „Wroc•aw Teatr i Ko!ció•”, „N 6703”. Na odwrocie niewielkie
!lady po odklejeniu z albumu, stan dobry.
100.–
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406. BU•HAK Jan – Wroc•aw - Ostrów Tumski. [1946]. Fotogra"a form. 16,7x11,6 cm.
Przedstawia fragment zniszczonej wojn• zabudowy. W prawym dolnym naro$niku wycisk: „J.
Bu!hak”. Na odwrocie piecz.: „J. Bu!hak Art. Fotogra•k Warszawa 32. Krasi%skiego 18”, „Prawa
[...]” oraz napis o!ówkiem: „Wroc!aw Ostrów Tumski”, „N 6577”. Stan dobry.
100.–

407. BU•HAK Jan – Dolny &l#sk. Okolice Dusznik. [1946]. Fotogra•a form. 12x16,8 cm.
Uj'cie pejza$owe. W prawym dolnym naro$niku wycisk: „J. Bu!hak”. Na odwrocie piecz.: „J.
Bu!hak Art. Fotogra•k Warszawa 32. Krasi%skiego 18”, „Prawa [...]” oraz napis o!ówkiem: „D.
&l#sk Okolice Dusznik”, „N 6222”. Na odwrocie niewielkie (lady po odklejeniu z albumu, poza
tym stan dobry.
100.–

408. BU•HAK Jan – K!odzko - ratusz. [1945?]. Fotogra•a form.
11,4x16,5 cm.
Przedstawia gmach ratusza. Na
pierwszym planie kompozycji
fontanna. W prawym dolnym naro$niku wycisk: „J. Bu!hak”. Na
odwrocie piecz.: „J. Bu!hak i Syn.
Fotogra•cy. Warszawa - )oliborz
Krasi%skiego 18 m 1”, „Copyright
by Jan Bu!hak Warsaw 1945” oraz
napis o!ówkiem: „K!odzko Ratusz”,
„N 6067”. Stan dobry.
100.–

nr 409

409. BU•HAK Jan – K!odzko - ulica. [1945?]. Fotogra•a form. 16,5x11,6 cm.
Przedstawia fragment ulicy. W prawym dolnym naro$niku wycisk: „J. Bu!hak”. Na odwrocie
piecz.: „J. Bu!hak i Syn. Fotogra•cy. Warszawa - )oliborz Krasi%skiego 18 m 1”, „Copyright by
Jan Bu!hak Warsaw 1945” oraz napis o!ówkiem: „K!odzko Ulica”. Stan dobry.
100.–

410. BU•HAK Jan – Jelenia Góra
- okolice. [1945?]. Fotogra•a
form. 12,3x16,7 cm.
Przedstawia pejza$ z !anem zbó$
w porze letniej z nadci#gaj#c# burz#. W prawym dolnym naro$niku
wycisk: „J. Bu!hak”. Na odwrocie
piecz.: „J. Bu!hak i Syn. Fotogra•cy. Warszawa - )oliborz ul. &wi'cickiego 18” oraz napis o!ówkiem:
„Okolice Jeleniej Góry”. Stan dobry.
100.–

411. PUCHALSKI W!odzimierz –
[)ona fotografa z koniem - fotogra•a sytuacyjna]. [l. 60. XX
w.]. Fotogra•a form. 18x23,5
cm.

nr 410

Pani Alana Puchalska w uj'ciu z klacz# Bandol#[?]. Zdj'cie bez piecz. fotografa. Stan bardzo
dobry.
W. Puchalski *1909-1979+ - przyrodnik, my(liwy, fotogra•k, re$yser •lmów przyrodniczych.
Zara$ony pasj# fotografowania od wczesnych lat dzieci'cych. W wieku czternastu lat otrzyma!
pierwszy aparat fotogra•czny od swego dziadka Hieronima Sykory. Ucz'szcza! do XII Gim-

121

FOTOGRAFIE
nazjum Pa•stwowego we Lwowie,
nast•pnie do Korpusu Kadetów nr
1. S•u•b• wojskow• odby• w podchor••ówce artylerii we W•odzimierzu Wo•y•skim. W 1933 rozpocz•• studia na Akademii Rolniczej
w Dublanach i zako•czy• je uzyskuj•c dyplom in•yniera agronoma. W
l. 1933-1936 pracowa• jako asystent
prof. Witolda Romera w Katedrze
Fotochemii Filmotechniki Polskiej.
W 1937 zosta• asystentem prof.
Kazimierza Wodzickiego w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierz•t SGGW W Warszawie. W 1936
zorganizowa• pierwsz• w Polsce
nr 411
wystaw• o tematyce przyrodniczo-my!liwskiej. Sta• si• znanym fotografem, otrzymywa• wiele zamówie• do czasopism krajowych i zagranicznych. Sze!ciokrotnie
zdobywa• pierwsze miejsce w konkursach fotogra"cznych organizowanych przez redakcj• „#owca Polskiego”. W kampanii wrze!niowej bra• udzia• jako porucznik artylerii. Podczas II wojny
!w. (1940-1944) pracowa• jako le!niczy w maj•tku Brzóza (pow. tarnobrzeski). Wspó•pracowa•
z partyzantk• w Puszczy Sandomierskiej. Po wojnie osiad• w Krakowie. W 1946 organizowa•
krakowski Instytut Filmowy. Od 1949 pracowa• w Instytucie Zootechniki Uniwersytetu Jagiello•skiego tworz•c dzia• dokumentacji foto"lmowej. Od 1956 a• do ko•ca •ycia wspó•pracowa•
z Wytwórni• Filmów O!wiatowych w #odzi. Wzi•• udzia• w dwóch wyprawach na Spitsbergen
(1957, 1958), za! w 1978 bra• udzia• w wyprawie zorganizowanej przez Polsk• Akademi• Nauk
na Antarktyk•, podczas której zmar• w trakcie wykonywania zdj•$ na Wyspie Króla Jerzego.
Dwukrotnie •onaty, druga •ona Alana Gröo. W l. 1947-1979 nakr•ci• kilkana!cie "lmów i wyda•
kilkadziesi•t ksi••ek o tematyce przyrodniczej. Za sw• prac• zosta• kilkakrotnie nagrodzony w
Polsce i za granic•, a tak•e odznaczany, m. in.: Krzy•em Kawalerskim, Krzy•em Komandorskim
Polonia Restituta.
120.–

412. PUCHALSKI W•odzimierz – [%ona fotografa z psami - fotogra"e sytuacyjne]. [l. 60.
XX w.]. Zestaw 11 fotogra"i form. 13,8x8,9 cm.
Na dziesi•ciu fotogra"ach pani Alana Puchalska ze szczeni•tami ze swej hodowli psów my!liwskich (posokowców hanowerskich) w uj•ciu w ogrodzie, na spacerze w lesie, na jedenastym na
koniu. Zdj•cia bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
200.–

413. [BRONIEWSKI W•adys•aw - pogrzeb - fotogra"e sytuacyjne]. [14 II 1962]. Album
zaw. 10 fotogra"i form. ca 11,5x16,5 nieznanego autorstwa.
Album form. ca 17x24 cm, k. 6. Oprawa wsp. broszurowa. Na fotogra"ach uj•cia z pogrzebu
na Cmentarzu Wojskowym na Pow•zkach w Warszawie. W!ród licznie zgromadzonych uczestników uroczysto!ci widoczni m. in.: I sekretarz KC PZPR W•adys•aw Gomu•ka i premier Józef
Cyrankiewicz. Zdj•cia zamontowane na kartach albumu. Stan bardzo dobry.
W. Broniewski (1897-1962) - poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, t•umacz, •o•nierz.
240.–

414. [CHOYNOWSKI Mieczys•aw]. Kolekcja 42 fotogra"i z l. 1931-1944/l. powojenne i
70. XX w. [w Meksyku] i 1 obrazu olejnego z 1940.
Cz•!$ z przedstawionych odbitek zosta•o wykonanych w latach powojennych w Polsce (wg relacji syna), cz•!$ ju• po 1972 w Meksyku z oryginalnych prac. Kilka z odbitek to najprawdopodobniej prace oryginalne (portrety kobiet z 1943, 1942 i 1940, portret El•biety Barszczewskiej,
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portrety prof. Dobrowolskiego i Witwickiego, portret dziecka z 1940).
Ca•o"# zosta•a zaprezentowana przez artyst$ w l. 70. XX w. na wystawie w Meksyku. Zdj$cia form. ca 30x20 cm, 35x25 cm. Wi$kszo"#
sygn. o•ówkiem w prawym dolnym naro•niku podk•adu: „Choynowski
[data]”, b•d' „Mieczys•aw Choynowski [data]”. Wszystkie prace fotogra•czne zamontowane na kartonowych podk•adach, na wi$kszo"ci
z ty•u opisy tytu•owe o•ówkiem w j$z. polskim, b•d' hiszpa*skim. Na
kilku odwrociach naklejki wystawowe z maszynopisowym tekstem:
„Mieczys•aw Choynowski +Polonia) Real de los Reyse 87/D/1, México
21 tel. 5 44 76 40 [tytu• pracy i rok powstania].
Obraz: olej na p•ycie form. 31,8x23,8 cm, dat. w prawym dolnym naro•niku: „1940”. Niewielkie ubytki farby w naro•nikach, odwrocie zaplamione, stan ogólny dobry.
Fotogra•a sygn. „[...] 1931” - 1 szt. Zdj$cie fotomonta!u z cyklu
„Ameryka” zaprezentowanego po raz pierwszy w nr. 3 „Wiadomo"ci
Literackich” z 1932 z przedstawieniem skutych kajdanami r•k wyci•gni$tych w stron$ ameryka*skiego symbolu wolno"ci.
Fotogra•a sygn. „[...] 1932” - 1 szt. Uj$cie z przedstawieniem lasu o
zmierzchu.
Fotogra•a sygn. „[...] 1933” - 1 szt. Uj$cie zatyt.: „Balustrada”.
Fotogra•e sygn. „[...] 1934” - 3 szt. Zdj$cie fotomonta!u „To be or
not to be?” zaprezentowanego po raz pierwszy w nr. 5 „Wiadomo"ci Literackich” z 1932 parafrazuj•cego fotomonta• „Zazdro"#” Moholy-Nag’a oraz dwa uj$cia zatyt.: „Locomotora I”,
„Locomotora 2”.
Fotogra•e sygn. „[...] 1935” - 3 szt. Uj$cia zatyt.: „Nagie drzewo”, „Ramo solitario”, „Largo
maestoso”.
Fotogra•a sygn. „[...] 1936” - 1 szt. Uj$cie zatyt.: „Li"cie pe•ne "wiat•a”.
Fotogra•e sygn. „[...] 1937” - 5 szt. Uj$cia zatyt.: „Kamie* i pustka”, „Las luces y las sombras”,
„Kompozycja I”, „Kompozycja II”, „Drzewo”.

Fotogra•e sygn. „[...] 1938” - 3 szt. Uj$cia zatyt.: „Strachy”, „Ich dwoje i ten trzeci”, przedstawienie paryskiej? Uliczki.
Fotogra•a sygn. „[...] 1939” - 1 szt. Uj$cie zatyt.: „Siostry”.
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Fotogra•e sygn. „[...] 1940” - 4 szt. Uj•cia z przedstawieniami kobiet i dziecka.
Fotogra•e sygn. „[...] 1941” - 3 szt. Uj•cia z przedstawieniami prof. W•adys•awa Witwickiego,
prof. Antoniego Dobrowolskiego i nieznanego m!#czyzny.
Fotogra•e sygn. „[...] 1942” - 6 szt. Uj•cia z przedstawieniami portretów kobiecych, w$ród których m. in. El#bieta Barszczewska.
Fotogra•e sygn. „[...] 1943” - 3 szt. Uj•cia z przedstawieniem portretu kobiety i dwa studia
kobiecych d•oni.
Fotogra•e sygn. „[...] 1944” - 7 szt. Uj•cia z przedstawieniami kobiecych aktów oraz portret Tadeusza
Kotarbi%skiego czytaj&cego ksi&•k!.
Stan zachowania obiektów dobry i bardzo dobry.
Unikatowa kolekcja prac nie pojawiaj$cych si" na
rynku antykwarycznym.
M. Choynowski (1909-2001) - psycholog, •lozof,
naukoznawca, pionier psychologii klinicznej i psychometrii, a tak•e fotograf i prekursor konstruktywistycznego fotomonta•u o tematyce spo"ecznej.
W swojej pracy naukowej zajmowa" si! przede
wszystkim metodologi& nauk psychologicznych. W
1946 powo"a" do •ycia miesi!cznik „'ycie Nauki”,
którego by" redaktorem. W l. 1959-1969 kierowa"
za"o•on& przez siebie Pracowni& Psychometryczn&
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Przyjaciel i
ucze% Stanis"awa Ignacego Witkiewicza, nauczyciel
i przyjaciel Stanis"awa Lema. W 1972 wyemigrowa"
do Meksyku. Od l. 20. XX w. zafascynowany fotogra•& i fotomonta•em. Urzeczony stylem Bauhausu
i Moholy-Nagy’a. Jego fotomonta•e od XI 1931 ukazywa"y si! w „Wiadomo$ciach Literackich”, gdzie
nr 414
zajmowa"y osobny k&cik „Z teki fotomonta•ysty”.
24.000.–
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415. [D•BICKI Stanis•aw z •on# Marcelin# - fotogra$a portretowa]. [nie przed 1896, nie po
1901]. Fotogra$a form. 14,8x10 cm na oryg.
podk•adzie form. 16,5x10,4 cm wykonana w
atelier „Adela” we Lwowie.
Portretowani upozowani do fotogra•i. %ona siedzi
na gi•tym foteliku przegl•daj•c album ze zdj•ciami,
który le•y na bogato zdobionym okr#g•ym stoliku.
Obok stoi m•" z za•o"onymi r&kami. W prawym
dolnym naro"niku zdj&cia wycisk: „Adela Lwów”.
Na dolnym marginesie podk•adu wyz•ocony nadruk atelier. Zdj&cie naklejone na oryg. kartonowy
podk•ad. Na odwrocie reklamowa winieta zak•adu
z nadrukiem: „Adela Zak•ad Art. Fotogra$czny we
Lwowie ul. Kopernika 8. Robert Schaller przedtem:
Krzanowski i Wodzi•ski”. Podk•ad i zdj&cie nieco
zabrudzone, stan ogólny dobry.
S. D%bicki (1866-1924) - malarz, rysownik, ilustrator ksi•"ek. Studiowa• m. in. w Akademii Sztuk
Pi&knych w Krakowie pod kierunkiem W•adys•awa
*uszczkiewicza, pó+niej w Wiedniu, Monachium,
Pary"u. Pracowa• w szkole Przemys•u Ceramicznego w Ko•omyi w l. 1886-1890. W 1909 przeniós• si&
nr 415
do Krakowa, gdzie obj•• katedr& malarstwa dekoracyjnego w Akademii Sztuk Pi&knych. By• cz•onkiem
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, wiede•skie „Secesji”, Zwi•zku Polskich Artystów Plastyków i TPSP we Lwowie. Projektowa• m. in. dla lwowskich $rm przemys•owych i handlowych,
etykiety, druki reklamowe, plakaty, kartki, ok•adki i przerywniki do czasopism, m. in. „Chimery”,
„Liberum Veto”, „Szczutka”. Pasjonowa• si& zdobnictwem i ilustracj• ksi•"kow• wspó•pracuj•c z
Ksi&garni• Altenberga i Polskim Towarzystwem Nak•adczym we Lwowie. Zaprojektowa• pe•n•
opraw& gra$czn• do np. „Legend” A. Niemojewskiego, „Bajek, klechd i legend” J. Kasprowicza,
„Bajki o Kasi i królewiczu” L. Rydla, „Jak si& dzieci w Bronowie bawi•y” M. Konopnickiej.
Adela - zak•ad fotogra$czny we Lwowie, którego w•a/cicielem by• Robert Schaller. Atelier
mie/ci•o si& w l. 1896-1901 przy ul. Kopernika 8, za/ w l. 1901-1911 w Pasa"u Mikolascha, w l.
1911-1921 w•a/cicielem by• Tadeusz Julian Jaworski.
120.–

416. [FOTOGRAFIA - portret rodziny Pruszy•skich]. [nie po 1917]. Fotogra$a form.
13,5x9,8 cm na oryg. podk•adzie form. 16,2x10,7 cm wykonana w atelier Josepha
Chmielewskiego w Po•tawie.
Matka siedzi w g•&bokim fotelu, ubrana w d•ug• czarn• sukni&, obok widoczny siedz•cy na sto•ku
ojciec ubrany w w mundur rosyjskiego porucznika, z szabl• w lewej r&ce. Za rodzicami upozowani córka i syn. Na dolnym marginesie podk•adu wyz•ocony nadruk atelier. Zdj&cie naklejone
na oryg. kartonowy podk•ad z wyz•oconymi brzegami. Na odwrocie reklamowa winieta zak•adu
z medalami nagrodowymi oraz napisem atramentem: „Na pami#tk! pa$stwu Wy%ykowskim od
Pruszy$skich 1917 r.”. Stan bardzo dobry.
100.–

417. [GÓRY - Jaremcze - most na Prucie - fotogra$a sytuacyjna]. [l. 20.;30. XX w.]. Fotogra$a form. 8,9x13,9 cm nieznanego autorstwa.
Na zdj&ciu widoczny najprawdopodobniej profesor Bronis•aw Romaniszyn z uczestnikami wycieczki krajoznawczej upozowanymi do pami•tkowej fotogra$i przy samochodzie stoj•cym na
wiadukcie kolejowym na Prucie. Stan dobry.
80.–

418. [GÓRY - Rabka - jarmark - fotogra$a sytuacyjna]. [l. 30. XX w.?]. Fotogra$a form.
8,7x14 cm nieznanego autorstwa.
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Sprzedaj•cy i kupuj•cy skupieni wokó• wystawionych, zdobionych naczy• glinianych. Stan bardzo dobry.
80.–

nr 418

419. [GÓRY - obchody !wi"ta Zimy
w Zakopanem - fotogra#a zbiorowa]. [II 1934]. Fotogra#a
form. 8,9x13,8 cm nieznanego
autorstwa.
Przedstawia
kilkunastoosobow•
grup" artystów upozowan• do pami•tkowej fotogra#i na tle budynku,
przed którym widoczne fragmenty
dekoracji. Na dolnym marginesie
napis: „Fragmenty !wi"ta Zimy w
Zakopanem (proj. art. W[ac•awa]
Wa$kowskiego) Luty 1934”. Na
odwrocie napis o•ówkiem: „‚!wi"to Zimy w Zakopanem proj. art. W.
Wa$kowski (na zdj"ciu elita artystyczna Zakopanego)”. Stan dobry.
wi!to" Zimy - zabawa karnawa•owa, której inicjatorem by• Zakopia•ski Klub Literacki za•o%ony w
1932 przez Tadeusza Koniewicza i
Kornela Makuszy•skiego. W 1934
odby• si" pierwszy karnawa•, którego g•ówn• atrakcj• by• barwny
korowód sun•cy ulicami miasta.
160.–

nr 419

420. [GÓRY - Kro$cienko - most
im. Józefa Pi•sudskiego nad
Dunajcem - fotogra#a widokonr 420
wa]. [po 1934]. Fotogra#a form.
16,8x23,3 cm na oryg. podk•adzie form. 26,8x35,9 cm autorstwa S."Heskiego.
Przedstawia widok na %elbetowy most zbudowany w l. 30. XX w. i w••czony do eksploatacji
po wielkiej powodzi 1934 roku. W prawym dolnym naro%niku zdj"cia niezbyt czytelny podpis
fotografa? Na dolnym marginesie podk•adu wykaligrafowany napis: „Kro$cienko n. D. fot. S.
Heski”. Zdj"cie naklejone na oryg. kartonowy podk•ad. Stan bardzo dobry.
100.–
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nr 421

nr 422

421. [HUCULSZCZYZNA - hucu• - fotogra"a sytuacyjna]. [l. 60. XX w.]. Fotogra"a form.
21,5x14,6 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Hucu• wsparty o pie# drzewa z siekier• w prawej r•ce. Na odwrocie piecz.: „Fot. W•. Puchalski
Kraków 24 Sarnie Uroczysko 6 [...]” Stan bardzo dobry.
300.–

422. [HUCULSZCZYZNA - dzieci huculskie - fotogra"a sytuacyjna]. [l. 60. XX w.]. Fotogra"a form. 17,2x11,7 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Dzieci huculskie przy wypasie. Zdj&cie bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.

200.–

423. [HUCULSZCZYZNA - ch•opcy huculscy - fotogra"a portretowa]. [l. 60. XX w.].
Fotogra"a form. 11,7x17,8 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Dwaj ch•opcy w uj&ciu portretowym na tle gór. Zdj&cie bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
120.–

424. [HUCULSZCZYZNA - hucu•ki przy praniu - fotogra"a sytuacyjna]. [l. 60. XX w.].
Fotogra"a form. 13,7x17,8 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Kobiety przy brzegu rzeki podczas prania. Zdj&cie bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
120.–

425. [HUCULSZCZYZNA - huculi na wozie - fotogra"a sytuacyjna]. [l. 60. XX w.]. Fotogra"a form. 12,9x18 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Dwaj huculi na wozie ci$gnionym przez konia na tle lasu. Zdj%cie bez piecz. fotografa. Stan
bardzo dobry.
120.–

426. [HUCULSZCZYZNA - huculi przy wypasie - fotogra"e sytuacyjne]. [l. 60. XX w.].
Zestaw 2 fotogra"i form. 14,2x20 cm, 12x17,8 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Huculi przy wypasie owiec. Na odwrocie jednego ze zdj'& piecz.: „Fot. W!. Puchalski Kraków 24
Sarnie Uroczysko 6 [...]”, drugie bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
160.–
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427. [HUCULSZCZYZNA - konie huculskie - fotogra!e sytuacyjne]. [l. 60. XX w.]. Zestaw 2 fotogra!i form. 12,9x18 cm, 18,1x12,9 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Konie i "rebaki huculskie na wypasie. Zdj'cia bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.

120.–

428. [HUCULSZCZYZNA - krajobrazy huculskie - fotogra!e widokowe]. [l. 60. XX w.].
Zestaw 2 fotogra!i form. 13,8x20,1 cm, 13,1x17,9 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Na jednej z fotogra!i widok na pasmo gór w porze zimowej, na drugiej w porze letniej. Na odwrocie jednego ze zdj#$ piecz.: „Fot. W%. Puchalski Kraków 24 Sarnie Uroczysko 6 [...]”, drugie
bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
100.–

429. [HUCULSZCZYZNA - huculi w trakcie po%owu ryb przy pochodniach - fotogra•a
sytuacyjna]. [nie po 1935]. Fotogra•a pocztówkowa form. 9x13,8 cm autorstwa M.
Se•kowskiego!w!Kosowie.
Trzej huculi podczas po%owu ryb. Na odwrocie piecz.: „Art. Fot. M. Se&kowski [...] Kosów” oraz
korespondencja z 24 VII 1935. Stan dobry.
100.–

nr 429

430. [HUCULSZCZYZNA - huculi na koniach - fotogra•e sytuacyjne]. [l. 30. XX w.]. Zestaw 2 fotogra•i form. 14x8,5 cm, 9x14 cm nieznanego autorstwa.
Na jednym ze zdj#$ kobieta, na drugim zapewne ma%'e&stwo. Uj#ci w strojach regionalnych na tle gór. Stan bardzo dobry.
100.–

nr 430
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431. [HUCULSZCZYZNA - Czarnohora - fotogra!e widokowe]. [1938/1939]. Zestaw 2
fotogra!i pocztówkowych form. 10,5x14,6 cm autorstwa Romana Puchalskiego.
Na odwrotach nadruki: „Czarhohora. Tomnatik w G"#bi”, „Czarnohora. Howerla”, „Fot. Roman
Puchalski”, „1938. [...]. 1179 Oryginalna Fotogra!a”, „1939. [...]. 1178 Oryginalna Fotogra!a”.
Stan bardzo dobry.
R. Puchalski (1906-1941) - fotogra!k, lekkoatleta-amator, narciarz, brat W"odzimierza Puchalskiego. W 1930 uko•czy" studia w Wy%szej Szkole Handlu Zagranicznego. Pracowa" w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim we Lwowie, w Ministerstwie Komunikacji w Warszawie. W 1929
zdoby" tytu" mistrza Polski w pchni•ciu kul• obur•cz. Uprawia" narciarstwo. Uczestniczy" w wyprawach górskich. Fotogra!a towarzyszy"a mu we wszystkich momentach %ycia. Jego uj•cia publikowane by"y na kartach pocztowych, w czasopismach.
Aresztowany jesieni• 1939 w Nadwórnej, zgin•" w 1941
w ko"ymskim "agrze.
80.–

432. [KIEPURA Jan - fotogra!a portretowa]. [1934].
Fotogra!a form. 13x8 cm autorstwa Zygmunta
Garzy!skiego w Krynicy.
Artysta uj•ty w 3/4 postaci, stoi pozuj•c do fotogra!i na
tle willi. Na dolnym marginesie nadruk: „‚Patria’ Krynica
1934”. Na odwrocie piecz.: „E. Garzy•ski Krynica, Pu"askiego obok willi „Cis’„. Stan bardzo dobry.
J. Kiepura (1902-1966) - polski •piewak operowy i aktor. Jeden z najs"ynniejszych tenorów w dziejach muzyki
XX w. W 1929 debiutowa" w mediola•skiej La Scali, w
1938 w nowojorskiej Metropolitan Opera. Wraz z %on•
wyst•powa" na Broadwayu w „Weso"ej wdówce” Lehara
(obje%d%aj•c nast•pnie z tym przedstawieniem ca"y •wiat)
oraz w wielu !lmach muzycznych. Obdarzony g"osem o
wielkiej sile, a zarazem niezwyk"ej subtelno•ci by" jednym z najwi•kszych mistrzów techniki wokalnej w ubieg"ym stuleciu. Zagra" w kilkunastu !lmach muzycznych,
niemal w ka%dym jedn• piosenk• wykonywa" w j•z. polskim.
100.–

nr 432

433. [KONIE - ze stadniny w Gumniskach pod Tarnowem - fotogra!a sytuacyjna]. [20 VI
1941]. Fotogra!a form. 10,7x17,2 cm autorstwa Narcyza Pe"czy!skiego w Warszawie.
Na fotogra!i konie na wybiegu s"ynnej stadniny koni arabskich Sanguszków. Na odwrocie piecz.:
„Narcyz Pe"czy•ski Warszawa-Mokotów ul.Czeczota 3 m.3 Tel. 4.24-40”, „20. Czer. 1941” oraz
napis atramentem: „Gumniska Dwuletnie klaczki”. Niewielkie uszkodzenie na prawym marginesie, bez szkody dla kompozycji, stan ogólny dobry.
80.–

434. [KRAKÓW - gmachy publiczne]. [l.
80./90. XIX w.]. Album zaw. 16 fotogra!i w formie leporella form. ca
25,5x18,5 cm, 19,5x23,5 cm, na oryg.
podk"adach form. ca 36,5x27,5 cm wykonanych w atelier Ignacego Kriegera
w Krakowie.
Album form. ca 38x29 cm, k. 16. Oprawa
oryg. p"ócienna w kolorze ciemno niebieskim. Na licu wyz"ocony napis: „Miasto
Kraków Gmachy publiczne”. Na fotogra-
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•ach m. in.: „25. Wie•a Ratuszowa”, „25.
Wie•a Ratuszowa”, „2. Widok Zamku Królewskiego od strony Wis•y”, „4. Wej•cie
na Wawel”, „7. Zamek Krakowski (Kurza
stopa)”, „94. Dziedziniec Zamku Krakowskiego”, „Nowy gmach uniwersytecki”,
„Gmach stra•y po•arnej przy ul. Kolejowej
19 - widok od strony Plant”, „126. Muzeum
X. X. Czartoryskich”, „13. Ko"ció• Bo•ego Cia•a na Kazimierzu”, „47. Mogi•a Tadeusza Ko"ciuszki”, „Zak•ad dla chorych
nieuleczalnych i rekonwalescentów fundacyi Helclów (strona pó•nocna)”, „Zak•ad

dla chorych nieuleczalnych i rekonwalescentów
fundacyi Helclów (strona po•udniowa)”, „Nowy
teatr miejski”, „110. Widok widermachu w kamienicy naro•nej rynku i ulicy #w. Anny - architektura z ko$ca XVI wieku” (nadruki na dolnych
marginesach negatywów wi%kszo"ci fotogra•i).
Fotogra•% nr 10 wykona! 4 VII 1890 Awit Schubert i przedstawia pochód, pod&•aj&cy na Wawel przez plac Matejki, licznie zgromadzonych
uczestników uroczysto"ci pochówku Adama
Mickiewicza (na dolnym marginesie piecz.: „A.
Szubert, Fotograf, Kraków”). Zdj%cia naklejone
na oryg. kartonowe podk!ady. Na dolnych marginesach pod zdj%ciami nadruki: „Fotografowa!
J. Krieger w Krakowie [...]” oraz kaligrafowane
napisy identy•kuj&ce w j%z. w!oskim i polskim.
Opr. otarta i podklejona, marginesy podk!adów
nieco za•ó!cone i zaplamione, stan zdj%' dobry.
I. Krieger (1820-1889) - fotograf krakowski, jeden z pionierów polskiej fotogra•i. Znany przede
wszystkim z ‚krajowidoków’ - fotogra•i architektury, ulic i placów Krakowa. By! te• autorem
znakomitych portretów. Za!o•y! swoje atelier w 1860, gdzie ch%tnie fotografowali si% krakowscy mieszczanie, mieszka$cy przedmie"', a
pó*niej te• galicyjscy ch!opi. Stworzy! m.
in. seri% zdj%' mieszka$ców Galicji - mieszka$ców podkrakowskich wsi, +ydów z Kazimierza, górali z Podhala, Pienin i #l&ska
Cieszy$skiego, Hucu!ów, Rusinów, a nawet
Cyganów ze szczepu Ke!deraszów, których
tabor przeje•d•a! w owym czasie przez
Kraków. Dokumentowa! te• •ycie miasta
umieszczaj&c na swych fotogra•ach przedstawicieli ró•nych zawodów. Fotografowa!
obiekty sakralne i "wieckie, detale architektoniczne, prace restauracyjne w Katedrze
Wawelskiej i ko"ciele Mariackim. Po jego
"mierci zak!ad prowadzi! syn Natan (do
1904) oraz córka Amelia.
1.600.–
nr 434
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435. [KRAKÓW - Ko!ció• Mariacki]. [nie przed 1894, nie po 1896]. Fotogra#a form.
14,6x9,7 cm na oryg. podk•adzie form. 16,5x10,5 cm autorstwa Wilhelma Kleinberga
wydana przez #rm• R. & J. D. [Rommler & Jonas Dresden].
Przedstawia widok od strony pó•nocno-zachodniej wykonany sprzed kamienicy przy Rynku
G•ównym 42. Zdj•cie naklejone na oryg. kartonowy podk•ad z czerwonym obramowaniem. Pod
zdj•ciem nadruk: „6854. Kraków. Ko!ció• N. Maryi Panny - Marienkirche”, „R. & J. D.”, nad
zdj•ciem nadruk: „Kraków - Krakau”. Na odwrocie !lady po odklejeniu z albumu, poza tym stan
bardzo dobry.
120.–

436. [KRAKÓW - okolice w obiektywie Aleksandra Siermontowskiego]. [l. 20./30. XX
w.]. Zestaw 6 fotogra#i pocztówkowych form. ca 9x13,5 cm.
Na zdj•ciach uj•cia z okolic Krakowa. W lewych dolnych naro%nikach negatywów napisy: „Motyw z okolic Bochni”, „Motyw z Tenczynka”, „Przewóz przez Wis•• w Niepo•omicach”, „Po powodzi”, „Figura”, „Trz•sawiska”. Na odwrotach piecz.: „Fot. A. Siermontowski [...]”. Stan dobry.
A. Siermontowski (1889-1942) - architekt, taternik i fotograf. Od 1910 uprawia• wspinaczk• i
narciarstwo. Przez krótki okres prowadzi• zak•ad fotogra#czny w Krakowie. Zajmowa• si• fotogra#• z wielkim zami•owaniem fotografuj•c w Tatrach, Krakowie i okolicach Ma•opolski. Wydawa• pocztówki i albumy. Jego fotogra#e by•y reprodukowane m. in. w „Ilustrowanym Kurierze
Codziennym” i „*wiatowidzie”.
180.–

437. [KRAKÓW - przed widowiskiem „+ywe szachy” na arkadowym dziedzi;cu zamku
wawelskiego - fotogra#a sytuacyjna]. [VI 1932]. Fotogra#a
form. 11,9x16,8 cm nieznanego
autorstwa.
Przedstawia moment wej!cia na
zamek aktorów pokazu zorganizowanego przez 8. Pu•k U•anów
Ksi•cia Józefa Poniatowskiego.
Dwa naro%niki nieco za•amane, na
odwrocie !lady po odklejeniu z albumu.
80.–
nr 437

438. [KRAKÓW - arkadowy dziedziniec zamku wawelskiego]. [l. 30. XX w.]. Fotogra#a form. 12,4x17,8 cm nieznanego autorstwa.
Na fotogra#i fragment wewn•trznego dziedzi;ca arkadowego z kru%gankami w uj•ciu w porze
letniej. Na odwrocie napis o•ówkiem: „Kraków 1936”. Stan bardzo dobry.
80.–

439. [KRYNICA - widoki miasta]. [l. 50. XX w.]. Album zaw. 18 fotogra#i form. ca
12,5x17,5 autorstwa Stanis•awa Muchy.
Album form. ca 20x34 cm, k. 18. Oprawa
skórzana, grzbiet przewi•zany rzemykiem.
Na licu i tyle oprawy wyt•oczone motywy
góralskie. Na fotogra#ach m. in.: widok
ogólny miasta, Stary Dom Zdrojowy, Nowy
Dom Zdrojowy Nowe <azienki, widok z tarasu kolejki na Górze Parkowej, willa Kasztelanka, willa Patria, koncert chóru i orkiestry marynarzy, Park Zdrojowy, k•pielisko,
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kolejk• na Gór• Parkow•. Na dolnych marginesach nadruk: „Fot. St. Mucha”. Zdj•cia naklejone
na karty albumu. Oprawa lekko otarta, stan zdj•• dobry.
S. Mucha (1895-1976) - fotograf krakowski. W czasie I wojny !w. fotografowa• dzia•ania Legionów Polskich. Od 1922 studiowa• w Krakowie prawo i zosta• fotoreporterem IKC. W 1929 otworzy" w Krakowie w"asne atelier ukierunkowane na fotogra#• pejza&ow•, a tak&e dokumentuj•c•
architektur• i &ycie Krakowa. Od 1952 cz"onek ZPAF.
800.–

nr 439

440. [LASKOWSKI Jan - fotogra#e sytuacyjne]. [l. 30. XX w.]. Zestaw 6 fotogra#i form.
13,5x8,5 cm, 9x12 cm, 8,5x6 cm nieznanego autorstwa.
Przedstawiaj• ksi•dza w otoczeniu znajomych, na jednym ze zdj•• ksi•dz w uj•ciu portretowym. Na odwrotach dwóch zdj•• napisy atramentem: „Konarzewo 5/I 30”, „Ks. Proboszcz J.
Laskowski [...] Z wakacji w Konarzewie 25. VII. 1937”. Na odwrotach trzech fotogra#i *lady po
odklejeniu z albumu, stan ogólny dobry.
J. Laskowski (1872-1939) - ksi•dz katolicki, duchowy przywódca strajku dzieci wrzesi'skich
w 1901, obro'ca polsko*ci w zaborze pruskim (przeciwnik nauczania religii w j•z. niemieckim,
patron protestu rodziców przeciwko biciu dzieci przez pruskie w"adze szkolne). Proboszcz w
Konarzewie, gdzie powo"a" Towarzystwo Przyjació" M"odzie&y. Kawaler Krzy&a O#cerskiego Orderu Odrodzenia
Polski.
100.–

441. [LOTNICTWO - Stanis"aw Skar&y'ski - fotogra#a
portretowa]. [1933]. Fotogra#a pocztówkowa form.
13,8x8,6 cm autorstwa P. Kubika.
Portretowany uj•ty w popiersiu. W lewym dolnym naro&niku negatywu napis: „Foto P. Kubik”. Na odwrocie
napis o"ówkiem: „Kpt. Skar&y'ski w B A [Buenos Aires]
po przelocie przez Atlantyk”. Naro&niki lekko otarte, odwrocie zaplamione.
S. Skar!y"ski (1899-1942) - pu"kownik pilot Wojska Polskiego. Pierwszy Polak, który przelecia" Atlantyk, ustanawiaj•c *wiatowy rekord odleg"o*ci lotu.
120.–

442. [LUBOMIRSKI Jerzy Henryk - fotogra#a portretowa]. [l. 60. XIX w.]. Fotogra#a form. 9,1x5,4 cm
na oryg. podk"adzie form. 10,5x6 cm autorstwa Walerego Rzewuskiego w Krakowie.
Portretowany uj•ty w popiersiu, zwrócony lekko w prawo. Zdj•cie naklejone na oryg. kartonowy podk"ad. Na
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odwrocie reklamowa winieta atelier z nadrukiem: „Zak•ad
Fotogra"czny Walerego Rzewuskiego w Krakowie Weso•a,
ulica Podwale, No 27.B.”. Stan bardzo dobry.
J. H. Lubomirski (1817-1872) - dzia•acz polityczny i spo•eczno-o#wiatowy, s•owiano"l, pose• na sejm galicyjski,
cz!onek Pozna$skiego Towarzystwa Przyjació! Nauk. Jeden z najbli•szych przyjació! Zygmunta Krasi$skiego (by!
pierwowzorem Orcia w „Nie-Boskiej Komedii”). Jako kurator Ossolineum przys!u•y! si& w jego rozwój, m. in. skupiaj•c w nim wybitnych uczonych, takich jak Antoni Ma!ecki, W!adys!aw *ozi$ski, W!adys!aw Wis!ocki, a tak•e
podarowa! zak!adowi bibliotek& i zbrojowni& przeworsk•.
W. Rzewuski (1837-1888) - fotograf krakowski, dzia!acz
spo!eczny, jeden z pionierów polskiej fotogra•i. Studiowa!
w Instytucie Technicznym w Krakowie i w l. 1857-1858 na
politechnice w Wiedniu. Od 1859 pracowa! jako fotograf,
najpierw na wolnym powietrzu, pó+niej w pracowni w wynaj&tym pokoju przy ul. Grodzkiej 83. W 1861 otworzy!
zak!ad przy ul. Krupniczej 6, nast&pnie przy ul. Kopernika 29. W l. 1864-1867 wystawi! dom przy ul. Kolejowej
27b, gdzie 1 XI 1867 otworzy! swój renomowany zak!ad z
nr 442
nowocze#nie wyposa•onym atelier laboratorium. Wybitny
obywatel i radny miasta Krakowa. Znany z fotogra•i etnogra•cznej, pejza•y Tatr, tworzy! tzw.
„•ywe obrazy”. Autor portretów, w tym powsta$ców z 1863 i pierwszych albumowych zdj&/
aktorów.
200.–

443. [LWÓW - ko#ció! #w. Jana
Chrzciciela]. [1869]]. Fotogra•a form. 9,2x14,3 cm na
podk!adzie form. 13,4x20 cm
autorstwa Teodora Szajnoka.
Przedstawia widok zewn&trzny
ko#cio!a, w którym obecnie mie#ci
si& Muzeum zabytków Staro•ytnego Lwowa. Na dolnym marginesie
podk!adu nadruk: „[...] fot. z nat.
T. Szajnok”. Zdj&cie naklejone na
kartonowy podk!ad. Podk!ad i odwrocie nieco za•ó!cone, stan zdj&cia dobry. Prezentowana fotogra•a
by!a do!•czana do ksi••ki Karola
nr 443
Widmanna - „Ko#ció! pod wezwaniem #w. Jana Chrzciciela we Lwowie. Wiadomo#/ historyczna. Z fotografj• z pracowni T. Szajnoka. Lwów 1869” (patrz. A98;1306).
T. Szajnok (1833-1894) - wzi&ty fotograf lwowski. Przed 1862 prowadzi! zak!ad po Cho!oniewskim przy ul. Pojezuickiej 174 2;4, od 1867 we w!asnym nowo wybudowanym domu przy ul.
Meyera 727 2;4. W 1863 fotografowa! uczestników powstania. Autor podr&cznika „Przewodnik
fotogra•czny dla u•ytku fotografów zawodowych i mi!o#ników” wydanego w 1893 w Berlinie.
W l. 1868-1869 wyda! dwa albumy zdj&/ (Album krasiczy$skie i Album •ó!kiewskie) po raz
pierwszy w Polsce odbijane r&cznie w formie #wiat!odruków.
80.–

444. [LWÓW - zdj&cie lotnicze 1]. [1928?]. Fotogra•a form. 11,6x17,1 cm.
Przedstawia widok z lotu ptaka na fragment miasta z widocznym w tle ko#cio!em #w. El•biety
(wed!ug projektu Teodora Talowskiego), wzniesionym w robotniczej dzielnicy Lwowa na Gró-
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deckim, najwi•kszej •wi•tyni miasta. Zdj•cie wykonane najprawdopodobniej przez Edmunda
Liba•skiego podczas przelotu balonem nad miastem wraz z Karolem Richtmannem. Zdj•cie bez
piecz. fotografa. Stan dobry.
100.–

nr 445

445. [LWÓW - zdj•cie lotnicze 2]. [1928?]. Fotogra!a form. 11,5x17,1 cm.
Przedstawia widok z lotu ptaka na fragment centrum miasta z widocznym w eklektycznym gmachem Teatru Wielkiego. Zdj•cie wykonane najprawdopodobniej przez przez Edmunda Liba•skiego podczas przelotu balonem nad miastem wraz z Karolem Richtmannem. Zdj•cie bez piecz.
fotografa. Stan dobry.
100.–

446. [LWÓW - cerkiew •w. Jura]. [l. 30. XX w./l. 60. XX w.]. Fotogra!a form. 17,9x12,8
cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Przedstawia fragmentaryczny widok na zespó" soboru •w. Jura, g"ównej grecko-katolickiej •wi•tyni Lwowa. Na odwrocie piecz.: „Copyright by W. Puchalski Poland”. Stan bardzo dobry.
80.–

447. [LWÓW - cerkiew Preobra•e•ska (Przemienienia Pa•skiego)]. [l. 30. XX w./l. 60. XX
w.]. Fotogra!a form. 17,9x12,9 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Przedstawia widok na najwi•ksz• greckokatolick• cerkiew zbudowan• w l. 1875?-1898 wg projektu Sylwestra Hawryszewicza na miejscu zniszczonego po#arem ko•cio"a i klasztoru Trynitarzy. Zdj•cie bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
70.–

448. [LWÓW - ko•ció" •w. El#biety]. [l. 30. XX w./l. 60. XX w.]. Zestaw 6 fotogra!i form.
17,9x13, 12,8x17,8 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Na pi•ciu fotogra!ach uj•cia zewn•trzne ko•cio"a •w. El#biety (wed"ug projektu Teodora Talowskiego), wzniesionego u zbiegu ulic Gródeckiej i Sapiehy w robotniczej dzielnicy Lwowa,
najwi•kszej •wi•tyni miasta, na szóstym uj•cie wej•cia do ko•cio"a. Na odwrocie dwóch zdj•$
piecz.: „Copyright by W. Puchalski Poland”, na jednym piecz.: „Fot. W". Puchalski [...]”, pozosta"e bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
200.–

449. [LWÓW - ko•ció" i klasztor Karmelitanek Bosych]. [l. 30. XX w./ l. 60. XX w.]. Zestaw 2 fotogra!i form. 17,9x12,9 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Na fotogra!ach uj•cia zewn•trzne ko•cio"a. Na odwrocie piecz.: „Copyright by W. Puchalski
Poland”. Stan bardzo dobry.
70.–
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450. [LWÓW - plac Mariacki i •gura Naj"wi#tszej Maryi Panny]. [l. 30. XX w./ l. 60. XX
w.]. Zestaw 2 fotogra•i form. 17,9x12,8 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Na jednej z fotogra•i fragmentaryczny widok placu na starym mie"cie z widocznym fragmentem
kamienicy Sprechera i z Katedr• %aci•sk• na drugim planie kompozycji, na drugim pos•g z bia•ego marmuru wykonany przez monachijskiego rze(biarza J. N. Hautmanna )1859* nad studni•
wg projektu M. %u+yckiego )1904*. Zdj•cia bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
140.–

451. [LWÓW - uniwersytet im. Jana Kazimierza]. [l. 30. XX w./l. 60. XX w.]. Fotogra•a
form. 12,8x18 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Przedstawia fragment widoku zewn•trznego gmachu g•ównego jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej. Zdj•cie bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
80.–

452. [LWÓW - Politechnika Lwowska]. [l. 30. XX w./l. 60. XX w.]. Fotogra•a form.
12,9x18 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Przedstawia widok zewn•trzny gmachu g•ównego jednej z najstarszych uczelni technicznych w
Europie. Zdj•cie bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
80.–

453. [LWÓW - pomnik Jana III Sobieskiego]. [l. 30. XX w./l. 60. XX w.]. Fotogra•a form.
14,9x10,6 cm autorstwa W%odzimierza!Puchalskiego.
Przedstawia pomnik króla mieszcz•cy si• przy Wa•ach Hetma•skich. Obecnie pomnik znajduje
si• w Gda•sku na Targu Drzewnym. Na odwrocie piecz.: „Copyright by W. Puchalski Poland” oraz
tekst!z!odr"cznymi!#yczeniami!noworocznymi!r"k$!fotografa. Stan bardzo dobry.
120.–

454. [LWÓW - Cmentarz Obro•ców Lwowa]. [l. 30. XX w./l. 60. XX w.]. Zestaw 3 fotogra•i form. 18x12,8 cm, 17,9x12,7 cm, 12,9x17,8 cm autorstwa W odzimierza!Puchalskiego.
Na jednej z fotogra•i kaplica na Cmentarzu Orl•t Lwowskich, na dwóch pozosta•ych pomnik ku
czci poleg•ych i zmar•ych w obronie Polski Francuzów )pomnik z przedstawieniem wykutego w
kamieniu piechura francuskiego wspartego o karabin. Po bokach •gury nazwiska 16 Francuzów.
Pod •gur• napis: „Szeregowiec 57 Pu•ku P. Jean Larouet ur. w Sigolens-Gironde 1899 r. ; 14
stycznia 1920”. Zdj•cia bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
80.–

455. [MARYNISTYKA - kr•+ownik typu „Leander”].
[nie po 1926?]. Zestaw 2 fotogra•i form. 8,7x13,8
cm autorstwa Maxa!Dreblowa.
Przedstawiaj• jednostk• w porcie. Na odwrocie nadruk:
„Max Dreblow Nachf., Inh. Ernst Klett, Stettin, Kais.-Wilh.-Str. 35, Nachbild. verb.”. Stan bardzo dobry.
M.!Dreblow )1869-1927* - wybitny fotograf, zawodowy fotoreporter Pomorza Zachodniego. W 1903 otworzy• zak•ad fotogra•czny reklamowany jako „Pocztówki ze statkami - specjalno"< kolorowe zdj•cia statków”.
To w•a"nie statki stanowi•y jego fascynacj•. Postanowi•
sfotografowa< ka+d• jednostk• wp•ywaj•c• do Szczecina lub =winouj"cia. Od 1909 pierwszy zawodowy fotogra•k w Szczecinie. W 1925 lub 1926 sprzeda• zak•ad
fotogra•czny wraz z ca•ym dorobkiem Ernestowi Klettowi.
180.–

456. [M•&CZYZNA w stroju szlacheckim - fotogra•e portretowe]. [prze•om XIX i XX w.]. Zestaw
2!fotogra'i form. 13,7x9 cm na oryg. podk•adzie
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form. 16x10,5 cm, 5,4x8,3 cm na oryg. podk•adzie form. 6,6x10,7 cm i 1 akwarelki
form. 13,4x9,1 cm na oryg. podk•adzie form. 16,1x10,8 cm nieznanego autorstwa.
Portretowany uj•ty w ca•ej postaci stoi na tle wzgórza wawelskiego. Ubrany w •upan, przepasany pasem kontuszowym, w lewej r•ce szabla, na g•owie czapka z piórem. Na dolnych marginesach fotogra#i nadruki: „Cabinet Portrait”, „Visit Portrait”; na dolnym marginesie akwarelki
napis atramentem: „J. G•ogowski Kraków”. Zdj•cia i akwarelka naklejone na oryg. kartonowe
podk•ady. Na odwrotach fotogra#i reklamowe winiety z nadrukiem: „Souvenir” w secesyjnym
obramowaniu. Zdj•cie w formacie wizytowym podkolorowane, w formacie gabinetowym czarno-bia•e. Lica i i odwrocia lekko otarte, niewielkie uszkodzenie na górnym marginesie akwarelki,
stan ogólny dobry.
240.–

nr 456

457. [M"#CZYZNA w stroju sarmackim na koniu fotogra#a portretowa]. [l. 70. XIX w.?]. Fotogra#a form. 14,3x10,1 cm na oryg. podk•adzie form.
16,5x10,5 cm autorstwa Georga Lorenza w Krotoszynie.
Portretowany uj•ty w ca•ej postaci na koniu. Ubrany w
strój sarmacki, w lewej r•ce trzyma bu•aw•. Na dolnym
marginesie nadruk: „Georg Lorenz Krotoschin, Koschminer-Str.”. Zdj•cie naklejone na oryg. kartonowy
podk•ad. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem:
„Georg Lorenz Photograph Krotoschin [...] oraz napis
atramentem: „Opielinski z Krotoszyna z okazji jakiego
obchodu”. Niewielkie zaplamienia lica i odwrocia, stan
ogólny dobry.
160.–

458. [M"#CZYZNA w stroju szlacheckim - fotogra#a
portretowa]. [1903]. Fotogra#a form. 14,9x10 cm
na oryg. podk•adzie form. 16,4x10,3 cm autorstwa
Dawida Mazura we Lwowie.
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Portretowany uj•ty do kolan stoi na tle malowanej dekoracji. Ubrany w •upan, przepasany pasem kontuszowym,
w lewej r•ce szabla turecka, na g#owie czapka z piórem.
Na dolnym marginesie nadruk: „Mazur we Lwowie”,
przedzielony medalami nagrodowymi. Zdj•cie naklejone
na oryg. kartonowy podk#ad ze z#oconymi brzegami. Na
odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „D. Mazur we
Lwowie ul. Pa•ska 5” oraz napis atramentem: „Kochanemu Wito#dowi na pami%tk! Mieczys#aw d. 17/9 1903 r.”.
Stan bardzo dobry.
D. Mazur - w#a&ciciel zak#adów fotogra'cznych we
Lwowie. W l. 1887-1905 zak#adu przy ul. Pa$skiej 5. Karier! fotogra'czn% rozpocz%# w 1882 w spó#ce z Karolem
Roszkiewiczem. Jego prace odznacza#y si! wierno&ci%
i profesjonalizmem w wykonaniu. Od 1894 nale"a# do
pierwszych fotografów w kraju. Jego klientel! stanowili
szacowni obywatele miasta Lwowa, rodziny mieszcza$skie i szlacheckie. Na prze#omie 1909 i 1910, ciesz%c si!
ogromnym uznaniem i dobr% opini% zarówno w&ród klienteli jaki i kolegów po fachu, zosta# wybrany prze#o"onym
Gremium Fotografów - pierwszej organizacji fotografów
zawodowych we Lwowie.
160.–

nr 458

459. [MI!OSZ Czes#aw z bratem Andrzejem w Warszawie - fotogra'a sytuacyjna]. [l. 90. XX w.].
Fotogra'a form. 49,7x60,5
cm nieznanego autorstwa.
Poeta uj!ty podczas rozmowy
z bratem. W tle widoczna kamienica i samochód syrenka.
Naro"niki nieco otarte, niewielkie naderwanie dolnego
marginesu, stan ogólny dobry.
Efektowna fotogra"a w du#ym formacie.
C. Mi$osz (1911-2004) prawnik, poeta, prozaik,
eseista, historyk literatury,
t#umacz. Do 1980 w Polsce
nr 459
ob#o"ony cenzur%. Laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1980. Kawaler orderu Or#a Bia#ego.
A. Mi$osz (1917-2002) - dziennikarz, publicysta, t#umacz, re"yser 'lmów dokumentalnych. Odznaczony tytu#em „Sprawiedliwy w&ród Narodów *wiata”.
360.–

460. [MO%CICKI Ignacy - na uroczystym otwarciu dzia#u sztuki zdobniczej w Muzeum
Narodowym w Warszawie - fotogra'a sytuacyjna]. [I 1932]. Fotogra'a form. 13x18
cm nieznanego autorstwa.
Prezydent w&ród uczestników uroczysto&ci. Widoczni m. in.: Jules Laroche ambasador Francji
w Polsce, Bronis#aw Gembarzewski dyrektor Muzeum Narodowego, W#adys#aw Raczkiewicz
marsza#ek senatu, Zygmunt S#omi$ski prezydent Warszawy, p#k Jan G#ogowski szef Gabinetu
Wojskowego Prezydenta RP, kpt. Zygmunt Górzewski adiutant prezydenta. Na odwrocie napis
identy'kuj%cy o#ówkiem. Niewielkie &lady zaplamie$ na licu i odwrociu, poza tym stan dobry.
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I. Mo•cicki (1867-1946) - polityk,
prezydent RP w l. 1926-1939, budowniczy przemys•u chemicznego
w Polsce.
120.–

461. [MO!CICKI Ignacy - na pogrzebie biskupa W"adys"awa Bandurskiego w Wilnie
- fotogra"a sytuacyjna]. [10
III 1932]. Fotogra"a form.
12,2x16,9 cm autorstwa Witolda Pikiela.
Prezydent w#ród licznie zgromadzonych uczestników mszy pogrzebowej w katedrze wile•skiej.
nr 460
Widoczni m. in.: premier Aleksander Prystor (obok prezydenta), prof.
Leon Koz!owski pó%niejszy premier rz&du, gen. Daniel Konarzewski, adiutant prezydenta kpt.
Zygmunt Górzewski (stoj&cy za prezydentem), mjr Kazimierz Jurgielewicz zast'pca szefa Gabinetu Wojskowego. Na odwrocie piecz.: „[...] W. Pikiel Fotograf-Ilustrator Wojskowego Instytutu
Naukowo-O#wiatowego Warszawa, Al. Szucha 14. tel. 8-83-38” oraz napis identy"kuj&cy o!ówkiem. Stan dobry.
W. Bandurski (1865-1932) - biskup, kaznodzieja, dzia!acz niepodleg!o#ciowy. W 1887 otrzyma!
#wi'cenia kap!a$skie. Od 1894 sekretarz i kapelan biskupa krakowskiego J. Puzyny. Od 1895
kanclerz kurii biskupiej w Krakowie. Od 1903 kanonik kapitu!y krakowskiej. W 1906 zosta!
biskupem i sufraganem w archidiecezji lwowskiej. Prowadzi! dzia!alno#* spo!eczn& i pedagogiczn&. W l. 1911-1912 uczestnik akcji narodowej i religijnej obrony Che!mszczyzny. Kapelan
powsta!ej w 1912 tajnej organizacji niepodleg!o#ciowej „Konfederacja Polska” patronuj&cej Dru+ynom Bartoszowym, Strzelcowi, Soko!owi. Podczas 1 wojny #w. jako opiekun uchod%ców i je$ców polskich w Wiedniu wspó!pracowa! z Naczelnym Komitetem Narodowym. Honorowy kapelan I Brygady Legionów Polskich, wyg!asza! kazania na pierwszej linii frontu. W 1919 powróci!
do Lwowa, gdzie podj&! dzia!alno#* duszpastersk& w#ród +o!nierzy. Od 1920 w Wilnie biskup
polowy wojsk Litwy /rodkowej. Wielokrotnie odznaczany wysokimi orderami i odznaczeniami
pa$stwowymi.
120.–

462. [MO!CICKI Ignacy - na de"ladzie z okazji obchodów /wi'ta Niepodleg!o#ci przy
placu Pi!sudskiego w Warszawie - fotogra"a sytuacyjna]. [1934 b&d% 1935]. Fotogra"a
form. 12,8x18 cm autorstwa Witolda Pikiela.
Prezydent na trybunie honorowej przed pa!acem prezydenckim przygl&daj&cy si' de"ladzie. Za
prezydentem widoczny stoj&cy za nim jego adiutant kpt. Zygmunt Górzewski. Widoczny tak+e
m. in. Leon Koz!owski premier rz&du. Na pierwszym planie haubica wz. 1917 kal. 155 mm z maszeruj&cymi za ni& kawalerzystami. Na odwrocie piecz.: „[...] W. Pikiel Fotograf-Ilustrator Wojskowego Instytutu Naukowo-O#wiatowego Warszawa, Al. Szucha 14. tel. 8-83-38” oraz b!'dny
napis identy"kacyjny. Stan dobry.
W. Pikiel (1895-1943) - fotograf i fotoreporter. Pierwszy prezes Syndykatu Fotoreporterów Polskich za!o+onego w l. 30. XX w. Najpopularniejszy od 1919 fotoreporter wojskowy i rz&dowy.
Jego zdj'cia i reporta+e ukazywa!y si' niemal we wszystkich gazetach polskich i w wielu zagranicznych. Podczas II wojny #w. przebywa! w Pary+u, a nast'pnie w Wielkiej Brytanii jako korespondent i fotoreporter wojskowy. Zmar! w 1943 w Londynie pozostawiaj&c olbrzymie archiwum
negatywów obrazuj&ce dzieje Wojska Polskiego na Zachodzie.
120.–

463. [MO!CICKI Ignacy - na Mi'dzynarodowych Zawodach Hippicznych na hipodromie
w ;azienkach w Warszawie - fotogra"a sytuacyjna]. [8 VI 1936]. Fotogra"a form.
18x24,4 cm nieznanego autorstwa.
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Prezydent w otoczeniu zwyci•skiej
ekipy niemieckiej w konkursie o
„Puchar Narodów”. Pierwszy z
prawej p•k Rudolf von Waldenfels,
kierownik ekipy niemieckiej trzymaj•cy puchar. Na odwrocie naklejony tekst z maszynopisowym
tekstem w j•z. niemieckim. Stan
bardzo dobry.
180.–

464. [PANEK Jerzy i Józef Zi•ba fotogra$a sytuacyjna]. [1996].
Fotogra$a kol. form. 10x15 cm
nieznanego autorstwa.
Arty•ci pozuj• do wspólnej fotogra$i. Na odwrocie tekst r•k• J. Panka:
„Drogi mój Józku Zi•ba w to wielkie Swi•to dzisiaj 11 listopada *ciskam Ci• mocno Twój Panek Jurek
Kraków. 11.XI 96”. Stan bardzo
dobry.
50.–

nr 463

465. [PI•KA no•na - Pierwszy
Ogólnopolski Kurs dla Kierowników Pi•karskich - fotogra$a zbiorowa]. [IV 1930].
Fotogra$a form. 10,5x16,5 cm
autorstwa Ch.! Bojma! w!Warszawie.
nr 465
Kilkudziesi•cioosobowa
grupa
m••czyzn uczestników kursu upozowana do pami•tkowej fotogra$i na tle budynku. Na dolnym marginesie napis: „Pierwszy Ogólnopolski Kurs dla Kierowników Pi"karskich Warszawa - Kwiecie' 1930r”. Na odwrocie piecz.:
„Fotograf prasowy Ch. Bojm [...]”. Stan dobry.
60.–

466. [PI•SUDSKI Józef - fotogra$a portretowa]. [XII 1914]. Fotogra$a pocztówkowa
form. 13,2x8,6 cm autorstwa
Jana!Rysia!w!Zakopanem.
Komendant uj•ty w popiersiu, en
face. Ubrany w kurtk• mundurow•
z wy"o&onym ko"nierzem swetra.
Fotogra$a wykonana w czasie pobytu Pi•sudskiego w Zakopanem w
XII 1914. W lewym dolnym naro•niku na negatywie napis: „J. Ry*
Repr.”. Stan dobry.
J.! Ry" (1889-1939?) - zawodowy
fotograf pracuj•cy g•ównie dla prasy.
60.–

467. [PI•SUDSKI Józef - na meczu
pi"karskim w Nowej Rara'czy

nr 467
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- fotogra•a sytuacyjna]. [30 VI 1916]. Fotogra•a pocztówkowa form. 8,6x13,9 cm
nieznanego autorstwa.
Komendant w uj•ciu z •o•nierzami przy okazji ostatniego „wo•y•skiego” ogl•danego przez niego
meczu pi•karskiego jaki odby• si• w Nowej Rara•czy pomi•dzy dru•ynami I. komendy I. Brygady Legionów, a 1. pu•kiem u•anów (wynik 5:0). Stan dobry.
80.–

468. [PI•SUDSKI Józef - fotogra•a portretowa].
[przed 1917]. Fotogra•a pocztówkowa form.
12,1x8,2 cm autorstwa Józefa Kuczy!skiego w
Krakowie.
Brygadier uj•ty w 3/4 postaci, w mundurze legionowym z maciejówk• w lewej r•ce, prawa r•ka wsparta
na szabli. W prawym dolnym naro•niku wycisk: „Kuczy•ski Zak•ad Artyst Fotogra•czny Kraków Rynek
Pa•ac Spiski”. !lady za•amania, odwrocie nieco zaplamione.
J. Kuczy!ski (1875-1952) - zawodowy fotograf.
Cz•onek Kapitu•y Seniorów Fotoklubu Polskiego.
Ucze• J. Miena i J. Sebalda. W 1907 otworzy• zak•ad
fotogra•i artystycznej przy rynku w Krakowie w Pa•acu Spiskim. Zak•ad cieszy• si• ogromn• popularno"ci•
w"ród mieszka•ców, zw•aszcza w"ród artystów. W
luksusowym wn•trzu zak•adu zbiera•a si• ma•opolska
bohema (J. Malczewski, X. Dunikowski). Fotogra•e
Kuczy•skiego s• kompozycyjnie przemy#lane, g•ówn• rol• odgrywaj• efekty "wiat•ocienia.
60.–
nr 468

469. [PI•SUDSKI Józef - fotogra•a portretowa]. [l.
20. XX w.]. Reprodukcja fotogra•czna form. 13,2x8,2 cm nieznanego autorstwa.
Komendant uj•ty w popiersiu, en face. Ubrany w mundur legionowy. Stan dobry.

60.–

470. [PI•SUDSKI Józef w Warszawie - fotogra•a sytuacyjna]. [przed 1923]. Fotogra•a
pocztówkowa form. 8,9x13,8 cm nieznanego autorstwa.
Marsza•ek odbieraj•cy de•lad• kawalerii z okazji niezidenty•kowanej uroczysto"ci. W tle o•cerowie w mundurach i licznie zgromadzona publiczno"#. Stan dobry.
80.–

471. [PI•SUDSKI Józef w Druskiennikach - fotogra•a sytuacyjna]. [1926?]. Fotogra•a
pocztówkowa form. 8,8x13,8
cm autorstwa Leona Baranowskiego w Druskiennikach.
Marsza•ek pogr••ony w rozmowie
ze zwolenniczk• nowatorskich metod leczenia dr Eugeni" Lewick".
Obok siedz• widzowie zawodów
sportowych oddaj•c si• rozmowom
podczas przerwy. Na odwrocie
piecz.: „Fot. L. Baranowski Druskieniki [...]” i napis atramentem:
„1929 r.”. Stan dobry.
160.–

140

nr 471

FOTOGRAFIE

472. [PI•SUDSKI Józef - w otoczeniu generalicji podczas obchodów !wi"ta Kawalerii w
Krakowie z okazji 250 rocznicy Odsieczy Wiede#skiej].
[X 1933]. Fotogra$a form.
11,4x16,7 cm nieznanego autorstwa.
Marsza•ek podczas rozmowy z
generalicj• na B•oniach. Widoczni
m. in. od lewej: gen. Daniel Konarzewski i od prawej gen. Stanis•aw
Grzmot-Skotnicki, gen. Tadeusz
Kasprzycki (3 od prawej). Stan
bardzo dobry.
150.–

nr 472

473. [PI•SUDSKI Józef w Moszczenicy - fotogra$a sytuacyjna]. [1934]. Fotogra$a form.
17,3x23 cm nieznanego autorstwa.
Portretowany uj•ty podczas spaceru w parku maj&tku pa#stwa
K"pi•skich w Moszczenicy ko•o
'ywca, gdzie w okresie od pocz•tku wrze•nia do pocz•tku pa+dziernika przebywa• na urlopie. Stan
bardzo dobry.
180.–

474. [PRZYRODA - dwa •ab"dzi•tka]. [l. 60. XX w.]. Fotogra$a
form. 24x30 cm autorstwa W odzimierza!Puchalskiego.

nr 473

Przedstawia •ab"dzi•tka w gnie+dzie. Na odwrocie piecz.: „[...] Autor W. Puchalski [...]”, odr"czna!dedykacja!fotografa dla •ony, z tekstem: Kochanej Alance z •yczeniami •eby na jeziorach
Mazurskich prze•y•a du•o wzrusze• •ab"dzich WPuchalski” oraz napis o•ówkiem: „•ab"d+”.
Stan bardzo dobry.
W.! Puchalski! (1909-1979) - przyrodnik, my•liwy, fotogra$k, re•yser $lmów przyrodniczych.
Zara•ony pasj• fotografowania od wczesnych lat dzieci"cych. W wieku czternastu lat otrzyma•
pierwszy aparat fotogra$czny od swego dziadka Hieronima Sykory. Ucz"szcza• do XII Gimnazjum Pa•stwowego we Lwowie, nast"pnie do Korpusu Kadetów nr 1. S•u•b" wojskow• odby•
w podchor••ówce artylerii we W•odzimierzu Wo•y•skim. W 1933 rozpocz•• studia na Akademii
Rolniczej w Dublanach i zako•czy• je uzyskuj•c dyplom in•yniera agronoma. W l. 1933-1936
pracowa• jako asystent prof. Witolda Romera w Katedrze Fotochemii Filmotechniki Polskiej. W
1937 zosta• asystentem prof. Kazimierza Wodzickiego w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierz•t
SGGW W Warszawie. W 1936 zorganizowa• pierwsz• w Polsce wystaw" o tematyce przyrodniczo-my•liwskiej. Sta• si" znanym fotografem, otrzymywa• wiele zamówie• do czasopism krajowych i zagranicznych. Sze•ciokrotnie zdobywa• pierwsze miejsce w konkursach fotogra$cznych
organizowanych przez redakcj" „•owca Polskiego”. W kampanii wrze•niowej bra• udzia• jako
porucznik artylerii. Podczas II wojny •w. (1940-1944) pracowa• jako le•niczy w maj•tku Brzóza
(pow. tarnobrzeski). Wspó•pracowa• z partyzantk• w Puszczy Sandomierskiej. Po wojnie osiad•
w Krakowie. W 1946 organizowa• krakowski Instytut Filmowy. Od 1949 pracowa• w Instytucie
Zootechniki Uniwersytetu Jagiello•skiego tworz•c dzia• dokumentacji foto$lmowej. Od 1956
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a• do ko•ca •ycia wspó•pracowa• z Wytwórni• Filmów O•wiatowych w •odzi. Wzi•• udzia• w
dwóch wyprawach na Spitsbergen (1957, 1958), za• w 1978 bra• udzia• w wyprawie zorganizowanej przez Polsk• Akademi" Nauk na Antarktyk", podczas której zmar• w trakcie wykonywania
zdj'" na Wyspie Króla Jerzego. Dwukrotnie •onaty, druga •ona Alana Gröo. W l. 1947-1979
nakr'ci• kilkana•cie %lmów i wyda• kilkadziesi•t ksi••ek o tematyce przyrodniczej. Za sw• prac'
zosta• kilkukrotnie nagrodzony w Polsce i za granic•, a tak•e odznaczany, m. in.: Krzy•em Kawalerskim, Krzy•em Komandorskim Polonia Restituta.
240.–

475. [PRZYRODA - rodzina •asiczek]. [l. 60. XX w.]. Fotogra%a form. 24x29,7 cm autorstwa
W odzimierza!Puchalskiego.
Przedstawia sympatyczne •asiczki
wygl•daj•ce z norki w truskawkach. Na odwrocie piecz.: „[...]
Autor W. Puchalski [...]”, napis
atramentem: „Alana Groo”. Stan
bardzo dobry.
180.–

476. [PRZYRODA - ropuchy]. [l.
60. XX w.]. Fotogra%a form.
29,7x24 cm autorstwa W odzimierza!Puchalskiego.
Przedstawia dwie ropuchy w mi•osnym uniesieniu. Zdj'cie bez piecz.
fotografa. Górny margines lekko
otarty, poza tym stan dobry.

nr 475

180.–

477. [PRZYRODA - piskl'ta w dziupli]. [l. 60. XX w.]. Fotogra%a form. 18,2x13 cm autorstwa W odzimierza!Puchalskiego.
Przedstawia piskl'ta w gotowo•ci oczekuj•ce na przyj'cie po•ywienia. Zdj'cie bez piecz. fotografa. Stan bardzo dobry.
60.–

478. [REYMONT
W•adys•aw
Stanis•aw - przy pracy twórczej - fotogra%a sytuacyjna].
[l. 10./20. XX w.]. Fotogra%a
pocztówkowa form. 8,7x13,7
cm nieznanego autorstwa.
Pisarz siedzi za biurkiem w twórczym zamy•leniu patrz•c na
wprost. Stan dobry.
W.! S.! Reymont (1867-1925) - pisarz, prozaik. nowelista, przedstawiciel realizmu w okresie M•odej
Polski. Laureat Nagrody Nobla za
epopej' „Ch•opi”.
100.–

nr 478

479. [SIKORSKI W•adys•aw gen. - podczas wizyty brytyjskiej pary królewskiej króla Jerzego VI i królowej El•biety w 1. Korpusie Polskim w Wielkiej Brytanii - fotogra%a
sytuacyjna]. [7 III 1941]. Fotogra%a form. 8,9x6,1 cm nieznanego autorstwa.
Genera• id•cy za królem Jerzym VI. Obok patrz•ca w obiektyw królowa El•bieta. Na odwrocie
napis atramentem: „7/III.41. Forfar”. Stan bardzo dobry.
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W. Sikorski (1881-1943) - polski dowódca wojskowy i Wódz Naczelny
Polskich Si• Zbrojnych, m•# stanu, polityk, minister spraw wojskowych
w l. 1924-1925. W l. 1939-1943 premier polskiego rz"du na Uchod$stwie.
40.–

480. [SIKORSKI W!adys!aw gen. - wizytuj"cy wojska polskie w
Wielkiej Brytanii - fotogra%a sytuacyjna]. [pocz. l. 40. XX w.].
Fotogra%a pocztówkowa form. 13,8x8,7 cm nieznanego autorstwa.
Genera! przed szeregiem #o!nierzy w Wielkiej Brytanii. Stan dobry.
80.–

481. [SIKORSKI W!adys!aw gen. - z królem Jerzym VI w Wielkiej
Brytanii - fotogra%a sytuacyjna]. [pocz. l. 40. XX w.]. Reprodukcja fotogra%czna form. 13,2x7,7 cm nieznanego autorstwa.

nr 480

Genera! podczas rozmowy z królem Jerzym VI u lotników polskich w Wielkiej Brytanii. Stan
dobry.
80.–

482. [SZYMBORSKA Wis•awa na ostatnim przyj&ciu urodzinowym Kornela
Filipowicza - fotogra%e sytuacyjne].
[X 1989]. Zestaw 8 fotogra%i form.
9x13,8 cm nieznanego autorstwa.
Poetka w otoczeniu przyjació! (widoczna
m. in. Alana Puchalska, Dasza (Danuta)
Abrahamowicz) za zastawionym sto!em z
okazji 76. urodzin K. Filipowicza pogr"#ona w rozmowach, czytaj"ca poezj&. Do!"czono oryg. kopert& z zapisk" atramentem
r&k" Alany Puchalskiej. Stan bardzo dobry.
480.–

nr 482
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483. [TOWARZYSTWO Gimnastyczne „Sokó•” w Krakowie - m"#czyzna w stroju „sokolim” - fotogra•a
portretowa]. [pocz. XX w.]. Fotogra•a form. 14,9x7,6
cm na oryg. podk•adzie form. 16,2x8,1 cm autorstwa
Franciszka Kryjaka w Krakowie.
Portretowany m•ody m"#czyzna uj"ty w ca•ej postaci. Ubrany w mundur sokoli, stoi na tle malowanej dekoracji wspieraj•c lew• r"k" o balustrad". Na dolnym marginesie podk•adu
nadruk: „Fr. Kryjak Kraków”. Zdj"cie naklejone na oryg. kartonowy podk•ad. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „Franciszek Kryjak Zak•ad artystyczno fotogra•czny
w Krakowie ul. Dominika&ska l. 3”. Stan bardzo dobry.
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó•” - najstarsze
polskie towarzystwo sportowe dzia•aj•ce do dzisiaj. Za•o#one 7 II 1867 we Lwowie. Jako pierwsze poza Lwowem
zawi•za•y si" w 1884 gniazda - •lie w Tarnowie i Stanis•awowie. Towarzystwo dzia•a•o tak#e po odzyskaniu niepodleg•o•ci i w okresie mi"dzywojennym. W 1892 powsta•a jednolita organizacja o nazwie „Zwi•zek Sokolstwa Polskiego”
z siedzib• we Lwowie. Nast"pne oddzia•y zacz"to otwiera(
w Inowroc•awiu )1884*, Poznaniu, Bydgoszczy )1886*, w
Królestwie Kongresowym, na Kresach, Rosji i Ma•opolsce
)po 1905*. Po Zlocie grunwaldzkim tworzy•y si" dru#yny
sokole-wojskowe oraz patronatem obj"to organizacje skautowe.
100.–
nr 483

484. [WARSZAWA - bal w pa•acu w +azienkach - podczas o•cjalnej wizyty króla Rumunii
Karola II i rumu&skiego nast"pcy tronu ksi"cia Micha•a w Polsce - fotogra•a sytuacyjna]. [29 VI 1937]. Fotogra•a form. 18,3x24 cm wykonana na zlecenie Agencji Fotogra•cznej „/wiatowida” w Krakowie.
Król Rumunii Karol II Hohenzollern-Sigmaringen, w mundurze pu•kownika Wojska Polskiego
z 57. Pu•ku Piechoty, uj"ty w trakcie rozmowy z ambasadorem Francji w Polsce Leonem Noelem. Obok stoi ksi•#" Micha• pogr•#ony w rozmowie z paniami. Na odwrocie piecz.: „Agencja
Fotogra•czna /wiatowida Kraków [...]”, naklejony pasek papieru z maszynopisowym tekstem:
„[...] Przyj"cie w +azienkach. Podczas rautu J.K.M. Król Karol II rozmawia z ambas. Noelem.”
oraz napis atramentem: „Wizyta Króla Karola II rumu&skiego w Polsce”. Niewielkie naderwanie
górnego marginesu, poza tym stan dobry.
100.–

nr 484
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485. [WARSZAWA - Zamek Królewski z lotu ptaka - fotogra!a sytuacyjna]. [l. 30. XX w.].
Fotogra!a form. 12,4x17,3 cm
nieznanego autorstwa.
Widok z lotu ptaka na zamek i zabudowania wokó•. W tle widoczne
barki cumuj•ce przy nabrze$u Wis•y. Na odwrocie napis o•ówkiem:
„Warszawa Zamek, ok. 19371938”. Stan dobry.
100.–

486. [WARSZAWA - odbudowa
stolicy - fotogra!a sytuacyjna]. [1950]. Fotogra!a form.
17,5x12,5 cm autorstwa Leonarda Sempoli!skiego w Warszawie.

nr 485

Przedstawia prace na drewnianym rusztowaniu. Na odwrocie piecz.: „Copyright by Leonard
Sempoli%ski Warszawa, ul. Walecznych 27 m 9 Nr 24/6 1950 [wpisane atramentem]”. Stan bardzo dobry.
L. Sempoli!ski (1902-1988) - fotograf, dokumentalista, malarz, wspó"za"o&yciel ZPAF i jego
prezes w l. 1951-1956.
80.–

487. [WARSZAWA - ponowne ods"oni•cie pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim
Przedmie•ciu - fotogra!e sytuacyjne]. [28 I 1950]. Zestaw 3 fotogra!i form. 12,5x17,5
cm autorstwa Leonarda Sempoli!skiego w Warszawie.
Przedstawiaj# licznie zgromadzonych uczestników uroczysto'ci ods•oni&cia pomnika zdemontowanego w 1942 przez Niemców i wywiezionego do Rzeszy. Po wojnie polska misja wojskowa
odnalaz•a w Hamburgu g•ow& i fragment torsu. Kopi& odlewu pomnika zaprojektowanego przez
Cypriana Godebskiego i ods•oni&tego 24 XII 1898, wykona• Jan Szczepkowski. Pomnik wieszcza by• trzecim odbudowanym pomnikiem warszawskim. Na odwrocie piecz.: „Copyright by
Leonard Sempoli•ski Warszawa, ul. Walecznych 27 m 9 Nr 24/28, 24/38, 25/10 1950 [wpisane
atramentem]”. Stan bardzo dobry.
140.–

488. [WARSZAWA - po ponownym ods•oni&ciu pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmie'ciu - fotogra!a sytuacyjna]. [28 I 1950]. Fotogra!a form. 17,7x12,4 cm
autorstwa Leonarda Sempoli!skiego w Warszawie.
Uj&cie pomnika wieszcza w porze
nocnej. Na odwrocie piecz.: „Copyright by Leonard Sempoli•ski
Warszawa, ul. Walecznych 27 m 9
Nr ...”. Stan bardzo dobry.
60.–

489. [WARSZAWA - budowa MDM
- fotogra!a sytuacyjna]. [1950].
Fotogra!a form. 12,1x16,4 cm
autorstwa Edwarda Hartwiga
w Warszawie.
Przedstawia robotnika przy pracach
podczas powstawania Marsza•kowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej
(wielkiego socrealistycznego zespo•u mieszkaniowego wznoszo-

nr 489
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nego w l. 1950-1952 wg projektów Józefa Sigalina i Stanis•awa Jankowskiego). Na odwrocie
piecz.: „Edward Hartwig Fotogra•k Warszawa Al. Jerozolimskie nr 31 m. 7 [...] 1950 r.”, „‚Kraj’
Spó•dzielczy Instytut Wydawniczy z odp. udz. Dzia• Fotogra•czny” oraz napis identy•kuj•cy
o•ówkiem. Stan bardzo dobry.
E. Hartwig (1909-2003) - artysta fotogra•k. Uwa!any za jednego z najbardziej znanych na
"wiecie fotogra•ków polskich. Autorytet w dziedzinie fotogra•i artystycznej. Uznawany za artyst# wszechstronnego, ••cz•cego w pracach fotogra•# i gra•k#, zafascynowanego pejza!em,
cz•owiekiem, fotogra•• teatraln•, architektur•, szczegó•em. Bra• udzia• w licznych wystawach
krajowych i zagranicznych, gdzie zdoby• wiele dyplomów, nagród i wyró!nie$ (wzi•• udzia• w
presti!owej prezentacji „Dziesi#ciu Fotogra•ków %wiata”).
100.–

490. [WARSZAWA - prace przy
placu Dzier!y$skiego - fotogra•a sytuacyjna]. [1950]. Fotogra•a form. 12,3x17,2 cm
autorstwa Edwarda Hartwiga
w Warszawie.
Przedstawia robotników przy asfaltowaniu placu. W tle fragment
budynku przy obecnym placu
Bankowym. Na odwrocie piecz.:
„Edward Hartwig Fotogra•k Warszawa Al. Jerozolimskie nr 31 m. 7
[...] 1950 r.”, „‚Kraj’ Spó•dzielczy
Instytut Wydawniczy z odp. udz.
Dzia• Fotogra•czny” oraz napis
identy•kuj•cy o•ówkiem. Stan bardzo dobry.
100.–

nr 490

491. [WARSZAWA - jarmark szkolny - fotogra•a sytuacyjna]. [1951]. Fotogra•a form.
12,1x16,6 cm autorstwa Heleny Hartwig w Warszawie.
Przedstawia dziewczynki przed stoiskiem z podr#cznikami przy al. Stalina [obecnie al. Ujazdowskie). Na odwrocie piecz.: „Edward [przekre"lone i wpisane o•ówkiem Helena] Hartwig Fotogra•k Warszawa Al. Jerozolimskie nr 31 m. 7 [...] 1950 r.”, „‚Kraj’ Spó•dzielczy Instytut Wydawniczy z odp. udz. Dzia• Fotogra•czny” oraz napis identy•kuj•cy o•ówkiem. Stan bardzo dobry.
H. Hartwig (1910-1998) - w trakcie studiów m#!a Edwarda Hartwiga w Wiedniu samodzielnie
prowadzi•a zak•ad fotogra•czny w Lublinie. Dla fotogra•i porzuci•a projektowanie mody. Od
1951 cz•onek PZAF. Uczestniczy•a z powodzeniem w krajowych i mi#dzynarodowych konkursach fotogra•cznych zdobywaj•c nagrody i wyró!nienia, np. za fotogra•# „Deszcz w Wenecji”
z•oty medal w Japonii i srebrny w Bordeaux w 1958.
100.–

492. [WOJCIECHOWSKI Stanis•aw - wizyta prezydenta i króla Rumunii Ferdynanda I
na manewrach wojskowych w Rembertowie - fotogra•a sytuacyjna]. [26 VI 1923].
Fotogra•a pocztówkowa form. 8,7x13,9 cm nieznanego autorstwa.
Przedstawia prezydenta RP i króla Rumunii podczas o•cjalnej wizyty w Polsce. Drugi z prawej
strony kompozycji to Wincenty Witos prezes Rady Ministrów. Za królem Rumunii stoi ma•o
widoczny Marsza•ek Józef Pi•sudski oddaj•cy si# rozmowom. Za o•cerem rumu$skim widoczny
gen. Stanis•aw Szeptycki minister Spraw Wojskowych. Stan bardzo dobry.
S. Wojciechowski (1869-1953) - polityk, dzia•acz. W l. 1922-1926 drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Po „przewrocie majowym” zako$czy• dzia•alno"& polityczn• skupiaj•c si# na
naukowej.
100.–
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493. [LEGIONY Polskie - kpt. Albin Jan Fleszar - fotogra!a
portretowa]. [nie przed 1914]. Fotogra!a pocztówkowa
form. 13,7x8,7 cm nieznanego autorstwa.
Portretowany uj•ty w popiersiu, w mundurze, praw• r•k• podpiera
g•ow". Na prawym dolnym naro•niku negatywu napis: „A. Fleszar
Kap. I Bryg.”. Stan dobry.
A. J. Fleszar, pseud. Satyr (1888-1969) - geolog, malarz, poeta.
Wkrótce po utworzeniu Legionów Polskich dowodzi• 2. batalionem
przysz•ej I. Brygady Legionów Polskich. Jako major obj•• 6. batalion i przeszed• z nim ca•y szlak bojowy I. Brygady. Od 30 VI
1916 dowódca 7. Pu•ku Piechoty. Po dymisji Pi•sudskiego w dniu 3
IX 1916 pope•ni• samobójstwo. Po•miertnie odznaczony Orderem
Virtuti Militari V klasy.
120.–

494. [LEGIONY Polskie - p•k Zygmunt Zieli!ski - fotogra•a
sytuacyjna]. [1915/1916]. Fotogra•a pocztówkowa form.
8,6x13,7 cm nieznanego autorstwa.

nr 493

Pu•kownik podczas przemowy przy po•egnalnym obiedzie. Na odwrocie niezbyt czytelna piecz.:
„Oddzia• techniczno fotogra•czny Dep. Wojsk. N.K.N.” oraz napis atramentem: „Pu•k. Zieli'ski
przemawia na po•egnalnym obiedzie”. Stan dobry.
Z. Zieli!ski (1858-1925) - genera• major Cesarskiej i Królewskiej Armii i genera• broni Wojska
Polskiego. Organizator i pierwszy dowódca 2. Pu•ku Piechoty Legionów Polskich. Od IV 1915
na czele III. Brygady Legionów. Internowany w obozach Huszt i Marmarosz Sziget.
120.–

495. [LEGIONY Polskie - Sztab
Legionów - fotogra•a zbiorowa]. [1915/1916]. Fotogra•a
pocztówkowa form. 8,8x13,7
cm autorstwa Adama Dul"by.
O•cerowie i podo•cerowie, m. in.
gen. Karol Durski-Trzaska, brygadier Józef Haller, szef Sztabu
Komendy Legionów kpt. W•odzimierz Zagórski oraz •o•nierze
legionów upozowani do pami•tkowej fotogra•i na tle wysokiego
drewnianego budynku. Na odwrocie piecz.: „Fot. A. Dul"ba Legionista” oraz napis identy•kuj•cy
o•ówkiem. Stan dobry.
A. Dul"ba (1895-1944) - fotograf
legionowy, legionista. W 1914
wst•pi• do Legionów, gdzie zosta•
przydzielony do pracy w charakterze fotoreportera w Biurze Prasowym.
160.–

nr 495

496. [LEGIONY Polskie - •ycie
codzienne].
[1915-1917?].
Zestaw 15 fotogra•i form. ca
9x14 cm.
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Przedstawiaj• •ycie codzienne •o•nierzy Legionów Polskich. Na fotogra!ach
legioni•ci na kwaterach, w okopach,
podczas #wicze$ walki na bagnety, zaj%# w "wietlicy, odpoczynku, rozmów.
Na odwrocie jednego zdj%cia piecz.:
„Oddzia• techniczno fotogra(czny Dep.
Wojsk. N.K.N.”, dwóch innych: „Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N.”, za"
jeszcze jednego: „Oddzia• Fotogra(czny Centr. Biura Wyd. N.K.N. Fot. T[adeusz] Langier I. Bryg. Pi•sudskiego
[...]”. W lewym dolnym naro•niku negatywu jednego ze zdj%# napis: „Fot. St.
Dunaj 27/4. 16”, na odwrotach dwóch
innych napis: „fot. Dunaj”. Na odwrotach kilku zdj%# identy(kuj•ce napisy:
„Budowa okopów na Bessarabii”, 16/
IV 1915 Zjazd dru•yny D.W. w Piotrkowie”, „Lekcja walki na bagnety w Szkole Podchor••ych w Kamie$sku”, „Nowa
Rara$cza na Wo•yniu --/VII 916”, „Batalion uzupe•niaj•cy w Rozprzy ko•o
Piotrkowa”, „Fot. St. Dunaj Czerwiec
16. Folwark --- 3 pp L. P. w rezerwie --”. „„Fot. St. Dunaj 26/6. 16. Folwark --Grupa je&dców meldunkowych 2. Bryg.
L. P.”. Na odwrocie jednego zdj%cia pi%#
podpisów atramentem. Stan dobry i bardzo dobry.
800.–

497. [LEGIONY Polskie - o(cerowie
I. Brygady Legionów - fotogra(a
zbiorowa]. [1916/1917]. Fotogra(a
pocztówkowa form. 8,8x13,9 cm
nieznanego autorstwa.
Legioni"ci w szeregu. Pierwszy z lewej
widoczny Eugeniusz Wyrwi$ski. Na
odwrocie kilkana"cie odr%cznych podpisów. Odwrocie ze "ladami po odklejeniu z albumu, stan ogólny dobry.
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E. Wyrwi•ski, pseud. Kogut (1895-l. 50. XX w.) - legionista, podpu•kownik piechoty Wojska
Polskiego. S•u"y• w 4. batalionie, pó#niej w 1. Pu•ku Piechoty Legionów Polskich. By• dowódc•
Oddzia•u Lotnego w Polskiej Organizacji Wojskowej. Brat Wilhelma. Wielokrotnie odznaczany.
120.–

498. [LEGIONY Polskie - grób Aleksandra Mirzy-Sulkiewicza]. [nie przed IX 1916]. Fotogra%a pocztówkowa form. 13,7x8,7 cm nieznanego autorstwa.
Przedstawia grób sier"anta 5. Pu•ku Piechoty Legionów w Piasecznie na Wo•yniu. Na odwrocie
piecz.: „Liga Kobiet w Sosnowcu”. Stan bardzo dobry.
A. Mirza-Sulkiewicz (1867-1916) - polski dzia•acz socjalistyczny i niepodleg•o•ciowy. Uczestnik walk legionowych. Zgin•• 18 IX 1916 w bitwie pod Sitowiczami nad Stochodem. 8 XI 1925
jego cia•o przewieziono do Warszawy i pochowano na Cmentarzu Wojskowym na Pow•zkach.
Po&miertnie odznaczony Krzy•em Niepodleg•o&ci.
150.–

499. [LEGIONY Polskie - legioni•ci - fotogra%a zbiorowa]. [1917]. Fotogra%a form.
16x22,4 cm nieznanego autorstwa.
Grupa kilkudziesi'ciu legionistów
upozowanych do pami•tkowej fotogra%i na tle lasu. Zdj'cie naklejone na kartonowy podk•ad. Naro"niki nieco otarte, stan ogólny dobry.
140.–

500. [I WOJNA •wiatowa - pp•k
Leopold Lis-Kula - fotogra%a
portretowa]. [1917]. Fotogra%a
pocztówkowa form. 13,5x8,4
cm nieznanego autorstwa.
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Portretowany uj'ty w 3/4 postaci, w mundurze, praw$ r'k' wspiera na oparciu krzes!a. Na lewym
dolnym naro•niku negatywu napis: „Leop. Lis Kula podp•k. w. p. + 7.III.1919 pod Torczynem”.
Stan bardzo dobry.
L. Lis-Kula (1896-1919) jeden z najbardziej utalentowanych o%cerów polskich, o%cer I. Brygady Legionów Polskich, po•miertnie mianowany pu•kownikiem. Przeszed• ca•y szlak bojowy Legionów, niepokonany w ani jednej bitwie. Zgin•• w wieku 23 lat bohatersk• &mierci• za ojczyzn'
w bitwie ko•o miasteczka Torczyn. Odznaczony Krzy"em Niepodleg•o&ci i po&miertnie Krzy"em
Orderu Virtuti Militari.
120.–

501. [II WOJNA "wiatowa - o*ag - MURNAU, o*ag VIIA]. [l. 40. XX w.]. Zestaw 2 fotogra•i pocztówkowych form. 8,3x13,4 cm, 8,7x13,8 cm nieznanego autorstwa.
Na jednym ze zdj'; grupa o•cerów w mundurach, na drugim fragment budynków obozowych
z bram• wej&ciow•. Na odwrocie tego zdj'cia kilkana&cie odr'cznych podpisów je•ców. Na odwrocie piecz.: „Kommandantur Murnau Kantinenverwaltung”. Stan bardzo dobry.
O#ag VII A Murnau - niemiecki obóz jeniecki dla o•cerów polskich po•o"ony w pobli"u bawarskiego miasta Murnau= obóz istnia• do IV 1945, przebywa•o w nim od kilkuset do ponad 5.000
polskich je•ców.
140.–

502. [II WOJNA &wiatowa - gen. Kazimierz Sosnkowski podczas mszy polowej z okazji
wr'czenia sztandaru 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej w Cupar - fotogra•a
sytuacyjna]. [15 VI 1944]. Fotogra•a form. 11,4x16,7 cm nieznanego autorstwa.
Na fotogra•i kl'cz•cy z przodu prezydent RP W•adys•aw Raczkiewicz. Z ty•u kl'cz• m. in. wice-
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premier Jan Kwapi•ski, Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski, pose• Micha• Kwiatkowski,
Zygmunt Berezowski, ambasador Edward Raczy•ski. Na odwrocie napis identy•kuj•cy o•ówkiem. Stan bardzo dobry.
K. Sosnkowski (1885-1969) - genera• broni Wojska Polskiego, polityk, minister spraw wojskowych, Wódz Naczelny Polskich Si• Zbrojnych.
120.–

503. [WOJSKO polskie - por. Roman !aba z 13. Galicyjskiego
Pu•ku U•anów z koniem - fotogra•a sytuacyjna]. [1891].
Fotogra•a form. 16x20 cm na
podk•adzie form. 25x32 cm
nieznanego autorstwa.
Porucznik w mundurze trzymaj•cy
za w'dzid•o konia Jeroma na tle
zabudowa• i drewnianego p•otku.
Zdj•cie naklejone na kartonowy
podk•ad. Na odwrocie napis atramentem: „Porucznik Roman "aba
13. pu•k u•anów Brody 1891. Ko•
Jerome 5 letni kasztan. Wa•ach po
Manfredzie od Rózi po --- urodzony w Czarnoko•cach w roku
nr 503
1886”. Stan dobry.
13 Galicyjski Pu•k U•anów Eduarda von Böhm-Ermolli - powsta• 17 I 1860 na bazie czterech dywizjonów pochodz•cych z Pu•ków
U•anów nr 1, 2, 8 i 10 i istnia• do 1918. Stacjonowa• w miejscowo•ci Stockerau pod Wiedniem,
Enns, Klagenfurcie, Udine, Weronie, Tarnopolu, Gródku, $a•cucie, Lwowie, Z•oczowie. Sk•ada•
si! w wi!kszo#ci z Polaków - by•ych powsta•ców styczniowych i mieszka•ców Galicji #rodkowej. Pu•k walczy• w I wojnie #w.
R. !aba (1864-1945) - pu•kownik kawalerii Cesarskiej i Królewskiej Armii, genera• dywizji
Wojska Polskiego. Bra• udzia• w I wojnie #w. i wojnie polsko-bolszewickiej. Zas•yn•• m. in.
jako pierwszy dowódca i organizator oddzia•u przemianowanego pó%niej na 2. Pu•k Szwole&erów Rokitnia•skich.
300.–

504. [WOJSKO Polskie - gen. Józef Dowbor-Mu#nicki - fotogra•a portretowa]. [1919]. Fotogra•a
pocztówkowa form. 13,7x8,9 cm nieznanego autorstwa.
Portretowany uj'ty w pó• postaci, w mundurze, z Orderem •w. Jerzego i odznak• z or•em polskim na piersi.
Na dolnym marginesie nadruk: „Genera• Dowbor-Mu•nicki”. Na dolnym marginesie dwa •lady po szpilkach,
poza tym stan dobry.
J. Dowbor-Mu#nicki (1867-1937) - genera• lejtnant
Armii Imperium Rosyjskiego, genera• broni Wojska
Polskiego. Od VIII 1917 organizator i dowódca I Korpusu Polskiego w Rosji, na czele którego toczy• walki
z Armi• Czerwon• ws•awiaj•c si' zaj'ciem Bobrujska
w II 1918. Od I 1919 naczelny dowódca powstania
wielkopolskiego. Po zwyci'stwie powstania w Wielkopolsce bra• udzia• w walkach o Lwów. 14 IX 1920
przeniesiony w stan spoczynku.
120.–
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505. [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller w Cieszynie - fotogra!a sytuacyjna]. [VI
1919]. Fotogra!a pocztówkowa form. 8,8x14 cm nieznanego autorstwa.
Powitanie genera•a przez mieszka#ców miasta. Na odwrocie napis atramentem” „Gen. Haller w
Cieszynie 1919 czerwiec”. Stan bardzo dobry.
J. Haller von Hallenburg (1873-1960) - genera" broni, legionista, harcmistrz, przewodnicz$cy
ZHP, dzia"acz polityczny i spo"eczny.
100.–

506. [WOJSKO Polskie - msza polowa z okazji uroczysto•ci obchodów &wi•ta 3 Maja w
Bobrujsku - fotogra!a sytuacyjna]. [1920]. Fotogra!a pocztówkowa form. 8,6x13,9
autorstwa L. S. Lewina w Bobrujsku.
Na fotogra!i widoczny m. in. dowódca p"k Daniel Konarzewski Na drugim planie kompozycji
15. Pu"k U"anów Pozna#skich na koniach. Na odwrocie niezbyt czytelna piecz.: „Fotogra!ja
‚Modern’ L. S. Lewina w Bobrujsku, ul. Szosowa No 12” oraz napis: „1919 Bobrójsk”. Naro*niki
nieco otarte, stan ogólny dobry.
100.–

507. [WOJSKO Polskie - uroczysto&ci pogrzebowe - wyprowadzenie trumien z ko&cio"a
w Bobrujsku - fotogra!a sytuacyjna]. [1920]. Fotogra!a pocztówkowa form. 8,7x13,8
autorstwa L. S. Lewina w Bobrujsku.
Na fotogra!i *o"nierze (w he"mach niemieckich wz. 1916) nios•cy trumny z poleg"ymi *o"nierzami 55. Pozna#skiego Pu"ku Piechoty. Widoczny m. in. dowódca p"k Daniel Konarzewski. Na
odwrocie piecz.: „Fotogra!ja ‚Modern’ L. S. Lewina w Bobrujsku, ul. Szosowa No 12” oraz napis
atramentem: „Pami•tka z wojska 1920 r.”. Naro*niki nieco otarte, stan ogólny dobry.
60.–

508. [WOJSKO Polskie - 60 Pu"k Piechoty Wielkopolskiej - fotogra!a zbiorowa]. [1921].
Fotogra!a pocztówkowa form. 8,7x13,8 cm nieznanego autorstwa.
+o"nierze upozowani do pami•tkowej fotogra!i na tle lasu. Widoczne karabiny maszynowe. Na
odwrocie napis atramentem: „Ostrów dnia 18/5 21. Odebra"em w drodze do Ostrowa [...]”. Naro*niki zdj•cia nieco otarte, odwrocie lekko zaplamione.
60 Pu•k Piechoty Wielkopolskiej (60 pp) - oddzia" piechoty Armii Wielkopolskiej i Wojska
Polskiego II RP. Pocz•tkowa dzia"alno&; pu"ku zwi•zana by"a z powstaniem wielkopolskim. Od
12 XII 1920 pu"k przenoszony do Ostrowa Wielkopolskiego jako sta"ego garnizonu.
80.–

509. [WOJSKO Polskie - 82 Syberyjski Pu"k Strzelców - fotogra!a zbiorowa]. [1922]. Fotogra!a form. 11,8x17,6 cm nieznanego autorstwa.
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Strzelcy 6. kompanii 82. pp upozowani do pami•tkowej fotogra•i w Brze•ciu nad Bugiem. Prawy
górny naro•nik lekko za•amany, poza tym stan dobry.
82 Syberyjski Pu•k Strzelców im. Tadeusza Ko•ciuszki (82 pp) - oddzia• piechoty Wojska
Polskiego II RP. Od X 1921 a• do wybuchu II wojny •w. miejscem postoju pu•ku by• Brze•! nad
Bugiem.
100.–

510. [WOJSKO Polskie - 2. Pu•k Szwole•erów Rokitnia"skich w szyku konnym na placu
!wicze" w Bielsku - fotogra•a sytuacyjna]. [22 VI 1922]. Fotogra•a form. 15,8x22,5
cm na oryg. podk•adzie form. 20x26,5 cm autorstwa J. Kleinbergera w Bielsku.
Na odwrocie obszerna zapiska atramentem: „2gi Pó•k Chevaux-légerów (Szwole•erów) ‚Rokitnia"skich’ w szyku Konnym na polu !wicze" ‚Zigeunerwald’ w Bielsku (Szl•sk) dnia 20/VI 1922
roku. Na prawym skrzydle na bia•ych koniach --- O•cerowie por. Ponikowski Kra•nicki Nestorowicz Rozwadowski S•apa Tym Ku#mi"ski Dobrza"ski Antoniewicz Sawicki Smolikowski
1szy szwadron rotmistrz M•odecki-Stowisz Józef 2gi szwadron rotmistrz Pawlikowski Ludwik
3ci szwadron $%kawski-Pobóg Tadeusz Szwadron Karabinów maszynowych ci%•kich na jukach
rotmistrz Ziemba Juliusz Bielsko-Bia•a 20/VI 1922 r.”. Zdj%cie naklejone na oryg. kartonowy
podk•ad. W prawym dolnym naro•niku podk•adu naklejka atelier fotogra•cznego. Niewielkie
naderwanie na prawym marginesie zdj%cia, stan ogólny dobry.
2 Pu•k Szwole•erów Rokitnia•skich - oddzia• kawalerii Legionów Polskich i Wojska Polskiego.
Utworzony z dawnego 2. Pu•ku Legionów Polskich w 1918, od 1919 Pu•k Szwole•erów Rokitnia"skich dla upami%tnienia szar•y pod Rokitn• w 1915. Od IV 1926 miejsce stacjonowania to
Starogard Gda"ski, wcze•niej w Bielsku.
140.–

511. [WOJSKO Polskie - uroczysto•ci dwudziestolecia 1. Pu•ku Artylerii Lekkiej w Wilnie - fotogra•e sytuacyjne]. [l. 20. XX w.]. Zestaw 3 fotogra•i form. 11,3x16,7 cm
nieznanego autorstwa.
Na fotogra•ach fragment uroczysto•ci na placu $ukiskim. Widoczni m. in. genera•owie Daniel
Konarzewski, Juliusz Rómmel, Boles•aw Popowicz, wojewoda W•adys•aw Jaszczo•t, a tak•e •o•nierze m. in. w mundurach historycznych. Stan dobry.
D. Konarzewski (1871-1935) - genera• dywizji Wojska Polskiego, uczestnik wojen: rosyjsko-japo"skiej, I wojny •w., polsko-ukrai"skiej, polsko-bolszewickiej, powstania wielkopolskiego.
Wielokrotnie odznaczany.
J. Rómmel vel Rummel (1881-1967) - genera• dywizji Wojska Polskiego, inspektor armii.
B. Popowicz (1878-1937) - genera• brygady Wojska Polskiego, senator IV kadencji w II RP z województwa lwowskiego, wolnomularz. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i obrony Warszawy, dowódca III. Brygady Legionów. Od 1921 do 1926 dowódca 1. Dywizji Piechoty Legionów
w Wilnie, od 1928 do 1935 dowódca Okr%gu Korpusu Nr VI we Lwowie.
120.–

512. [WOJSKO Polskie - uroczysto•! po•wi%cenia sztandaru 3. Pu•ku Strzelców Podhala"skich w Bielsku - fotogra•e sytuacyjne]. [3 X 1927]. Zestaw 2 fotogra•i form. 8,8x13,7
cm (autorstwa J. Tyrasa w Bielsku), form. 8,6x5,9 cm (nieznanego autorstwa).
Na pierwszej fotogra•i fragment uroczysto•ci z momentem po•wi%cenia sztandaru przez biskupa
polowego Wojska Polskiego Stanis•awa Galla z widocznym m. in. salutuj•cym dowódc• 21.
Dywizji Piechoty Górskiej gen. bryg. Wac•awem Prze#dzieckim. Na drugiej fragment uroczysto•ci z widocznym pocztem sztandarowym w ko•ciele w Bia•ej. W prawym dolnym naro•niku
pierwszego zdj%cia wycisk: „J. Tyras Biala Telefon 654/VIII”. Stan bardzo dobry.
3 Pu•k Strzelców Podhala•skich (3 pspodh.) - oddzia• piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP. Pu•k stacjonowa• w garnizonie Bielsko. Bra• udzia• w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny •w. wchodzi• w sk•ad 21. Dywizji Piechoty Górskiej, która walczy•a
w ramach Armii Kraków. 7 V 1927 prezydent RP Ignacy Mo•cicki zatwierdzi• wzór chor•gwi 3.
Pu•ku, za• 3 X w Bielsku wr%czy• sztandar ufundowany przez spo•ecze"stwo Bielska i Bia•ej.
200.–
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513. [WOJSKO Polskie - de!lada 21. Pu"ku Artylerii Lekkiej w Bielsku - fotogra!a sytuacyjna]. [l. 30. XX w.]. Fotogra!a pocztówkowa form. 13,2x8,3 cm nieznanego autorstwa.
Fragment de•lady pod••aj•cej ul. 3 Maja w Bielsku podczas niezidenty•kowanej uroczysto•ci.
Widoczni •o"nierze siedz•cy na wozach ci•gn•cych haubice polowe wz. 1914/1919 kal. 100 mm.
Stan bardzo dobry.
21 Pu•k Artylerii Lekkiej (21 pal) - oddzia" artylerii lekkiej Wojska Polskiego II RP. Pu"k stacjonowa" w garnizonach: Rzeszów, Kraków i Bia"a. By" organiczn• jednostk• artylerii 21. Dywziji
Piechoty Górskiej.
120.–

514. [WOJSKO Polskie - gen. Stanis•aw Tessaro - fotogra•a zbiorowa]. [1929/1930]. Fotogra•a form. 17,8x23,8 wykonana przez Pracowni" Fotogra#czn$ Korpusu Ochrony Pogranicza.
Genera" w•ród o•cerów i •o"nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza upozowani do pami•tkowej
fotogra•i na tle budynku. Na odwrocie piecz.: „Korpus Ochrony Pogranicza Pracownia Fotogra•czna [...]”. Stan bardzo dobry.
S. Tessaro, pseud. Zosik (1891-1933) - genera" brygady Wojska Polskiego, dowódca 2. Pu"ku
Piechoty Legionów, II. Brygady Legionów Polskich. 12 V 1929 mianowany dowódc• Korpusu
Ochrony Pogranicza. Od X 1930 do III 1933 dowódca Okr&gu Korpus Nr X w Przemy•lu. 100.–

515. [WOJSKO Polskie - 80 Pu"k Piechoty Strzelców Nowogródzkich - fotogra•a zbiorowa]. [l. 20./30. XX w.]. Fotogra•a form. 17,4x23 cm na oryg. podk"adzie form.
28,5x33,5 cm wykonana w atelier „Fantazja” w S•onimiu.
O•cerowie i •o"nierze upozowani do pami•tkowej fotogra•i na tle budynku. Na prawym dolnym
marginesie podk"adu wycisk: „fot. fantazja S"onim”. Zdj&cie naklejone na oryg. kartonowy podk"ad. Poza niewielkim za"amaniem marginesów stan bardzo dobry.
80 Pu•k Piechoty Strzelców Nowogródzkich (80 pp) - oddzia" piechoty Samoobrony Litwy i
Bia"orusi oraz Wojska Polskiego II RP. Wchodzi" w sk"ad 20. Dywizji Piechoty. Do 1939 stacjonowa" w S"onimiu.
180.–

516. [WOJSKO Polskie - 2 Pu"k
Lotniczy - lotnisko Rakowice
- o•cerowie przed samolotem
Spad 61C1 - fotogra•a sytuacyjna]. [przed 1934]. Klisza
szklana form. 5,9x8,8 cm nieznanego autorstwa.
Trzej o•cerowie na lotnisku Rakowice oddaj•cy si& rozmowie.
Widoczny m. in. kpt. pilot Wac•aw
Mosiewicz (z kordzikiem przy pasie). W tle •o"nierze przy samolocie. Do"•czono wsp. odbitk&. Stan
dobry.
516
W. Mosiewicz (30 VIII 1897 - zgin•" z 15 na 16 I 1942 przy l•dowaniu wracaj•c z nalotu na Hamburg) - s"u•y" w 43. Pu"ku Strzelców Legionu Bajo'czyków z
Dubna oraz w 44. Pu"ku Strzelców Legii Ameryka'skiej z Równego. Pod koniec l. 20 i w l. 30.
s"u•y" w 2. Pu"ku Lotniczym w Krakowie. W 1939 o•cer 6. Pu"ku Lotniczego we Lwowie. W
Wielkiej Brytanii lata" w 300. Dywizjonie Bombowym Ziemi Mazowieckiej.
100.–

517. [WOJSKO Polskie - 2 Pu"k Lotniczy - lotnisko Rakowice - o•cerowie - fotogra•a
sytuacyjna]. [przed 1934]. Klisza szklana form. 5,9x9 cm nieznanego autorstwa.
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Trzej o•cerowie siedz•cy na schodach przed jednym z budynków na lotnisku Rakowice. Widoczny m. in. kpt. pilot Wac•aw Mosiewicz. Do!•czono wsp. odbitk". Stan dobry.
100.–

518. [WOJSKO Polskie - fotogra•e sytuacyjne]. [1931-1939]. Zestaw 551 negatywów
ma•oobrazkowych autorstwa w cz"#ci Romana
Puchalskiego.
Na negatywach $o!nierze i kadra o•cerska na manewrach, poligonie i obozie %wiczebnym we W•odzimierzu
Wo•y&skim, Przeworsku, D"ba-Rozalinie. Uj"ci podczas m. in.: sk•adania meldunku dowódcy, obserwacji
strzelania, na pozycjach strzelania, punktach obserwacyjnych, zaj•% z jazdy konnej, na koniach
nad przeszkod•, prowadzonych w r"ku,
odpoczynku w marszu, posi!ków (kuchnie
polowe), toalety, odpoczynku, zaj•% codziennych i wolnych (m. in. gry w kr•gle).
Widoczne tak$e uj"cia z wy$szymi o•cerami (pu!kownicy) 13. Dywizji Artylerii Konnej z pp!k dypl. Stanis•awem Soko•owskim (od 3 X 1931 w 13. DAK, z odznak•
Wy$szej Szko!y Wojennej Artylerii Konnej
na mundurze), z p!k. Karolem Nowakiem
(dow. 6. Grupy Artylerii), z orkiestr• wojskow•, poci•gami, z miejscow• ludno#ci•,
przy pochówku odkrytych szcz•tków najprawdopodobniej z I wojny #w. Na jednym
z uj•% widoczny gen. Juliusz Rómmel, na
kilku najprawdopodobniej gen. Aleksander
Osi!ski. Widoczny równie• sprz"t wojskowy (dalmierze, stoliki geodezyjne, lornety
obserwacyjne, maski gazowe, armaty polowe wz. 1902/26 kal. 75 mm, haubice polowe wz. 1914/1919 kal. 100 mm, jaszcze z
amunicj•, mo'dzierze wz. 1931 kal. 81 mm,
karabiny maszynowe Hotchkiss, ci•$kie karabiny maszynowe
wz. 1930 na taczankach, czo•g lekki Renault M 1917 (z numerem 1026), a tak•e samolot obserwacyjny PZL *-2 z jednej
z eskadr towarzysz•cych. Na kilku uj"ciach widoczne zawody w
biegach i skokach przez p!otki. Na kilku innych Roman Puchalski w cywilu, w stopniu podchor••ego ogniomistrza i pó'niej w
stopniu podporucznika. Zachowane papierowe objemki na negatywy z napisami identy•kuj•cymi, m. in.: „W•odzimierz 1931 /
zimowe manewry pod #uckiem S.P.R.A. / gen. [Aleksander]
Osi&ski p•k. [Leonard] Luba&ski dca [27] PAL [dca pu•ku od
23 I 1931 do 13 XI 1935]”, „Przeworsk 1931 / Poligon SP.R.A.
/ Wojskowe na wystaw" / Rom[an]. Puch.[alski] []przekre*lone
o•ówkiem] / dobre --- wybrane S.P.R.A. i 13 DAK”, „Rozalin Manewry 1937 r ko•o Przemy*la [przekre*lone]/ Gen. Rómmel
por. Sebastjan Kramfeld i chyba p•k Cehak / por. Soko•owski,
Strzelecki, Sebastjan Swa•dek / Lewandowski, --- / Zwan, Lewandowski”, „W•odzimierz 1939
Ostatnie $wiczenia”, „Wojskowe Romka [przekre*lone o•ówkiem] 1939 W•odzimierz Ostatnie
$wiczenia / Zienkowicz, Ok"cki, Kokoszka, Paw•owski, Szumi&ski, Worzyszkiewic?”. Objemki
ze *ladami z•o•enia, z ubytkami, wymagaj• interwencji introligatora. Stan negatywów dobry.
Do••czono p•ytk" CD z zeskanowanymi w wi"kszo*ci negatywami. Unikatowa dokumentacja
fotogra%czna o tematyce wojskowej z czasów II RP.
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Wo•y•ska Szko•a Podchor••ych Rezerwy Artylerii im. Marcina K!tskiego - szko•a podchor!#ych rezerwy artylerii Wojska
Polskiego II RP. Stacjonowa•a w garnizonie W•odzimierz Wo•y$ski na terenie Okr%gu Korpusu nr II.
13 Dywizjon Artylerii Konnej (13 dak) - pododdzia• artylerii
konnej Wojska Polskiego II RP. By• organicznym pododdzia•em
artylerii 4. Dywizji Kawalerii.
27 Pu•k Artylerii Lekkiej (27 pal) - oddzia• artylerii lekkiej
Wojska Polskiego II RP. Sformowany w X 1921. W jego sk•ad
wesz•y 2, 7 i 8 baterie 3. Pu•ku Artylerii Polowej Legionów oraz
7, 8 i 9 baterie 13. Pu•ku Artylerii Polowej. Stacjonowa• w garnizonie W•odzimierz Wo•y$ski, na terenie Okr%gu Korpusu Nr
II. Dowódc! pu•ku od 23 I 1931 do 13 XI 1935 by• p•k Leonard
Luba$ski.
J. Rómmel vel Rummel (1881-1967) - genera• dywizji Wojska
Polskiego, od IX 1929 inspektor armii.
A. Osi•ski (1870-1956) - genera• dywizji Wojska Polskiego. W l. 1924-1926 inspektor szkó•
wojskowych, za& w. l. 1926-1935 Inspektor Armii. Od 4 X 1935 w stanie spoczynku.
R. Puchalski (1906-1941) - fotogra•k, lekkoatleta-amator, narciarz, brat W•odzimierza Puchalskiego. W 1930 uko$czy• studia w Wy#szej Szkole Handlu Zagranicznego. Pracowa• w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim we Lwowie, w Ministerstwie Komunikacji w Warszawie. S•u#b%
wojskow! odby• podchor!#ówce artylerii we W•odzimierzu Wo•y$skim. Posiada• stopie$ podchor!#ego ogniomistrza, pó*niej awansowany na podporucznika s•u#y• w 13. Dywizjonie Artylerii Konnej. W 1929 zdoby• tytu• mistrza Polski w pchni%ciu kul! obur!cz. Uprawia• narciarstwo.
Uczestniczy• w wyprawach górskich. Fotogra•a towarzyszy•a mu we wszystkich momentach
#ycia. Jego uj%cia publikowane by•y na kartach pocztowych, w czasopismach. Aresztowany jesieni! 1939 w Nadwórnej, zgin!• w 1941 w ko•ymskim •agrze.
6.000.–

519. [WOJSKO Polskie - 1 Pu•k
Strzelców Konnych w Garwolinie - &wi%to pu•kowe - fotogra•a sytuacyjna]. [V 1931].
Fotogra•a form. 8,8x12 cm
autorstwa Henryka Andrzejkowicza.
Przedstawia dowódc% 1. Pu•ku
Strzelców Konnych p•k Adama
Bogori%-Zakrzewskiego na koniu
przed szwadronem na koniach. Widoczny równie# m. in. rtm. Oskar
Berenson (na koniu bokiem). Zdj%cie bez piecz. drugiego fotografa
pu•ku. Stan bardzo dobry.
120.–
nr 519

520. [WOJSKO Polskie - gen. Boles•aw Wieniawa-D•ugoszowski na trybunie honorowej podczas zawodów je*dzieckich
z okazji &wi%ta pu•kowego w 1. Pu•ku Strzelców Konnych w Garwolinie - fotogra•a
sytuacyjna]. [V 1932]. Fotogra•a form. 9,5x14,7 cm autorstwa Narcyza Witczak-Witaczy•skiego.
Przedstawia dowódc% 2. Dywizji Kawalerii gen. Boles•aw Wieniaw!-D•ugoszowskiego stoj!cego na trybunie. Widoczni równie# m. in.: rtm. Mieczys•aw Badowski z 1. Pu•ku Szwole#erów,
mjr dypl. W•adys•aw Chwalibogowski z 1. PSK, mjr dypl. Józef Trepto z 1. Pu•ku Szwole#erów,
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p•k Adam Bogoria-Zakrzewski dowódca 1. PSK, gen. dyw. Aleksander Osi!ski, mjr dypl. Remigiusz
Grocholski z 1. PSK i jego •ona
Barbara. Zdj#cie bez piecz. pierwszego fotografa pu•ku. Stan bardzo
dobry.
N. Witczak-Witaczy•ski (1898
- zgin$• w 1942) - fotograf, dokumentalista pokroju Witolda Pikiela, cho• ma•o znany. Publikowa•
swoje zdj#cia i artyku•y m. in. w
„Wiarusie”, Je&d&cu i Hodowcy”,
„Polsce Zbrojnej”, „Ilustrowanym
nr 520
Kurierze Codziennym”, „Ksi#dze
Jazdy Polskiej”. Cz•onek redakcji
„Wiarusa”. 'o•nierz Legionu Pu•awskiego, 1. Pu•ku U•anów 1. Korpusu w Rosji, 1. Pu•ku U•anów Krechowieckich, szwadronu przybocznego Naczelnika Pa!stwa, 1. Pu•ku Szwole"erów, 1.
Pu•ku Strzelców Konnych, szef szwadronu przybocznego Prezydenta R.P., uczestnik szar"y pod
Krechowcami. Zgin•• na Majdanku.
200.–

521. [WOJSKO Polskie - gen. Boles•aw Wieniawa-D•ugoszowski na zawodach je&dzieckich
na terenie koszar w 1. Pu•ku
Strzelców Konnych w Garwolinie - fotogra*a sytuacyjna].
[1932-1934]. Fotogra*a form.
8,9x14,2 cm autorstwa Narcyza Witczak-Witaczy•skiego.
Przedstawia dowódc• 2. Dywizji
Kawalerii gen. Boles•aw Wieniaw"-D!ugoszowskiego gratuluj•cego porucznikowi 1. PSK na koniu.
Zdj•cie bez piecz. pierwszego fotografa pu•ku. Stan bardzo dobry.
140.–

nr 521

522. [WOJSKO Polskie - p•k Adam Bogoria-Zakrzewski - fotogra*a portretowa]. [23 III
1934]. Fotogra*a form. 40x30,5 cm autorstwa Narcyza Witczak-Witaczy•skiego.
Pu•kownik - dowódca 1. Pu•ku Strzelców Konnych w Garwolinie uj•ty w popiersiu, patrzy na
wprost. Ubrany w mundur, na piersi odznaczenia: Krzy" Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzy" Niepodleg•o+ci, Krzy" Walecznych czterokrotnie oraz odznaka 18. Pu•ku Piechoty.
Zdj•cie bez piecz. pierwszego fotografa pu•ku. Stan dobry. Efektowna fotogra#a.
A. Bogoria-Zakrzewski (1892-1958) - pu•kownik kawalerii Wojska Polskiego. Od 1917 s•u"y•
w 3. Pu•ku U•anów w sk•adzie I Korpusu Polskiego w Rosji, od 1920 zast•pca dowódcy 14. Pu•ku
U•anów Jaz•owieckich. Po zako!czeniu wojny 1920 roku skierowany na kurs do Grudzi•dza. Od
III 1926 zast•pca dowódcy 3. Pu•ku U•anów /l•skich. Do wiosny 1929 zast•pca dowódcy 10.
PSK. W okresie od 11 IV 1929 do 12 VII 1937 dowódca 1. Pu•ku Strzelców Konnych w Garwolinie. Do VIII 1939 zast•pca dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii, pó&niej jej dowódca. Po
kapitulacji sta• na czele Biura Ewakuacyjnego je!ców polskich na W•grzech. Od 24 XI 1940 do
1 XII 1941 dowodzi• 7. Brygad• Kadrow• Strzelców. Wielokrotnie odznaczany: Krzy" Srebrny
Orderu Wojennego Virtuti Militari, Kry" Niepodleg•o+ci, Order Odrodzenia Polski kl. IV, Krzy"

156

FOTOGRAFIE
Walecznych - czterokrotnie, Z•oty Krzy" Zas•ugi, Medal
Mi#dzysojuszniczy „Médaille Interalliée”.
800.–

523. [WOJSKO Polskie - 1 Pu•k Strzelców Konnych
w Garwolinie - wycieczka do Warszawy - fotogra•a sytuacyjna]. [24 VI 1934]. Fotogra•a form.
9,9x14,8 cm autorstwa Narcyza Witczak-Witaczy!skiego.
Przedstawia upozowan% do pami%tkowej fotogra$i grup#
o$cerów i podo$cerów na dziedzi•cu przed Belwederem. Zdj#cie bez piecz. pierwszego fotografa pu•ku. Stan
bardzo dobry.
100.–

524. [WOJSKO Polskie - 1 Pu•k Strzelców Konnych
w Garwolinie - wr#czanie nagród za bieg patroli
m. in. cz•onkom orkiestry pu•kowej sk•adane przez
gen. Aleksandra Osi•skiego i p•k Adama Bogori#-Zakrzewskiego - fotogra$a sytuacyjna]. [12
V 1935]. Fotogra$a form. 9,9x14,8 cm autorstwa
Narcyza Witczak-Witaczy!skiego.

nr 522

Na uj#ciu widoczny równie" starosta Ka•uba oraz ma•o widoczny
stoj%cy za p•k Adamem-Bogori%-Zakrzewskim mjr Józef Mularczyk. Zdj#cie bez piecz. pierwszego
fotografa pu•ku. Stan bardzo dobry.
160.–

525. [WOJSKO Polskie - 1 Pu•k
Strzelców Konnych w Garwolinie - •lubowanie przed wyruszeniem na manewry - fotogra$a sytuacyjna]. [6 VIII 1935].
Fotogra$a form. 40x14,8 cm
autorstwa Narcyza Witczak-Witaczy!skiego.

nr 524

Na uj#ciu panoramicznym szwadrony na koniach, po prawej stronie wida( szwadron karabinów
maszynowych. W tle budynek uje"d"alni. Zdj#cie bez piecz. pierwszego fotografa pu•ku. Stan
bardzo dobry. Efektowna fotogra"a.
280.–

nr 525
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526. [WOJSKO Polskie - przysi!ga rekrutów w 10. Pu"ku Artylerii Ci!•kiej w Przemy$lu
- fotogra%a sytuacyjna]. [24 IV 1932]. Fotogra%a pocztówkowa form. 8,7x13,7 cm
nieznanego autorstwa.
Rekruci podczas przysi•gi. W tle widoczne budynki garnizonowe. Na odwrocie napis atramentem: „&wi•to pu•kowe 10 p.a.c. Przysi•ga rekrutów. Pikulice 24.IV.1932 r.”. Stan dobry.
10 Pu•k Artylerii Ci••kiej (10 pac) - oddzia" artylerii ci!•kiej Wojska Polskiego II RP. Pu"k
stacjonowa• w Pikulicach (garnizon Przemy•l). Sformowany w 1921 z po••czenia I dywizjonu 2.
Pu•ku Artylerii Ci••kiej Legionów i 11. Dywizjonu Artylerii Ci••kiej. By• jednostk• mobilizuj•c•.
80.–

527. [WOJSKO Polskie - de%lada 10. Pu•ku Artylerii Ci••kiej w Przemy•lu - fotogra%a
sytuacyjna]. [3 V 1933]. Fotogra%a pocztówkowa form. 8,8x13,5 cm nieznanego autorstwa.
Fragment de%lady w Przemy•lu z okazji 3 majowych uroczysto•ci. Na odwrocie napis atramentem: „De%lada 10 p.a.c. Zwiad pu•ku Przemy•l --- 3.V.1933 r.”. Stan dobry.
80.–

528. [WOJSKO Polskie - warta honorowa przed budynkiem Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Toruniu - fotogra%a sytuacyjna]. [przed 1935]. Fotogra%a form. 8,9x11,7 cm
nieznango autorstwa.
Podchor••owie na warcie przed pomnikiem Józefa Pi•udskiego. Widoczne dwie haubice. Na odwrocie napis atramentem: „Pomnik Marsza•ka Pi•sudskiego w ---. Wart• honorow• w dniu 3go
Maja, trzymaj• podchor••owie artylerji”. Niewielki ubytek prawego dolnego naro•nika, poza
tym stan dobry.
80.–

529. [WOJSKO Polskie - mi•dzygarnizonowe •wiczenia wojskowe na drodze Lwów Przemy•l - fotogra%a sytuacyjna]. [20-22 II 1934]. Fotogra%a form. 11,7x16,7 cm autorstwa Witolda Pikiela.
+o•nierze piechoty podczas przemarszu. Na odwrocie piecz.: „[...] W. Pikiel Fotograf-Ilustrator Wojskowego Instytutu Naukowo-O•wiatowego Warszawa, Al. Szucha 14. tel. 8-83-38” oraz
napis identy%kuj•cy o•ówkiem. Naro•niki lekko otarte, odwrocie nieco za•ó•cone, stan ogólny
dobry.
W. Pikiel (1895-1943) - fotograf i fotoreporter. Pierwszy prezes Syndykatu Fotoreporterów Polskich za•o•onego w l. 30. XX w. Najpopularniejszy od 1919 fotoreporter wojskowy i rz•dowy.
Jego zdj•cia i reporta•e ukazywa•y si• niemal we wszystkich gazetach polskich i w wielu zagranicznych. Podczas II wojny •w. przebywa• w Pary•u, a nast•pnie w Wielkiej Brytanii jako korespondent i fotoreporter wojskowy. Zmar• w 1943 w Londynie pozostawiaj•c olbrzymie archiwum
negatywów obrazuj•ce dzieje Wojska Polskiego na Zachodzie.
80.–

530. [WOJSKO Polskie - o%cerowie 1. Pu•ku Strzelców Konnych w Garwolinie na zawodach je/dzieckich w Otwocku
- fotogra%a sytuacyjna]. [1
VI 1934]. Fotogra%a form.
8,7x11,8 cm autorstwa Henryka Andrzejkowicza.
Przedstawia o%cerów, m. in. rtm.
Oskara Berensona (drugi z prawej)
i ppor. Stanis•awa Sierawskiego
(trzeci z prawej) w rozmowie z pani• Walewsk•. Zdj•cie bez piecz.
drugiego fotografa pu•ku. Stan bardzo dobry.
100.–
nr 530

158

FOTOGRAFIE

531. [WOJSKO Polskie - manewry
w lecie - Pyzdry - grupa na szosie - fotogra•a sytuacyjna]. [31
VIII 1934]. Fotogra•a form.
17,8x24 cm autorstwa Narcyza
Witczak-Witaczy!skiego.
Przedstawia o•cerów zgromadzonych na drodze. Widoczni m.
in.: mjr dypl. W"adys"aw Chwalibogowski z 1. Pu"ku Strzelców
Konnych w Garwolinie, p"k dypl.
Konstanty Drucki-Lubecki kierownik Katedry Kawalerii Wy#szej
Szko"y Wojennej, p"k Adam Bogoria-Zakrzewski dowódca 1. Pu"ku
nr 531
Strzelców Konnych w Garwolinie,
gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer,
gen. bryg. Wac"aw G$siorowski (bez nakrycia g"owy), gen. bryg. Stanis"aw Grzmot-Skotnicki
(stoi bokiem, z opask• na r%kawie). Zdj%cie bez piecz. pierwszego fotografa 1. Pu•ku Strzelców
Konnych w Garwolinie. Stan bardzo dobry.
350.–

532. [WOJSKO Polskie - gen. Edward "mig•y-Rydz i minister Józef Beck w Krakowie
- fotogra•a sytuacyjna]. [l. 30. XX w.]. Fotogra•a pocztówkowa form. 8,2x13 cm nieznanego autorstwa.
Przedstawia genera•a i ministra spraw zagranicznych w limuzynie podczas niezidenty•kowanej
uroczysto•ci w Krakowie. Stan bardzo dobry.
E. "mig•y-Rydz (1866-1941) - marsza"ek Polski, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939 r. Polityk, uko'czy" studia •lozo•czne w UJ i malarskie w ASP w Krakowie. 10 XI 1936 mianowany
genera"em broni i marsza"kiem Polski.
J. Beck (1894-1944) - polityk, dyplomata, pu"kownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego.
60.–

533. [WOJSKO Polskie - gen. Wac•aw Prze$dziecki - fotogra•a zbiorowa]. [nie po 1936].
Fotogra•a form. 8,9x13,8 na podk"adzie form. 10,9x15,9 cm nieznanego autorstwa.
Genera" w&ród o!cerów i podo!cerów Szko"y Podo!cerskiej 21. Dywizji Piechoty Górskiej upozowani do pami$tkowej fotogra•i przed koszarami 4. Pu•ku Strzelców Podhala'skich. Zdj%cie
naklejone na kartonowy podk•ad. Stan dobry.
W. Prze$dziecki (1883-1964) - genera• brygady Wojska Polskiego. Od 1918 przebywa• w Warszawie, gdzie pe•ni• ró#ne funkcje w Wojsku Polskim. W czasie I wojny •w. dowodzi• kompani$,
a pó*niej batalionem. Od X 1917 do V 1918 szef sztabu w I Korpusie Polskim, od II do III 1919
dowódca 5. Pu•ku Strzelców Wielkopolskich. W czasie wojny 1920 roku dowódca 12. Dywizji
Piechoty. W l. 1921-1922 s•uchacz I Kursu Doszkolenia Wy#szej Szko•y Wojskowej w Warszawie. Od 1926 dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej w Bielsku-Bia•ej. Od 1 I 1927 genera•
brygady. W 1936 przeszed• w stan spoczynku. Podczas kampanii wrze•niowej ochotniczo organizowa• formacje rezerwowe. W VII 1940 wywieziony do Kozielska, pó*niej przewieziony do
Moskwy i osadzony na +ubiance. Po tzw. amnestii zwolniony. Odznaczony Krzy#em Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzy#em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy#em Niepodleg•o•ci, trzykrotnie Krzy#em Walecznych.
120.–

534. [WOJSKO Polskie - pluton szko•y podo•cerskiej 8. Pu•ku Artylerii Ci%#kiej - fotogra•a zbiorowa]. [l. 30. XX w.]. Fotogra•a pocztówkowa form. 8,8x13,7 cm nieznanego
autorstwa.
Kursanci upozowani do pami$tkowej fotogra•i na tle budynku. Na odwrocie napis: „pluton szko•y podof.”. Stan dobry.
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8 Pu•k Artylerii Ci••kiej (8 pac) - oddzia• artylerii ci••kiej Wojska Polskiego II RP. Pu•k stacjonowa• pocz!tkowo w Toruniu i Grudzi!dzu. Od VII 1923 przeniesiony do garnizonu Toru", w
którym stacjonowa• do 1939. #wi•to pu•kowe pu•k obchodzi• 12 pa$dziernika.
80.–

535. [WOJSKO Polskie - o%cerowie 8. Pu•ku Artylerii Ci••kiej w nowo otwartej &wietlicy
pu•kowej - fotogra%a zbiorowa]. [1935]. Fotogra%a form. 10,5x16,1 cm nieznanego
autorstwa.
O%cerowie i podo%cerowie upozowani do pami!tkowej fotogra%i w udekorowanej bia•o-czerwonymi 'agami &wietlicy. Na odwrocie napis atramentem: „Otwarcie #wietlicy Pu•kowej 1935
r” oraz naklejony pasek papieru z tekstem: „Otwarcie &wietlicy pu•kowej 1935 / Siedz! od lewej
mjr [Stefan] Starzy"ski [drugi dca 15. dac] / mjr Boryczko St. [pierwszy dca 15. dac] / p. Janina
Klimkowa cywil? / p•k --- / mjr [Marian] Taczak [kwatermistrz 8. pac] / kpt. [Stanis•aw] Braziewicz [dca 1. baterii artam 15. dac] / Stoj! [Stefan] S•owikowski kpt. [dca 1. baterii 88. dac] / kpt
Szyma"ski / kpt --- / por. Gerard --- / na prawo kpt. [Antoni] Szarejko [dca 1. baterii 28 dac] / kpt
Buderawski”. Stan dobry.
120.–

536. [WOJSKO Polskie - o%cerowie 39. Pu•ku Piechoty Strzelców Lwowskich w Krakowie - fotogra%a sytuacyjna].
[IV 1936]. Fotogra%a form.
17x23,2 cm wykonana na zlecenie Agencji Fotogra%cznej
„#wiatowida” w Krakowie.
Przed o%cerami dowódca pu•ku (od
XII 1934 do 18 XI 1937) pp•k dypl.
Józef Gruszka (widoczny ty•em)
przed kopcem marsza•ka Józefa
Pi•sudskiego. Na odwrocie piecz.:
„Agencja Fotogra%czna #wiatowida Kraków [...]”, „--- KWI 1936”
oraz napisy: „39 p.p. na Sowi"cu
---”, „Kopiec na Sowi"cu”. Stan
dobry.
100.–

nr 536

537. [WOJSKO Polskie - msza polowa na obchodach #wi•ta *o•nierza w 2. Dywizji Kawalerii w Nasielsku - fotogra%a sytuacyjna]. [15 VIII 1936]. Fotogra%a form. 9,9x14,8
cm autorstwa Narcyza Witczak-Witaczy!skiego.
Przedstawia zgromadzonych uczestników uroczystej mszy polowej odprawianej na #wi•cie *o•nierza. Widoczny poczet sztandarowy 7. Pu•ku U•anów Lubelskich
w prawej cz•&ci kompozycji. W
centrum siedzi dowódca 2. Dywizji Kawalerii gen. Boles•aw Wieniawa-D•ugoszowski i dowódca
12. Brygady Kawalerii p•k Piotr
Skóratowicz. Za pocztami sztandarowymi stoi dowódca 1. Dywizji
Artylerii Konnej p•k Stefan Czerwi!ski. Zdj•cie bez piecz. pierwszego fotografa 1. Pu•ku Strzelców
Konnych w Garwolinie. Stan bardzo dobry.
140.–
nr 537
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538. [WOJSKO Polskie - uczestnicy rajdu 17. Brygady Kawalerii
z p•k Stefanem Hank!-Kulesz! w Krakowie - fotogra"a
sytuacyjna]. [2 X 1936]. Fotogra"a form. 17,5x20,8 cm
wykonana na zlecenie Agencji
Fotogra"cznej „#wiatowida” w
Krakowie.
Widoczna grupa o"cerów przed
bram$ wej•ciow$ do gmachu Pa•acu Prasy. W •rodku pp•k Witold
Nowina-Sawicki zast•pca dowódcy 2. Pu•ku Strzelców Konnych.
Zdj•cie retuszowane. Na odwrocie
piecz.: „[...] Agencja Fotogra"czna #wiatowida”, „2 PAZ. 1936”,
nr 538
naklejony wycinek prasowy z tekstem: „Uczestnicy rajdu 17 brygady
kawalerji z dowódc$ p•k. Stefanem Hank$-Kulesz$ na czele, przed Pa•acem Prasy” oraz napis
atramentem: „Pa•ac Prasy wycieczki”. Stan dobry.
S. Hanka-Kulesza (1892-1964) - pu•kownik kawalerii Wojska Polskiego. 'o•nierz 1. Pu•ku U•anów Legionów Polskich. Od 1920 dowódca pu•ku szwole*erów, na czele którego bra• udzia• w
wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie bitwy warszawskiej ci•*ko ranny. Po I wojnie •w. dowódca 3. Pu•ku Szwole*erów Mazowieckich. Od III 1930 dowódca 17. Brygady Kawalerii w
Hrubieszowie. W czasie II wojny •w. w niewoli w o+agu Murnau.
120.–

539. [WOJSKO Polskie - *o•nierze z 2. Dywizjonu Poci$gów Pancernych w Niepo•omicach - fotogra"e sytuacyjne]. [1937/1939]. Zestaw 14 fotogra"i form. 8,8x13,7 cm,
8,8x12,7 cm, 6,3x8,6 cm, 6,3x6,3 cm, 4,2x5,1 cm nieznanego autorstwa.
Przedstawia *o•nierzy w Niepo•omicach (m. in. podczas •wi•ta pu•kowego w VI 1938), Krakowie, Czarnym Dunajcu, Podrodziu ko•o Wilna. Na odwrotach napisy identy"kuj$ce, na wi•kszo•ci nazwisko: „W•adys•aw Przybycie•”. Stan dobry.
2 Dywizjon Poci!gów Pancernych (2 d.pg.panc.) - pododdzia• poci$gów pancernych Wojska
Polskiego. Sformowany w IV 1928 w garnizonie Niepo•omice, na terenie Okr•gu Korpusu Nr V w
Krakowie. Posiada• sze•< poci$gów pancernych.
140.–

540. [WOJSKO Polskie - gen. Wilhelm Orlik-Rückemann - fotogra"a zbiorowa]. [nie
przed 1936]. Fotogra"a form. 11,4x17,2 nieznanego autorstwa.
Genera• w•ród o"cerów i podo"cerów Szko•y Podo"cerskiej 9. Dywizji Piechoty upozowanych
do pami$tkowej fotogra"i na tle drewnianego budynku w Siedlcach. Na odwrocie •lady po odklejeniu z albumu, poza tym stan bardzo dobry.
W. Orlik-Rückemann (1894-1986) - genera• brygady Wojska Polskiego II RP. W VIII 1914
wst$pi• do Legionów Polskich. Wyró*ni• si• w czasie wojny polsko-bolszewickiej jako uzdolniony dowódca. W 1932 obj$• dowództwo 9. Dywizji Piechoty. W XII 1938 przeniesiony na
stanowisko zast•pcy dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza, za• od 31 VIII 1939 na stanowisku
dowódcy tej formacji. Ostatni dowódca KOP w l. 1945-1947 pe•ni• s•u*b• w generalnym Inspektoracie Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii.
140.–

541. [WOJSKO Polskie - gen. Tadeusz Malinowski podczas mediacji z delegacj$ czesk$
z okazji przy•$czenia Zaolzia do Polski]. [2 X 1938]. Fotogra"a form. 8,4x13,7 cm
nieznanego autorstwa.
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Genera• w otoczeniu o•cerów podczas rozmowy z czeskim genera•em Hrabczykiem, trzymaj•cym
lunet" w celu spojrzenia w kierunku Polski, na mo#cie granicznym w
Cieszynie. Stan bardzo dobry.
T. Malinowski (1888-1980) - genera• brygady Wojska Polskiego.
Szef oddzia•u organizacyjnego
Armii gen. Hallera we Francji.
Od 1936 I Zast"pca Szefa Sztabu
Generalnego i sekretarz Komitetu
Obrony RP.
80.–

nr 541

542. [WOJSKO Polskie - gen. Tadeusz Malinowski w rozmowie z czeskim gen. Hrabczykiem z okazji przy•!czenia Zaolzia do Polski]. [X 1938]. Fotogra•a form. 17x21,7 cm.
Genera•owie podczas rozmowy. Za genera•em Malinowskim widoczny jego adiutant. Na odwrocie piecz.: „International News Photos [...]”, „[...] Oct 12 1938” oraz naklejka z maszynopisowym
tekstem w j"z. angielskim. Stan bardzo dobry.
140.–

543. [WOJSKO Polskie - gen. bryg. Stanis&aw Kopa$ski
- fotogra•a portretowa]. [nie przed 1940, nie po 1944].
Fotogra•a form. 17x12 nieznanego autorstwa.
Genera• uj"ty w popiersiu, patrzy na wprost. Na odwrocie napis
identy•kuj!cy o•ówkiem. Stan bardzo dobry.
S. Kopa$ski (1895-1976) - in•ynier, genera• dywizji Wojska
Polskiego II RP. W kwietniu 1940 wyznaczony przez Naczelnego Wodza gen. W•adys•awa Sikorskiego na dowódc" Brygady Strzelców Karpackich. Po reorganizacji brygady od 1942
dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Po katastro•e gibraltarskiej w 1943 przej!• funkcj" szefa Sztabu Naczelnego
Wodza, któr! pe•ni• do 1947.
200.–

544. [WOJSKO Polskie - gen. Stanis&aw Kopa$ski w Peterhead w Szkocji - fotogra•a sytuacyjna]. [28 II 1946].
Fotogra•a form. 8,6x13,3 nieznanego autorstwa.

nr 543

Genera• podczas rozmowy. Na odwrocie napis atramentem:
„Gen. Kopa%ski Peterhead Gen. [Stanis•aw] Maczek Scotland Gen. [Kazimierz] Glabisz dnia
28.II.1946r.”. Stan bardzo dobry.
S. Maczek (1892-1994) - genera• broni Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Or•a Bia•ego.
K. Glabisz (1893-1981) - genera• brygady Wojska Polskiego, dzia•acz sportowy. W dwudziestoleciu mi"dzywojennym m. in. prezes Polskiego Zwi!zku Pi•ki No$nej, przewodnicz!cy Polskiego
Komitetu Olimpijskiego. W kampanii wrze#niowej dowódca Grupy „Kielce”. Od V 1941 szef
Oddzia•u I Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.
80.–

545. [WYSZOGRÓD - synagoga - widok zewn"trzny]. [1928]. Fotogra•a form. 12x16,5 cm
na oryg. podk•adzie form. 24x30 cm autorstwa Ed. Hersteina i Szymona Zajczyka.
Przedstawia widok na zabudowania nieistniej!cej obecnie murowanej synagogi. Zdj"cie naklejone na oryg. kartonowy podk•ad. Na odwrocie wsp. naklejka identy•kacyjna z tekstem: „Wyszogród Bo$nica 1928 fot. Kerstein i Zajczyk”. Stan bardzo dobry.
Synagoga w Wyszogrodzie - powsta•a na prze•omie XVIII i XIX w. wg projektu Dawida Freidländera. Murowana budowla górowa•a nad miastem, w którym w l. 20. XX w. ludno#& pochodzenia $ydowskiego stanowi•a ponad pi"&dziesi!t procent ca•ej populacji mieszka%ców. W 1939
zburzona przez Niemców. Obecnie w miejscu bo$nicy znajduje si" park miejski.
500.–
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546. [WYSZOGRÓD - synagoga
- fragment wn•trza 1]. [1928].
Fotogra"a form. 11,7x15,7
cm na oryg. podk#adzie form.
24x30 cm autorstwa Ed. Hersteina i Szymona Zajczyka.
Przedstawia widok na szaf• o#tarzow$. Zdj•cie naklejone na oryg.
kartonowy podk#ad. Na odwrocie
wsp. naklejka identy"kacyjna z
tekstem: „Wyszogród Bo%nica wn•trze z widokiem na aronhakodesz 1928 fot. Kerstein i Zajczyk”.
Stan bardzo dobry.
140.–
nr 545
547. [WYSZOGRÓD - synagoga
- fragment wn•trza 2]. [1928].
Fotogra"a form. 17x12 cm na oryg. podk•adzie form. 24x30 cm autorstwa Ed. Hersteina i Szymona Zajczyka.

Przedstawia widok na fragment szafy o•tarzowej. Zdj•cie naklejone na oryg. kartonowy podk•ad.
Na odwrocie wsp. naklejka identy"kacyjna z tekstem: „Wyszogród Bo•nica - fragment aronhakodeszu 1928 fot. Kerstein i Zajczyk”. Stan bardzo dobry.
100.–

548. [ZAG!"BIE Naftowe - Borys•awsko-Drohobyckie]. [pocz. XX w.]. Zestaw 2 fotogra"i form. 23,7x30,3 cm na oryg. podk•adzie form. 37,5x44 cm, 24,7x29,4 cm na oryg.
podk•adzie form. 37,5x44 cm autorstwa Wilhelma Russa w Drohobyczu.
Na jednej z fotogra"i grupa osób pozuj•cych do pami•tkowego zdj•cia na tle szybu, na drugiej
uczestnicy uroczysto•ci siedz• przy zastawionych sto•ach na wolnym powietrzu. W prawych dolnych naro•nikach podk•adów nadruki: „W. Russ. w Drohobyczu Filia w Borys•awiu i Truskawcu.
Zdj•cia naklejone na oryg. kartonowe podk•ady. Zdj•cie z szybem kopalni wymaga odczyszczenia, podk•ady otarte i z ubytkami.
Zag#$bie Borys#awskie - po•o•one u podnó•a Karpat na kresach wschodnich. Znane ju• na prze•omie XIX i XX w. z wydobycia wosku ziemnego, ropy naftowej, gazu ziemnego. W l. 18861939 wielko•* wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego stanowi•a trzecie miejsce w produkcji
•wiatowej i pokrywa•a ca•kowicie zapotrzebowanie Polski na te surowce, a i tak cz••* wysy•ano
na eksport. Miasto Borys•aw by•o za• w okresie mi•dzywojennym najwi•kszym o•rodkiem górnictwa naftowego i trzecim w Polsce pod wzgl•dem zajmowanego obszaru po Warszawie i (odzi.
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W. Russ (1873-1934) - w•a•ciciel zak•adów fotogra•cznych w Drohobyczu, Borys•awiu i Truskawcu.
200.–

ZAG!"BIE D#BROWSKIE na starych fotogra•ach B-ci Altman z Sosnowca wykonanych po I wojnie •w.
Bracia Altman - Stanis•aw i Bronis•aw otworzyli pracowni! fotogra•czn" w 1899 przy ul. Kolejowej, pó#niej G•ównej i 3 Maja 11 w Sosnowcu. Stanis•aw prowadzi• zak•ad podczas okupacji. Wi!kszo•$ rodziny Altmanów zgin!•a w Auschwitz. Zak•ad fotogra•czny tworzy• albumy
na zlecenie m. in. Francusko-Polskiego Towarzystwa Górniczego. Prace Braci odznacza•y si!
wysok" dba•o•ci" o szczegó•y, profesjonalnym kadrowaniem obiektów z uwzgl!dnieniem jako•ci
technicznej i kompozycyjnej, w której niebagateln" rol! odgrywa•o •wiat•o.

549. [Otwór •widrowy w okolicy %az]. Fotogra•a form. 21,7x28,3 cm.
Widok na drewniane zabudowania z pracownikami. Zdj!cie bez piecz. zak•adu fotogra•cznego.
Na odwrocie napis tuszem: „Otwór •widrowy w okolicy %az” oraz o•ówkiem: „pow. Zawiercia&ski”. Na prawym marginesie niewielkie rozdarcie, poza tym stan dobry.
320.–

nr 549

nr 554

550. [Huta Bankowa]. Fotogra•a form. 19,8x27,8 cm.
Widok na zabudowania huty. Zdj!cie bez piecz. zak•adu fotogra•cznego. Na odwrocie napis tuszem: „Huta Bankowa” oraz o•ówkiem: „D"browa G.”. Marginesy lekko otarte, poza tym stan
dobry.
320.–

551. [Kopalnia „Kazimierz”]. Fotogra•a form. 17x23 cm.
Widok na zabudowania kopalni. Zdj!cie bez piecz. zak•adu fotogra•cznego. Na odwrocie napis
tuszem: „Kopalnia ‚Kazimierz’„ oraz o•ówkiem: „Sosnowiec”. Stan bardzo dobry.
320.–

552. [Kopalnia „Pary'” 1]. Fotogra•a form. 16,3x22,5 cm.
Widok na stajni! z ko&mi w podziemiach kopalni. Zdj!cie bez piecz. zak•adu fotogra•cznego. Na
odwrocie napis tuszem: „Kop. ‚Pary'’ Stajnie podziemne” oraz o•ówkiem: „D"browa G.”. Stan
bardzo dobry.
320.–

553. [Kopalnia „Pary'” 2]. Fotogra•a form. 20,8x28 cm.
Widok na odkrywk! kopalni z zabudowaniami w tle. Zdj!cie bez piecz. zak•adu fotogra•cznego.
Na odwrocie napis tuszem: „Dawna kop. ‚Pary'’ [odkrywka]” oraz o•ówkiem: „D"browa G.”.
Stan dobry.
320.–

554. [Walcownia 'elaza „Hulczy&ski”]. Fotogra•a form. 16,6x22,5 cm.
Widok na zabudowania walcowni. Na odwrocie piecz.: „Zak•ad Fotogra•czny B-cia Altman Sosnowiec, 3-go Maja 11 telefon 1-39”, napis tuszem: „Sosnowiec - ‚Hulczy&ski’„ oraz o•ówkiem:
„Walcownia 'elaza Hulczy&ski i synowie”. Stan dobry.
320.–

Patrz te' poz.:37, 112, 363, 387, 857
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555. JA!NIE Wielmo nemu! Hrabi! Ludwikowi! Jelskiemu,!radcy!stanu,!prezesowi!banku,!szambelanowi!Jego!Cesarskiej!Mo"ci!Króla!Polskiego,!
w!dzie#!doroczny!imienia!Jego!25!Sierpnia!1928!
cho$d![%]!nale ny!uszanowania!sk$ada!Drukarnia!
Banku![...].![Warszawa],!25!VIII!1828.
Druk! ozdobny,! jednostronny! na! ark.! 38x25,7! cm,! w!
miedziorytowej!ramce!&orystycznej.!W!dolnej!cz'"ci!
arkusza!stosowny!wiersz!zako#czony!s$owami:!„wyrazy! które! Ci! Drukarnia! po"wi'ci,! Chciey! prosiemy!
zachowa(!dla!wieczney!pami'ci.!Niech!o!czu$ych! yczeniach! wiedz)!pó*ne! wnuki!To! iest,! celem,! korzy"ci),! Guttenberga! [%]! Sztuki”.! Druk! okoliczno"ciowy!
wydany!przez!nowoczesn)!Drukarni'!Banku!Polskiego,!dzia$aj)c)!w!Warszawie!w!l.!1827-1890!+przej't)!
pó*niej!przez!W.!/azarskiego4!dla!swojego!prezesa!L.!
Jelskiego! +1785-18;34.! <lady! z$o enia,! arkusz! cz'"ciowo!po ó$k$y,!niewielkie!naddarcia!kraw'dzi.!
120.–
nr 555
556. MANIFEESTE! du! Comité! Central! Français,!
en!favour!des!polonais,!au!peuple!polonais![...].!
Paris,!12!II!1831.![Podp.]!Le!général!Lafayette,!president,!Le!comte!Lasteyrie,!vicepresidest,!Eusebe!Salverte![i!wiele!innnych!osób].

Druk!dwustronny!na!ark.!;7,5x32!cm.!Manifest!G$ównego!Komitetu!Francuskiego!do!narodu!polskiego!w!zwi)zku!z!trwaj)cym!powstaniem!listopadowym.!W!prawym!górnym!naro niku!nadruk!
„Supplement”,!co!wskazuje!na!opublikowanie!manifestu!zapewne!w!pi"mie!codziennym.!<lady!
z$o enia.!
600.–

557. LA POLOGNE!illustrée!contenant!l’histoire!de!Pologne!et!de!polonais,!aux!XVIII-e!
et!XIX-e!siècles![...].!Prospectus![...].!Paris!1839.!Typographie!de!Lacrampe!et!Comp.,!
rue!Damiette,!2.
Druk!dwustronny!na!;!s.!form.!22,;x1;!cm.!Prospekt!wydawniczy!do!trzytomowej!„La!Pologne”!
Leonarda!Chod*ki.!Na!ostatniej!stronie!warunki!subskrypcji.!Cztery!drobne!drzeworyty!w!tekNa!ostatniej!stronie!warunki!subskrypcji.!Cztery!drobne!drzeworyty!w!tek-
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•cie (Orze• w•ród sztandarów, Pogo• litewska, Orze• i Pogo• na obelisku kamiennycm, p•kni•ta
kolumna z nazwiskami polskich uczonych i pisarzy). Niewielkie zaplamienia, stan dobry.
69.–

nr 557

nr 558

558. MY FERDYNAND Pierwszy, z Bo!ej •aski Cesarz Austryi [...] zajmujemy niniejszem
miasto Kraków z jego dotychczasowym okr•giem w Nasze posiadanie, po••czamy je
na wieczne czasy z nasz" Koron", i deklarujemy je jako nierozdzieln" cz••# Naszego
Cesarskiego pa•stwa, do którego je niniejszem wcielamy [...]. Wiede•, 11 XI 1846.
[Podp.] Ferdynand, Hrabia Karol Inzaghi, Najwy!szy Kanclerz [i 3 inne osoby].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 s. form. 44x28,4 cm. Jeden z ostatnich akordów
istnienia Rzeczypospolitej Krakowskiej: cesarz austriacki Ferdynand I podpisuje akt jej wcielenia
do monarchii austriackiej. $lady z•o!enia, naddarcia i za•amania kraw•dzi.
240.–

559. W IMIENIU Trzech Mocarstw Opieku•czych Austryi, Pruss, i Rossyi, Przewodnicz"cy Tymczasowego Rz"du Wolnego Miasta Krakowa [...] podaje do wiadomo•ci,
!e pomienione Mocarstwa, zawar•y pomi•dzy sob" [...] nast•puj"c" umow•: [...] W
skutku tego, miasto Kraków ze swoim Okr•giem, Austryi przywrócone, i z Monarchi"
Austryack" po•"czone zostaje [...]. Kraków, 16 XI 1846. [Podp.] Castiglione.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 43x60,5 cm. Ostateczny koniec istniej"cej od
1815 Rzeczypospolitej Krakowskiej: po upadku powstania krakowskiego, po podpisaniu konwencji o inkorporacji Wolnego Miasta Krakowa do Austrii 15 IV 1846, 16 XI cesarz austriacki
o%cjalnie i uroczy•cie obj"• w•adz• nad miastem i jego okr•giem. Pod tekstem nazwisko austriackiego gen. Castiglione, który sprawowa• nadzór nad Krakowem od 7 III 1846. $lady z•o!enia,
za•amania, dwa ubytki marginesów (bez szkody dla tekstu), zabr"zowienia.
240.–

560. ODEZWA. Obecne stosunki Galicyi spowodowa•y mnie za porozumieniem si• [&] z J.
W. Gubernatorem kraju Zaleskim dla utrzymania powszechnego spokoju i bezpiecze•stwa, jakote! dla obrony !ycia i w•asno•ci ka!dego, Galicyj• razem z Bukowin" tudzie!
miastem i territorium Krakowa, od dnia niniejszego obwieszczenia og•osi# w stanie
wojny [...]. Lwów, 10 I 1849. [Podp.] Hammerstein, Jenera• jazdy i dowodz"cy Jenera•
w Galicyi.
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Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 50x40 cm. Odezwa informuj•ca o wprowadzeniu przez wladze austriackie stanu wyj!tkowego w Galicji i Bukowinie. Przewidziano s!d dora"ny i kar• •mierci dka ka•dego, kto „s•owem lub pismem do otwartego powstania wzywa”, „bro' u
siebie jeszcze ukryt• przetrzymuje”, „si• w jakiekolwiek z powsta'cami wdaje i tym dobrowolnie
pomaga”. (lady z•o•enia, miejscami zabr•zowienia.
180.–

561. OKÓLNIK Ces. Kr. Kommissyi Gubernialnej w Krakowie, og•aszaj•cy niektóre tymczasowe przepisy wzgl•dem stosunków akatolickich [...]. Kraków, 4 II 1849. [Podp.]
Andrzej Ettmayer de Adelsburg, C. K. Radzca Ministerstwa i Naczelnik Kommissyi
Gubern.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na ark. 34x23,5 cm. Przed tekstem nadruk „Ad Nrum
2509”. Okólnik reguluj•cy niektóre zagadnienia zwi•zane z Ko•cio•em protestanckim w Krakowie )zmiana wyznania, •luby mi•dzywyznaniowe, prowadzenie ksi•g para*alnych, op•aty za
czynno•ci ko•cielne+. Arkusz wyra"nie zabr•zowiony )zakwaszony papier+, wsp. ok•. tekturowe.
80.–

562. ODEZWA. Kierowa• post•powaniem Obywateli drog• prawdziwego patrjotyzmu,
czuwa• nad bezpiecze'stwem pracy narodowej i osób czynny w niej udzia• bior•cych,
jest jednym z g•ównych obowi•zków Policji narodowej [...]. Bywa•y przyk•ady, •e ludzie •wiatli i intelligentni [...] mimowolnie przez sw• gadatliwo•• tym, którzy splataj•
wie'ce tyranom, którzy wieszaj•, zarzynaj•, bezczeszcz• nasze •ony, córki i siostry/
[...]. W imi• gor•cych •ez [...] wzywa Was Policja Narodowa do [...] przestrzegania
milczenia [...]. Lwów, 20 XI 1863. [Podp.] L. S.
Druk jednostronny na 2 s. form. 22x13,5 cm. Druk z czasów powstania styczniowego. Apel powsta'czej policji narodowej o zachowanie dyskrecji w sprawach istotnych dla powstania. Przed
tekstem nadruk „L. 305”. Na drugiej karcie „Spis szpiegów i denuncjantów dzia•aj•cych na szkod• sprawy narodowej” zawieraj•cy 16 nazwisk wraz z krótk• charakterystyk•. (lady z•o•enia,
za•ó•cenia arkusza.
120.–

nr 562

nr 563

563. ROZKAZ dzienny Naczelnika miasta Lwowa Nr. 2gi. Z dniem dzisiejszym rozpoczyna Naród polski rok drugi krwawej walki z najazdem moskiewskim o naj•wi•tsze
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prawa, o najdro•sze skarby swoje, bo o wolno•• i niepodleg•o•• [...]. Korona i Litwa
niech nam b•d• wzorem, nie•my walcz•cej braci naszej pomoc, lecz pomoc szczer•,
serdeczn•, polsk• [...]. Zawiadamiam Obywateli: 1. !e [...] wchodzi w u•ycie [...] piecz•• Naczelnika miasta [...]. 5. !e nazwiska obywateli niech•tnych sprawie, niechc•cych bra• udzia•u w pracy i niechc•cych sk•ada• o"ar• narodow•, pó#niej og•oszone
zostan•. Lwów, 22 I 1864. [Piecz.] Rz•d Narodowy, Naczelnik miasta Lwowa.
Druk jednostronny na ark. 22x14,3 cm. Ulotka z czasów powstania styczniowego. Przed tekstem nadruk „L. 221”. Podano do wiadomo•ci nazwiska 5 „mocno podejrzanych osób”, w tym
niejakiego Jakóba Hullera, lat 23, wzrostu •redniego, mówi•cego po •ydowsku, zajmuj•cego si•
„pok•tnem pisarstwem”. Za•amania arkusza.
120.–

564. KO!CIUSZKO. (Napisa• po w•giersku Lampérth Géza, wolno przet•ómaczy• na polski j•zyk Saryusz). Tak ci• widzia•em w mych czystych marzeniach$ I oto idziesz na
czele walecznych Prawie bezbronny, - w imi• •wi•tej sprawy [...]. W W•grzech d. 20.
sierpnia 1896. willa Polonia. Lwów [1896?, nie po 1905]. Drukiem Z. Golloba.
Druk jednostronny na ark. 24,9x12 cm. Wiersz na cze•• T. Ko•ciuszki w•gierskiego poety i dramaturga. %lady z•o•enia, poza tym stan dobry.
48.–

565. RUSSKIM soldatam ot polskich rabo&ich-socialistov. Tovariš&i-soldaty$ V nastojaš&ij
velikij moment Rossijskoj revoljucii, kogda z treskom i grochotom rušatsja policejskija podporki carskago trona [...]... V eto samoe vremja, ku&ka presmykajuš&ichsja,
prezrennych ljudej, imenuemaja russkim pravitelstvom, vidja svoju [...] gibel [...] - eta
ku&ka razbojnikov vsetaki eš&e stremitsja k tomu, &toby vvesti vas soldaty, v novoe
zadluždenie [...]. Da zdravstvuet že revolucija$ [...]. Varšava, VI 1906. [Podp.] Polskie
rabo&ie-socialisty, Komitet Voenno-Revoljucionnoj Organiz[a]cii Varšavskogo Voennago Okryga.
Druk dwustronny na ark. cienkiego papieru form. 22,5x21,7 cm. Tekst po rosyjsku. Ulotka socjalistyczna skierowana do rosyjskich •o•nierzy z apelem o poparcie ruchu rewolucyjnego. %lady
z•o•enia, stan dobry.
80.–

566. W CZWARTEK dn. 17 marca 1910 odb•dzie si• staraniem Instytutu Muzycznego
w sali Towarzystwa Lekarskiego [...] VII Wieczór
kameralny ku uczczeniu setnej rocznicy Fryderyka
Chopina [...]. [Kraków], III 1910. Lit. A. Pruszy'ski, Kraków.
Druk jednostronny na ark. 40x24,5 cm. Zaproszenie na
uroczysty koncert z okazji setnej rocznicy urodzin F.
Chopina. W centrum portret kompozytora, ca•o•• litografowana. Za•amanie naro•nika, poza tym stan dobry.
120.–

567. POLACY" Stoimy u wrót wypadków, które mog•
zmieni• map• Europy, na d•ugie lata przes•dzi•
granice pa'stw, rol• i prawa narodów, a których
g•ównych teatrem b•d• ziemie polskie [...]. Dzi•
w tak donios•ej chwili odwo•uje si• K. S. S. N. do
wszystkich patryotów w trzech zaborach Polski, w
pierwszym za• rz•dzie do rodaków w rosyjskim
zaborze, by si• skupili pod jej sztandarem i spe•nili swój obowi•zek. [Warszawa?], 28 VII 1914.
[Podp.] Komisja Skonfederowanych Stronnictw
Niepodleg•o•ciowych.
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Druk jednostronny na ark. 25,7x17,3 cm. Druk dwuszpaltowy na cienkim papierze. Ulotka KSSN
wydana w dniu wybuchu I wojny !w. Za"amania kraw#dzi arkusza.
48.–

568. POLACY" Wielkie dzie"o rozpocz#te. Kilka tysi#cy polskich strzelców wkroczy"o
zwyci#sko na ziemi# Królestwa Polskiego w jarzmie caratu dot$d b#d$cego [...]. Rz$d
Narodowy w Warszawie uj$" w swe r#ce w"adz# [...]. Jedyn$ armi#, walcz$c$ dzi! o
pa%stwowo!& polsk$ stanowi$ strzelcy [...]. Niema dzi! wi#kszego niebezpiecze%stwa
dla Sprawy polskiej, jak brak jedno!ci w samym polskim narodzie, jak groza rozbicia,
groza os"abiania dokonanych ju' czynów, groza waha% i kunktatorstwa [...]. (wiat ca"y
patrzy dzi! na nas [...]. Spe"nijmy nasz obowi$zek) Kraków, 12 VIII 1914. [Podp.] Z
ramienia Rz$du Narodowego Komisarz wojskowy dla Galicyi.
Druk jednostronny na ark. 38,5x25 cm. Poprzeczny !lad z"o'enia, niewielkie naddarcia kraw#dzi.
80.–

569. ODEZWA" Mi"o!& Ojczyzny i wiara w
przysz"o!& nasz$ powo"a"y w dniu 16 sierpnia 1914 Naczelny Komitet Narodowy, pod
którego sztandarem ma si# zebra& wszystko,
co polskie. Mamy wyt#'y& wszystkie si"y w
celu utworzenia Legionów Polskich. Chcemy 'o"nierzy naszych umundurowanych i
zaopatrzonych [...]. Powinni!my sk"ada& na
o"tarzu Ojczyzny kruszec, który by" dla nas
pami$tk$ lub przedmiotem zbytku [...]. Niech
z"oto, które zdobi lub jest symbolem !lubów
ma"'e%skich, idzie do Skarbu Narodowego
[...]. Niech p"yn$ !lubne obr$czki, niech si#
zamieni$ w 'elazne z t$ pami$tkow$ [...] dat$
16 sierpnia 1914 roku [...]. Kraków, 16 VIII
1914. [Podp.] Anczycowa Wac"awowa, Bednarska Tadeuszowa, B"otnicka Marya [i 40
innych kobiet w porz$dku alfabetycznym].
Nak"adem Naczelnego Komitetu Narodowego. Drukarnia Ludowa w Krakowie.
nr 569
Druk jednostronny na ark. 32x24 cm. A*sz oznajmuj$cy powo"anie NKN i apeluj$cy o udzia" i
szczodro!& w akcji zbierania funduszy na Legiony. Na ko%cu informacja o punkcie zbiórki +ul.
Poselska 8 w Krakowie- i mo'liwo!ci otrzymania tam'e 'elaznych obr$czek w zamian za z"ote.
(lady z"o'enia, niewielkie naddarcie kraw#dzi. Niecz"ste.
100.–

570. HONOR nasz narodowy wymaga, by id$cym w pole Legionom naszym nie brak"o
niczego z tego, co im potrzebne, i by by"y w mo'no!ci sprosta& zadaniu, do którego powo"ane zosta"y. Aby ten cel osi$gn$&, Naczelny Komitet Narodowy uwa'a za stosowne zaapelowa& do uczu& patryotycznych i o*arno!ci ca"ego Spo"ecze%stwa [...]. Datki
pieni#'ne przyjmuje w Krakowie G"ówna Kasa Miejska [...]. Kraków, 31 VIII 1914.
[W nag"ówku] Naczelny Komitet Narodowy. [Podp.] Szef Sekcyi Departamentu skarbowego: Dr. Starzewski, Prezes Sekcyi zachodniej Naczelnego Komitetu: Jaworski.
Nak"adem Naczelnego Komitetu Narodowego. Drukarnia Zwi$zkowa w Krakowie.
Druk jednostronny na ark. 30x23,8 cm. Niewielkie za"amania, stan dobry.

60.–

571. LITANIA Narodu Polskiego. [Kraków 1915].
Wielobarwna dwustronna litogra*a na ark. 16,2x49,6 cm. +po z"o'eniu 16,4x12,3 cm- w formie
leporello. Interesuj$cy przyk"ad druku patriotycznego z lat I wojny !w. zaprojektowanego przez
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Jana Bukowskiego. Prócz „Litanii” równie• „Modlitwa”: „Bo•e wszechmocny, Panie zast•pów,
•cielemy si• do Twych stóp z dzi•kczynieniem, •e moskal opu•ci• ju• ziemi• nasz•”. Stan dobry.
60.–

572. NA OSWOBODZENIE Lwowa. (22 czerwca 1915). W dzie! czerwcowy i s•oneczny, W dzie! tryumfu, krwi i znoju, Nieugi•ty i waleczny Zast•p w szturmie mknie do
boju [...]. O•wi•cim, 24 VI 1915. [Podp.] Mieczys•aw Opa•ek. Z drukarni A. Grossa w
O•wi•cimiu.
Druk na 4 s. form. 20,3x12,6 cm. Wiersz M. Opa•ka po•wi•cony wyzwoleniu Lwowa w VI 1915.
Stan dobry.
64.–

573. !O"NIERZE# Rok temu z gar•ci• ma•• ludzi "le uzbrojonych i "le wyposa•onych
rozpocz••em wojn• [...]. Rok min••. Wyrobi• si• z nas ten typ •o•nierza, jakiego nie
zna•a dot•d Polska. Nie brawura [...] stanowi najistotniejsz• nasz• cech•, lecz ten przedziwny spokój i równowaga w pracy [...]. Dzi• po roku wojny i pracy smutno mi, •e
powinszowa# Wam olbrzymich tryumfów nie mog•, lecz dumny jestem, •e dzisiaj z
wi•kszym spokojem, ni• rok temu, mog• do Was, jak ongi zawo•a#: „Ch•opcy$ Naprzód$ [...]”. O•arów pod Lubartowem, 5 VIII 1915. [Podp.] J. Pi•sudski.
Druk jednostronny na ark. 28,3x20,4 cm. Odezwa Pi•sudskiego do legionistów. Na odwrocie
przekre•lona piecz. %lady z•o•enia.
100.–

nr 573

nr 574

574. Z"ATO [sic$] dla ojczyzny$ Ci••kich o&ar wymaga narzucona nam walka. Obowi•zkiem ka•dego jest ponie•# te o&ary [...]. Obejrzyjmy nasze szafy i skrzynie i oddajmy
stamt•d to wszystko, co jest niepotrzebne ze z•ota, ojczy"nie. Pier•cionki, •a!cuszki,
branzolety, brosze, zegarki, kólczyki [$], guziki, szpilki [...]. „Odda•em z•oto za •elazo”, Pa!stwowa zbiórka zbytecznego z•ota [...]. To co zbiórka otrzyma w z•ocie [...]
odda je [...] Bankowi austr. w•g. [...]. Jako dowód przyczynienia si• do zbiórki b•d•
wydawane pier•cionki z •elaza, zaopatrzone napisem „Odda•em z•oto za •elazo 1914
A. S. K.” [...]. Wiede!, w roku wojennym 1916. Drukiem Karola Goriszka w Wiedniu.
Druk jednostronny na ark. 33,4x20,8 cm. Tekst w ramce czarno-•ó•tej (barwy Austro-W•gier).
%lady z•o•enia.
60.–
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575. RODACY" Wypowiedzenie przez Rumuni• wojny mocarstwom centralnym wzmacnia si•y Rosyi, czyni pomy#lniejszem jej
po•o•enie militarne [...]. Wiecznemu naszemu wrogowi przyby" jeden jeszcze sojusznik [...]. Nie mamy jeszcze swego pa•stwa
[...]. I dlatego w poczuciu tej prawdy, w
poczuciu obowi&zków, które na nas spadn•, zwracamy si• znów do Was, Rodacy, na
sztandar niepodleg•o•ci Wam wskazuj&c i
wzywaj&c do organizowania si• wszystkich
w imi! utworzenia rz&du polskiego i armii
polskiej. Precz z Rosy&' Niech $yje niepodleg•o•(' Warszawa, 31 VIII 1916. [Podp.]
Centralny Komitet Narodowy.
Druk jednostronny na ark. 29,3x22,7 cm. )lad
z•o$enia, niewielkie zaplamienia.
64.–

576. 5 listopada 1916 roku. Okólnik Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu
nr 575
Narodowego. Dnia 5 listopada 1916 r. proklamowano wskrzeszenie Niepodleg•ego
Pa•stwa Polskiego, jako konstytucyjnego Królestwa, opartego o w•asne wojsko. [...].
Piotrków, 8 XI 1916. [Podp.] Stanis•aw Downarowicz zast!pca szefa Departamentu
Wojskowego N. K. N.
Druk dwustronny na ark. 29x21 cm na [8] s. nierozci!ty. Oprócz tekstu g•ównego zawiera teksty
depesz rozes•anych w tym dniu przez Departament Woyskowy m. in. do: Prezydyum Naczelnego
Komitetu Narodowego w Krakowie, Do pu•kownika Sikorskiego, Szefa Departamentu Wojskowego N. K. N. w Warszaie, Do Komendy Legionów Polskich, Do Ksi!dza Biskupa Bandurskiego. Stan dobry.
80.–

577. ZNACZENIE ogólno-krajowego zjazdu. Mimo krótkiego czasu, jaki trwa•y przygotowania do zjazdu [...] nast&pi• pewien zasadniczy prze•om w $yciu politycznym Królestwa Polskiego [...]. O P.O.W., jako o kadrach wojska, nie mówi• nikt na zje*dzie, nie
wspomnia• o niej ani s•owem brydagjer Pi•sudski, nie zapad•a anii jedna uchwa•a, id&ca
w kierunku tej koncepcji wojskowej i politycznej [...]. Skoro tylko zjazd sko•czy• si!,
gdy wi!kszo•( delegatów bawi•a jeszcze w Warszawie, gdy odbywa•y si! jeszcze narady poszczególnych grup, ju$ w „Rz&dzie ii wojsku” +nr. 13 z dnia 20 marca/ pojawia
si! dalszy ci&g napa•ci i oszczerstw, specjalnie przeciw zaci&gowi do wojska polskiego
i istniej&cym dla tego celu instytucjom [...]. [Warszawa?, po 18 III 1917].
Druk dwustronny na ark. 29x21 cm na [4] s. Stan dobry. Dotyczy Zjazdu Krajowego zwo•anego
przez Departament Spraw Wewn!trznych tymczasowj Rady Stanu; odby• si! w dn. 16-18 III 1917
w Warszawie.
60.–

578. NIE do druku. Legioni•ci' Z frontu bojowego Legionów dochodzi•y nas dot&d tylko
echa Waszej s•awy, dum& nape•niaj&c wszystkie polskie serca. Ca•& otuch& ['], ca•&
nadziej& [?] nasz& po•o$yli•my w Waszym czynie or!$nym, widz&c w nim najwymowniejsze •wiadectwo, $e Polska nie zgin!•a, $e si! w ogniu bitew Waszych odradza [...].
Czy$ naprawd! grozi straszna katastrofa, rozbicie Legionów? [...]. Bracia' Nie poddawajcie si! zniech!ceniu, nie s•uchajcie samobójczych podszeptów rozpaczy [...]. Je$eli
chcemy, by pa•stwo Polskie obj!•o nietylko by•y zabór rosyjski, lecz i Galicy!, musimy trwa( w tem nierozerwalnem zjednoczeniu, którego widomem wcieleniem s& Le171
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giony Polskie [...]. Ufajcie i wytrwajcie [...]. [Warszawa?, VII 1917?]. [Podp.] Micha•
•empicki - Pose• do Dumy, Prezes Ligi Pa•stwowo•ci Polskiej, Dr. Józef Brudzi•ski
- Prezes Rady miejsk. Rektor Uniwersytetu, Alfons Parczewski - Pose• do Dumy, Dziekan Wydz. prawn. Uniw. Warsz. [i 21 innych osób].
Druk jednostronny na 2 s. form. 34x20,6 cm. Maszynopis powiel. Apel do legionistów z czasu
kryzysu przysi!gowego. W•ród sygnatariuszy: F. Radziwi••, W. Smole•ski, S. Konarski, G. Simon, S. Garlicki. Poprzeczny •lad z•o•enia, niewielkie za•ó•cenia papieru.
64.–

579. DO SPO!ECZE"STWA Polskiego# Olbrzymi
po"ar •wiata - wojna narodów, w nowy wchodzi
okres. W chwili, kiedy wszystko zdawa•o si• przechyla$ na szal! tryumfuj•cego niemca, gdy haniebny pokój w Brze•ciu Litewskim oddawa• ludy
w niewol• imperyalizmu [...] pruskiego [...] •wita
znów szcz••cie poranku dla wolno•ci narodów. Oto
rodzi si• na terytoryum Rosyi idea dalszej walki z
przemoc• prusk• [...]. Warsztatem, który ideje w
duchu powzi•te wciela w •ycie, w czyn przemienia - jest Polski Komitet Wojenny [...]. Niech •yje
pa•stwo Wolno•ci - Polska# [Omsk?, VII 1918?].
[Podp.] Polski Komitet Wojenny.
Druk jednostronny na ark. 36,5x22,4 cm. Ulotka powsta•ego w VII 1918 w Omsku Polskiego Komitetu Wojennego - organizacji maj%cej na celu sformowanie polskiej
si•y zbrojnej na Syberii. Efektem dzia•a• Komitetu by•o
utworzenie 5. Polskiej Dywizji Strzelców Syberyjskich
i zawarcie umowy o wspó•pracy militarnej z Czechami.
Zapiski o•ówkiem na odwrocie. &lady z•o"enia, niewielkie naddarcia kraw!dzi.
80.–

nr 579

580. LITERACKA Paka wstrzyknie Krakowowi pot!"n% porcj! Humoru, Zabawy, Szlale•stwa, &miechu, Ta•ca na Maska(g)ra(n)dzie Rrrrr!ka Noga. Ta maskarada odfetowan% zostanie w Jamie Michalikowej w nocy sobotniej 18 stycznia b. r. [...]. Komitet:
Kazimierz Czachowski, Marjan Czuchnowski, Józef Aleksander Ga•uszka, Anatol
Krakowiecki, Tadeusz Kudli•ski, Kazimierz Podsadecki, Micha• Rusinek, Mieczys•aw
Zielenkiewicz [...]. 600 sensacyj. Niespodziwki. Kataplazmy humoru. Rakiety werwy.
1000 go•ych dziewcz%t. Kraków, I [1930?].
Litogra'a na ark. 34,7x12,4 cm. W górnej cz!•ci portret mieszka•ca Krakowa podczas wstrzykiwania porcji humoru itp., na dole r!ka i noga. Zaproszenie („glejt”) wystawiono Tadeuszowi
Olszewskiemu (imi! i nazwisko wpisane odr!cznie). &lady z•o"enia, zaplamienia na odwrocie.
Ilustracja na tabl. 24.
120.–

581. SYNDYKAT malarzy gazeciarskich pot •ysym protektoratem J. W. P. Wojciecha Krupki wzywa [...] do stawienia (wstawienia) si! [...] na •cisk ta•cuj%cy pot wezwaniem
Muf mi wójó# [...]. Kraków, 22 II 1930.
Litogra'a dwubarwna na ark. 33,7x15,8 cm. W górnej cz!•ci arkusza portret Wojciecha (znanego
te" pod imieniem Agapit) Krupki - postaci komiksowej stworzonej przez szwedzkiego rysownika Oscara Jacobssona, w Polsce pojawiaj%cej si! na •amach m. in. „Ilustrowanego Kuriera
Codziennego”. Zaproszenie na bal artystów w Jamie Michalika zorganizowany przez komitet pod
wodz% Kazimierza Szczepa•skiego, w•ród cz•onków komitetu znale*li si! m. in. Anatol Krakowiecki, Tadeusz Olszewski, Kazimierz Podsadecki, Alfred +muda. Miejsce na wpisanie nazwiska
pozosta•o niewype•nione. Poprzeczne •lady z•o"enia, niewielkie ubytki kraw!dzi. Ilustracja na
tabl. 24.
120.–
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582. BYCZY bal literacki. przy!d" kochanie do jamy michalika na ogulny przebuj. b#dzie
byczo$ ochronne szczepienie gorza%&. pogotowie alkoholowe rz#siste [...] generalna
golizna. zula pogorzelska$$$ (nie przyjdzie) [...]. Kiepura zata!czy z ka'dom$ (kiedyindziej) [...]. Kraków, 7 II [nie po 1932].
Litogra*a dwubarwna na ark. 20,3x39,5 cm. W centrum emblemat z m#'czyzn& na byku. Zaproszenie na bal artystów, pod tekstem kilka nazwisk organizatorów: Kazimierz Czachowski, Anatol Krakowiecki, Micha% Rusinek, Marian Ni'y!ski. Na odwrocie wpisane odr#cznie nazwisko
zaproszonego Tadeusza Olszewskiego i odbito okoliczno+ciow& piecz&tk# „Byczy bal”. Ubytki
arkusza ze szkod& dla tekstu, naddarcia, zaplamienie na odwrocie.
120.–

583. LEPIEJ w Jamie Michalika ni' w baraku dla chorych
na tyfus. Wobec tego przyjd"cie na: „szalony huragan
+miechu, superszlagier sezonu, koktail, szampa!ski
puhar uciesznych kawa%ów”, który urz&dza: Klub Filmowy S. P. A. F. w Jamie Michalika pod zawo%aniem
Bal Filmowy „Burza nad Michalikiem”. W programie:
urojone pomys%y re'yserskie, poronione *lmy polskie,
nó' w brzuchu [...]. Atrakcje: wietrzenie sali, *lmów
awangardowych wy+wietla- si# nie b#dzie [...]. Kraków, 10 II 1934.
Litogra*a na ark. 47,4x22,8 cm. W górnej cz#+ci kompozycja
z kobiet& na pla'y, oczami, rybami i drzewem, sygn. K. P. (zapewne Kazimierz Podsadecki). Ca%o+- odbita br&zow& farb&.
Zaproszenie na bal artystów w Jamie Michalika. Poprzeczne
+lady z%o'enia, za%amania naro'ników, niewielkie zabrudzenia.
120.–

584. AMBASADA Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt
zawiadomi-, 'e w sobot# dnia 18 maja 1935 roku, o
godzinie 11/ej odb#dzie si# w Ko+ciele St Louis des
nr 583
Invalides uroczyste nabo'e!stwo 'a%obne za spokój
duszy +. p. Józefa Pi%sudskiego, Pierwszego Naczelnika Pa!stwa Polskiego, Pierwszego Marsza%ka Polski. Niniejsze zawiadomienie s%u'y
za kart# wst#pu. [Pary', V 1935. Ambasada RP].
Druk jednostronny na ark. 11,3x18 cm. Wokó% arkusza 'a%obna ramka. Pami&tka z uroczysto+ci
'a%obnych po +mierci J. Pi%sudskiego. Niewielkie otarcia i za%amania.
60.–

585. KOMUNIKAT Nr. 463;. 1. Walne Zgromadzenie Ko%a [...]. 2. Zbiórka na Sarkofag
Komendanta [...]. 4. Krzy' Legjonowy [...]. Warszawa, 20 III 193;. [W nag%ówku]
Ko%o <o%nierzy b. 2 Pu%ku U%anów Leg. Polskich w Warszawie. [Podp.] Za Zarz&d
G%ówny Ko%a Sekretarz SZyd%owski rotm. rez., Prezes B. J. =widzi!ski, p%k. dypl. rez.
Druk dwustrony na 4 s. form. 29,5x21 cm. =lady z%o'enia, ubytek naro'nika pierwszej karty.
48.–

586. PO CO Armia Czerwona przysz%a do Polski. Bracia / Polacy$ Przeczuwaj&c sw& niechybn& zag%ad# mordercy hitlerowscy usi%uj& poszczu- Polaków przeciwko Rosjanom.
Hitlerowcy oczerniaj& naród radziecki i Armi# Czerwon&, wypaczaj&c w waszych
oczach prawdziwe cele przyj+cia Czerwonej Armii do Polski [...] rozbi- wra'e armie
niemieckie i pomóc narodowi polskiemu w dziele wyzwolenia [...] i odbudowy Polski
niepodleg%ej [...] oto jedyny szlachetny cel Czerwonej Armii [...]. Niweczcie wszystkie
niemieckie próby przeszkadzania nam$ =mier- niemieckim zaborcom$ [jesie! 1944?].
[Podp.] Dowództwo Armii Czerwonej.
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Druk dwustronny na ark. 21x14,5 cm. Ulotka sowiecka adresowana do ludno•ci polskiej na terenach zaj•tych przez wojska niemieckie. "lady z•o$enia.
48.–

587. ROZKAZ Nr. 1 Komendanta Wojennego m. st. Warszawy. Do mieszka%ców Pragi&
Obywatele& 14 wrze•nia 1944 r. po 5-letniej niewoli Praga zosta•a wyzwolona bohaterskim wysi•kiem sojuszniczej Armii Czerwonej i Wojska Polskiego [...]. Z rozkazu
Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego genera•a Roli-'ymierskiego naznaczony zosta•em Komendantem garnizonu Warszawskiego [...]. Warszawa-Praga, 15 IX 1944.
[Podp.] Komendant wojenny m. st. Warszawy Kieniewicz Boles•aw, gen. bryg.
Druk jednostronny na ark. 29,5x20,5 cm. Informacja o zaj•ciu Pragi i pierwsze zarz(dzenia porz(dkowe: nale$y zda) bro%, amunicj• i stacje nadawcze, ruch uliczny ograniczono do godz. 6
*zmieniono r•cznie na 4+ do 20, zarz(dzono rejestracj• zak•adów drukarskich. „Dowódcy wojskowych organizacyj *podziemnych+ dzia•aj(cych na terenie garnizonu stawi( si• u Komendanta
Miasta w ci(gu 2-ch dni”. "lady z•o$enia, stan dobry.
120.–

nr 586

nr 587

588. ZAWIADOMIENIE. 1. Rz(d Brytyjski prowadzi obecnie pertraktacje w sprawie powrotu do Polski $o•nierzy [...]. 2. Je•li pragniesz powróci) [...] podaj obecnie swoje
nazwisko i imi• swemu dowódcy [...]. 4. Propozycja ta ma na celu umo$liwienie natychmiastowego powrotu dla tych, którzy tego pragn( [...]. Edinburgh, 15 IX 1945.
Printed for H. M. Stationery Of•ce by McLagan 3 Cumming.
Druk jednostronny na ark. 20,6x16,2 cm. W górnej cz••ci arkusza herb Wielkiej Brytanii. Ulotka
przygotowana przez w•adze brytyjskie dla polskich $o•nierzy w Szkocji, podaj(ca zasady ubiegania si• o powrót do kraju po zako%czonej wojnie. Stan bardzo dobry.
48.–

589. DO WSZYSTKICH cz•onków Polskich Si• Zbrojnych. Rzad Brytyjski podkre•li• ju$
wielokrotnie, $e w sprawie Polskich Si• Zbrojnych [...] jego polityka d($y do tego, aby
cz•onkowie tych Si• w najwi•kszej ilo•ci wracali do Polski z w•asnej woli [...]. Jednakowo$ ci $o•nierze, którzy [...] uwa$aj( swój powrót do Polski za niemo$liwy, b•d(
traktowani w miar• naszych si• i •rodków, w sposób godny ich wielkich zas•ug [...].
Rz(d Brytyjski nie mo$e dawa) cz•onkom Polskich Si• Zbrojnych $adnych gwarancji,
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i !oni!wszyscy!b"d#!mogli!osiadla$!si"!na!terenach!brytyjskich![...].![Wielka!Brytania]!
1946.!H.!&!S.!Ltd.
Druk!dwustronny!na!4!s.!form.!21,3x13,4!cm.!Brytyjska!ulotka!dotycz#ca!powrotu! o%nierzy!PSZ!
do!kraju.!W!drugiej!cz"'ci!tekstu!„Sposób!traktowania! o%nierzy!PSZ!powracaj#cych!do!Kraju”.!
(lady!z%o enia,!stan!dobry.!
48.–

590. POLSKI! Korpus! Przysposobienia! i! Rozmieszczenia! )Polish! Resettlement! Corps*.!
)O+cerowie*.!1.!Polski!Korpus!Przysposobienia!i!Rozmieszczenia![...]!wchodzi!w!sk%ad!
Armii!Brytyjskiej.!Tworzy!si"!go,!aby!dopomóc!o+cerom!i!szeregowym!Polskich!Si%!
Zbrojnych!przysposobi$!si"!do! ycia!cywilnego![...].!Je'li!nie!wst#pi!Pan!do!P.K.P.R.,!
Armia!Brytyjska!nie!b"dzie!mog%a!Panu!pomóc![...].!Je eli!Pan!wst#pi,!zrobimy!wszystko! mo liwe,! aby! zapewni$! Panu! dobr#! prac".! [Wielka! Brytania],!VIII! 1946.! [Podp.]!
The!War!Of+ce.
Druk!dwustronny!na!ark.!27,6x21,2!cm.!Szczegó%owe!warunki!wst#pienia!do!Korpusu!i!zaci#gni"cia!si"!do!armii!brytyjskiej.!(lady!z%o enia,!naddarcia!braw"dzi.!
60.–

nr 591

591. DWA! po egnalne! koncerty! zespo%ów! jazzowych.! Riverside! Syncopators! Jazz! Band!
[...].! Traditional! Mixed! Group! Jazz! Band! [...].! Gda-sk,! 22! VII! 1957.! [W! nag%ówku]!
Zrzeszenie!Studentów!Polskich.![Na!dole]!Wojsk[owa]!Druk[arnia]!w!Gd[a-sku].
Druk!jednostronny!na!ark.!28,3x60,5!cm.!A+sz!zapowiadaj#cy!dwa!koncerty!jazzowe!zespo%ów,!
które! uczestniczy%y!w! zako-czonym! dzie-! wcze'niej! II! Festiwalu! Muzyki! Jazzowej.! Koncerty!
odby%y!si"!w!hali!Stoczni!Gda-skiej!22!VII!1957!o!godz.!16.00!i!20.00.!W!pierwszym!wyst#pi%!
w%oski!zespó%!Riverside!Syncopators!Jazz!Band,!rodzimi!Melomani,!'piewa%a!Jeanne!Johnstone!
i!Wanda!Warska!)„sza%!diexilandu”![/]*.!Koncert!nocny!wype%ni%a!muzyka!niemieckiego!Traditional! Mixed! Group! Jazz! Band! i! polskiego! Modern! Jazz! Sextet! z! Norbertem! Bojanowskim! na!
wibrafonie.!Pionowe!'lady!z%o enia,!niewielkie!naddarcia!dolnego!naro nika.!Rzadkie.
80.–
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Wszystkie pozycje z tego dzia•u reprodukowano na stronie www.

592. POLSKA. Na Huculszczy•nie. [1926].
Szablowska I 244; Szablowska II 39. Plakat turystyczny form. 100x62 cm, autorstwa W•adys•awa Jarockiego. Zimowa scena przed drewnian• cerkwi•. Napisy po polsku, francusku, angielsku
i niemiecku. Plakat wydany przez Min. Komunikacji. Plakat po fachowej konserwacji (•lady
nieznacznych za•ama• i reperowane naddarcia), naklejony fachowo na arkusz sztywnego papieru
i p•ócienny podk•ad. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 10.
4.000.–

593. WILNO. [1928].
Dydo I 134; Szablowska I 376 (w mniejszym formacie). Plakat turystyczny form. 99,2x62,3 cm,
autorstwa Stefana Norblina. Widok na dachy starego Wilna. Na dole nadruk francuski „Chemins
de Fer de l’Etat de Pologne”. Plakat odbity w Zak•. Graf. E. i Dr. K. Kozia•skich w Warszawie.
Plakat naklejony fachowo na arkusz sztywnego papieru i p•ócienny podk•ad. Stan bardzo dobry.
Reprodukcja na przedniej ok•adce katalogu.
6.000.–

594. LA POLOGNE vous invite [pol.: „Polska zaprasza ci&”]. [193-].
Plakat turystyczny form. 96,8x66,7 cm, autorstwa zapewne Tadeusza Gronowskiego (niesygnowany). Wytworna dama i szlachcic w kontuszu ta$cz!cy poloneza, obok smuk•a kolumna
z jaskó•czym gniazdem, w tle •ydowski cymbalista. Plakat reklamuj!cy us•ugi biura podró•y
„Orbis”, wydany przez Izb• Handlu Zagranicznego, druk w Zak•. Gra'cznych M. Kasprzaka w
Poznaniu. Podklejone naddarcia kraw•dzi. Rzadkie. Ilustracja na tabl. 10.
670.–

595. NEIGE et soleil en Pologne [pol.: „*nieg i s•o$ce w Polsce”]. 1938.
Szablowska II 53. Plakat turystyczny form. 100,6x61,4 cm, autorstwa Stefana Osieckiego z wykorzystaniem fotogra'i R. Sera'na. Górskie szczyty z wagonikiem kolejki linowej, na pierwszym planie u•miechni•ta twarz m•odego m••czyzny. Plakat wydany nak•adem Polskich Kolei
Pa$stwowych. Plakat naklejony fachowo na p•ócienny podk•ad, stan dobry. Niecz%ste. Ilustracja
na tabl. 10.
3.200.–

596. "YCIE Emila Zoli. 1948.
Plakat 'lmowy form. 86,1x61,3 cm, autorstwa Henryka!Tomaszewskiego. Portret E. Zoli - jak
u Maneta. Film ameryka$ski (oryg. „The Life of Emil Zola”). Re•. W. Dieterle. Wyst. P. Muni,
G. Sondergaard. Powierzchnia plakatu nieco zakurzona, podklejone naddarcia, rozprasowane poprzeczne za•amanie arkusza. Rzadkie.
1.400.–
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597. CHOPIN. [1949?].
Plakat kulturalny form. 70x50 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego. Stylizowany fortepian,
w prawym górnym naro!niku god•o Roku Chopinowskiego 1949. Mniejsza i zmieniona wersja
plakatu z 1949 „Polska. Rok Chopinowski”. Sygn. cenzora M-56032, druk w Krakowie. Niewielkie zaplamienie na odwrocie, stan dobry. Ilustracja na tabl. 10.
600.–

598. SFOS w s•u!bie odbudowy stolicy i Mazowsza. [195-].
Plakat spo•eczny form. 84,6x58,5 cm, autorstwa M. Gawrysia. Plakat propaguj•cy dzia•alno$•
Spo•ecznego Funduszu Odbudowy Stolicy (SFOS). Okno w ceglanym murze, przez które wida•
rusztowania i mazowieckie wierzby. Dwa niewielkie naddarcia kraw•dzi, niewielki •lad kleju na
odwrocie.
200.–

599. POLSKIE Linie Lotnicze „Lot”. Polish Airlines „Lot”. [1951?].
Plakat reklamowy form. 100,4x70 cm, sygnowany monogramem J. W. Sylwetka samolotu w locie, w dole zak"ady przemys"owe i odbudowane po wojnie gmachy, na pierwszym planie maszt z
bia•o-czerwon# 'ag# z Or•em i znakiem *rmowym Lot-u. Naddarcia prawej kraw•dzi. Rzadkie"
Ilustracja na tabl. 11.
2.000.–

600. M"ODO#$ Chopina. [1952; przedruk z 1958?].
Dydo II 185; Kowalski 20; Szemberg 25. Plakat *lmowy form. 85,5x58,7 cm autorstwa W%adys%awa Daszewskiego. Krajobraz zapewne mazowiecki. Film polski. Re•. A. Ford. Wyst. C. Wo••ejko, A. +l#ska. Sygn. cenzora A-45. +lady z•o•enia, arkusz miejscami zakurzony na odwrocie.
140.–

601. N&DZNICY. 1952.
Kowalski 68. Plakat *lmowy form. 68,1x45,5 cm, autorstwa Józefa Mroszczaka (mniejsza wersja). Ch•opiec z pistoletem w d•oni na tle 'agi francuskiej; w oddali widoczne gmachy Pary•a.
Film francuski (oryg. „Les miserables”) - adaptacja powie•ci W. Hugo. Re•. R. Bernard. Wyst. H.
Baur. Naddarcia kraw•dzi, poprzeczny •lad z•o•enia. Ilustracja na tabl. 11.
340.–

602. PLAN 6-letni - to si•a i dobrobyt Polski. 1952.
Plakat propagandowy form. 69x48,3 cm, autorstwa W%adys%awa Janiszewskiego. Mapa Polski
z zaznaczonymi „Wielkimi budowlami socjalizmu”, poni•ej dwie mniejsze mapki: „Wielkie bu-
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dowle wodne i energetyczne” i „Powstaje nowy wielki przemys• socjalistyczny”. W•ród sztandarowych
inwestycji PRL wymieniono warszawskie metro.
#lady z!o•enia, poza tym stan dobry.
200.–

603. I POLSKA Wystawa Gospodarcza. 1953.
Hry%czuk II 99; Trepkowski 36 (wariant bez chi%skich mapisów). Plakat reklamowy form. 99,5x67,7
cm, autorstwa Tadeusza Trepkowskiego. Dwa z&bate ko!a i przetkni&te przez nie drzewce 'agi polskiej
i chi%skiej. Napisy - poza tytu!em - po chi%sku. Stan
dobry.
400.–

604. PRZYJA!" i sojusz z ZSRR ostoj* pokoju,
niepodleg!o•ci i rozkwitu naszej Ojczyzny.
1953.
Hry%czuk II 424. Plakat polityczny form. 117x81,5
cm, autorstwa Jana Marcina Szancera (sygn. monogramem jms). Dwaj robotnicy - polski i radziecki
- na budowie, w tle sylwetka Mickiewicza i Puszkina. Za!amania kraw&dzi, •lad z!o•enia. Rzadkie.
Ilustracja na tabl. 11.
800.–

nr 603

605. ZSRR, obro%ca pokoju, przyjaciel dzieci. 1953.
Hry%czuk II 426. Miniaturowy plakat polityczny form. 48,9x33,7 cm, autorstwa Tadeusza Trepkowskiego. Dziewczynka z czerwon* kokard* bawi*ca si& klockami uk!adaj*cymi si& w napis
ZSRR. Rozprasowane •lady z!o•enia.
400.–

606. G•OS przeznaczenia. 1954.
Dydo I 246. Plakat +lmowy form. 58x86 cm, autorstwa Juliana Pa$ki (sygn. monogramem J. P.).
Twarz dziecka i twarz m&•czyzny na tle pi&ciolinii. Film francuski (oryg. „L’appel du destin”).
Re•. G. Lacombe. Wyst. R. Benzi, J. Marais. Pionowy •lad z!o•enia, niewielkie naddarcie, poza
tym stan dobry.
200.–

607. KTO WYPE•NIA w terminie swoje obowi*zki wobec pa%stwa ten pomaga budowa/
now* Polsk&. 1954.
Hry%czuk II 108 (du•a wersja). Plakat spo!eczny form. 57,6x40,4 cm, autorstwa Witolda Janowskiego. Zdj&cie gospodarza z ba%k* mleka na ramieniu, w tle kominy fabryczne i zelektry+kowana wie•. Stan dobry.
140.–

608. MASOWE biegi narodowe.
Wszyscy na start. 1954.
Szemberg 48. Plakat sportowy form.
69,5x99,4 cm, autorstwa Wiktora
Górki. Plakat towarzysz*cy imprezom masowym w d. 25 IV-2 V 1954.
Grupa m!odzie•y startuj*ca do biegu. Nieznaczne pionowe za!amania
arkusza, naddarcia górnej kraw&dzi.
540.–

609. OKR%TY szturmuj* bastiony.
[1954].
nr 608
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Dydo II 325. Plakat •lmowy form.
59,5x85,5 cm, autorstwa Antoniego
Uniechowskiego i Bie!ka (nieznanego z imienia). Atakuj"ce wojsko,
na pierwszym planie tr#bacz. Film
radziecki (oryg. „Korabli šturmujut
bastiony”). Re•. M. Room. Wyst. I.
Pierewierziew, S. Pietrow, W. Dru•nikow. Stan bardzo dobry. Notatki
o•ówkiem na odwrocie.
340.–

610. POMY•LNO•# ojczyzny - z
pracy naszych r"k. 1954 [przedruk z 1958?].
Dydo I 244; Hry&czuk II 100. Planr 609
kat polityczny form. 86,5x59,4 cm,
autorstwa Tadeusza Trepkowskiego. Wielki m%ot, z którego trzonka wyrasta owocuj•ca ga%•zka jab%oni. Sygn. cenzora A-43. Niewielkie za%amanie naro$nika, stan dobry. Ilustracja na tabl. 11.
1.100.–

611. SIANO sprzedasz najkorzystniej w gminnej spó%dzielni. 1954.
Plakat form. 68,8x49,1 cm, autorstwa Józefa Korolkiewicza. Rolnik na furze wy%adowanej
sianem zmierza ku siedzibie Samopomocy Ch%opskiej. Plakat wydany nak%. Min. Skupu. Dwa
poprzeczne •lady z%o•enia.
180.–

612. ZAGUBIONE dzieci&stwo. 1954.
Dydo I 248; Dydo II 306; MPP M* 244. Plakat !lmowy form. 85,8x58,6 cm, autorstwa Jana Lenicy. Dziewczynka z klatk" z kanarkiem. Film angielski (oryg. „Mandy”). Re•. A. Mackenarick.
Wyst. P. Calvert, T. Morgan, M. Miller. Niewielkie za%amania, poza tym stan dobry.
340.–

613. ZSRR. 1954.
Plakat propagandowy form. 86x59,4 cm, autorstwa Tadeusza Trepkowskiego. Go%"bek pokoju
z k%osem zbo•a w dziobie na tle czerwonej gwiazdy.
Niewielkie naddarcia kraw•dzi. Niecz$ste.
670.–

614. 5-TH CHOPIN International Piano Competition. 1954 [przedruk z 1958?].
Dydo I 247; Trepkowski 47 (wersje franc.); Szemberg
195 (wersja pol.). Plakat kulturalny form. 98,4x66,8
cm, autorstwa Tadeusza Trepkowskiego. Angielska
wersja znanego plakatu chopinowskiego. Mazowiecki
krajobraz z wierzbami i klawiatur" fortepianu. Sygn.
cenzora A-8. Bardzo niewielkie za%amania lewej kraw•dzi, stan dobry. Niecz$ste.
800.–

615. DIABE• z M%y&skiego Wzgórza. 1955.
Kowalski 18. Plakat !lmowy form. 85,3x59,5 cm,
autorstwa Romana Cie&lewicza. Stylizowany ta&cz"cy diabe%, na pierwszym planie sylwetka m••czyzny. Film prod. NRD (oryg. „Der Teufel vom Mühlenberg”). Re•. H. Ballman. Wyst. H. P. Minetti, E.
Kotthaus. Niewielkie naddarcia kraw•dzi, dwa niewielkie otwory w górnej cz••ci arkusza.
340.–

nr 614
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616. TYDZIE
1955.

Stra•y Po•arnych 12-19. VI. 1955.

Plakat okoliczno•ciowy form. 84,2x58 cm, autorstwa Andrzeja!Kowalewskiego. Stra•ak w he!mie i
mundurze, obok dwoje m!odych robotników, komin
fabryczny i transparent z has!em „Wspólnym wysi!kiem chro"my nasz dorobek”. Niewielkie naddarcia,
•lady z!o•enia. Na odwrocie odr'czna notatka. Na
transparencie kolor czerwony nieco rozmyty (wada
fabryczna?).
180.–

617. WYSI"KIEM ca!ego narodu przekroczymy
plan sze•cioletni$ 1955.
Hry"czuk II 113. Plakat polityczny form. 99,1x67,5
cm, autorstwa Wiktora! Górki. Du•a, czerwona
szóstka, w tle symboliczny plac budowy, zak•ady
przemys•owe, odbudowane miasta i kombajn przy
pracy. Niewielkie naddarcia kraw•dzi. Ilustracja!na!
tabl.!12.
280.–

618. PAISA. [1957].

nr 616

Plakat %lmowy form. 84,7x58,4 cm, autorstwa Teresy!Byszewskiej. S!o"ce ponad miastem. Film w!oski.
Re•. R. Rossellini. Scen. F. Fellini i in. Wyst. M. Micchi, W. Tubbs. Niewielkie naddarcia prawej
kraw#dzi, stan dobry.
140.–

619. KO#CI rzucone. 1958.
Plakat %lmowy form. 80,5x57,5 cm, autorstwa Romana!Cie$lewicza. Dwie sylwetki w gondoli
balonu?, na balkonie? Film francuski (oryg. „Les Jeux sont faits”). Re•. J. Delannoy. Scenariusz
J. P. Sartre. Wyst. M. Presle, M. Pagliero, C. Dullin. Rozprasowane •lady z!o•enia, zaplamienia
na odwrocie, niewielki ubytek prawej kraw•dzi. Niecz%ste.
800.–

620. AMERYKA w fotogra%i. 1959.
Plakat wystawowy form. 84.4x58,7 cm, sygnowany
nieczytelnie przy lewej kraw#dzi. Plakat towarzysz•cy
wystawie zorganizowanej przez ZPAF w Pa•acu Kultury w Warszawie. Na czarnym tle dwa trójk•tne fragmenty ameryka"skich fotogramów, wkomponowane
nazwiska fotografów. Zapiski na odwrocie. 'lady z•o•enia.
120.–

621. III-E! FESTIVAL International de Musique
Contemporaine. 1959.
Gronowski 188. Plakat festiwalowy form. 98x67 cm,
autorstwa Tadeusza! Gronowskiego. Plakat towarzysz&cy trzeciej edycji warszawskiego Festiwalu Muzyki Wspó•czesnej (12-20 IX 1959). Wielobarwna kompozycja abstrakcyjna - jedna z niewielu w dorobku
artysty. Niewielkie naddarcia kraw•dzi. Ilustracja!na!
tabl.!12.
540.–

622. SYN morza. [1959].
MPP M' 48. Plakat %lmowy form. 84,7x58,5 cm,
autorstwa Wojciecha! Fangora. Stylizowana daleko-
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wschodnia !ód" rybacka, na #aglu fotos z $lmu. Film japo%ski (oryg. „Renga joko”). Re#. J.
Uno. Wyst. K. Sagara, R. Akagi. Rozprasowany &lad z!o#enia, niewielkie za#ó!cenia papieru. Na
odwrocie r'cznie wpisany tytu! $lmu.
400.–

623. ZEZOWATE szcz'&cie. 1959.
Plakat $lmowy form. 81,3x58,3 cm, autorstwa Romana Cie%lewicza. Kola# ze zdj'ciem g!ównego bohatera w centrum i licznymi d!o%mi wokó!. Jeden z najbardziej znanych polskich powojennych $lmów komediowych. Re#. A. Munk. Wyst. B. Kobiela, E. Dziewo%ski, B. Kwiatkowska.
Zapiski na odwrocie. *lady z!o#enia. Niecz"ste. Ilustracja na tabl. 12.
150.–

624. DAMA z pieskiem. [1960].
Plakat $lmowy form. 85x58,2 cm, autorstwa Ewy Frysztak-Witowskiej. Dama z pieskiem i
parasolk+. Film radziecki (oryg. „Dama z soba-koj”) / ekranizacja opowiadania A. Czechowa.
Re#. J. Chej$c. Wyst. I. Sawwina, A. Bata!ow. Rozprasowane &lady z!o#enia, naddarcia kraw'dzi,
niewielki ubytek górnego naro#nika.
140.–

625. LEKKODUCHY i dziewczyna. [1960].
Plakat $lmowy form. 83,5x58,4 cm, autorstwa Macieja Hibnera. Skromna dziewczyna i dwóch
lekoduchów. Komedia radziecka (oryg. „Nepoddajuszcziesja”). Re#. J. Czuliukin. Wyst. N. Rumiancewa, J. Bie!ow. Rozprasowane &lady z!o#enia, za#ó!cenie dolnej cz'&ci arkusza.
160.–

626. [MAO]. [196/?].
Chi%ski plakat propagandowy form. 50,7x74,8 cm. W centrum ja&niej+cy portret przewodnicz+cego Mao, pozosta!+ cz'&: plakatu wype!nia wiwatuj+cy mi'dzynarodowy t!um demonstrantów.
Napisy po chi%sku. Zaplamienia, widoczne zw!aszcza na odwrocie.
140.–

627. NIE PODCHOD#. O znalezionym niewypale nale#y natychmiast zawiadomi:; so!tysa, Prezydium Rady Narodowej lub najbli#szy Posterunek Milicji Obywatelskiej.
[1960?].
Plakat spo!eczny form. 85,2x58,2 cm, autorstwa Zbigniewa Waszewskiego. Zardzewia!y niewypa!, w tle ludzka czaszka. Sygn. cenzora C/43. Niewielkie miejscowe za#ó!cenia w dolnej cz'&ci arkusza,
pojedyncze naddarcie jednej kraw'dzi.
200.–

628. TAMA na Pacy$ku. 1960.
Plakat $lmowy form. 84,4x57,7 cm, autorstwa Zygmunta Anczykowskiego. Grupa uciekaj+cych przed
oceaniczn+ fal+. Film w!oski (oryg. „La diga sul Paci$co”). Re#. R. Clement. Wyst. S. Magnano, A. PerPer/
kins, A. Valli. Rozprasowane &lady z!o#enia.
140.–

629. KOZACY. [1961].
Starowieyski 45. Plakat $lmowy form. 84,7x58,3 cm,
autorstwa Franciszka Starowieyskiego. Sylwetki
sze&ciu Kozaków na koniach. Film radziecki (oryg.
„Kozaki”>. Ekranizacja powie&ci L. To!stoja. Re#. W.
Pronin. Wyst. L. Gubanow, B. Andrejew. Stan dobry.
Niecz"ste.
140.–

630. MURZYN zrobi swoje / Murzyn ka#e odej&:.
1961.
Plakat polityczny form. 100x70,1 cm, autorstwa Romana Cie%lewicza. Zdj'cie twarzy czarnoskórego
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m••czyzny wkomponowane w zarys Afryki, porzucony cylinder imperialistycznego dyplomaty. Druk
w kolorze czarnym i czerwonym. Plakat wspieraj•cy
ruchy narodowowyzwole"cze Czarnego Kontynentu.
Naddarcia kraw•dzi. Ilustracja na tabl. 12.
540.–

631. NASZ! prac•, nasze serca Ludowej Ojczy#nie.
1961.
Plakat polityczny form. 98,3x67,7 cm, autorstwa
Wiktora Górki. Bia•o-czerwona kielnia w kszta•cie
serca, w tle liczba 22 symbolizuj•ca rocznic• og$oszenia manifestu PKWN 22 lipca. W dolnej cz•%ci
arkusza cenzorska notatka o$ówkiem. &lady z$o•enia,
niewielkie otarcia.
280.–

632. PORUCZNIK Marynin. [1961].
Plakat 'lmowy form. 85,5x58 cm, autorstwa Mariana
Stachurskiego. Czo$gi przeciw bagnetom na czerwonym tle. Film radziecki (oryg. „)elovek ne adajotsja”*. Re•. I. Szulman. Wyst. W. Burow, L. Luzina.
Rozprasowane %lady z$o•enia, otwory w górnych naro•nikach, niewielkie zabrudzenia.
180.–

nr 632

633. W XV rocznic• wydania Ustawy przez Krajow• Rad• Narodow• o unarodowieniu
przemys$u. [1961].
Plakat polityczny form. 98,4x66 cm, autorstwa Ros•awa Szaybo. Dymi•ce kominy i konstrukcje
fabryczne w kolorystyce bia$o-czerwonej. W górnej cz•%ci wiersz W$adys$awa Broniewskiego
(inc. „Niechaj nam szybko rosn• kominy fabryk mno••cych ludzk• pot•g•”*. Naddarcie dolnej
kraw•dzi.
280.–

634. BITWA o Kozi Dwór. [1962].
Dydo II 463. Plakat 'lmowy form. 83,5x58,4 cm, autorstwa Jerzego Jaworowskigo. Kola• przestawiaj•cy drewniany p$ot, strzelb• i pirack• +ag•. Film polski. Re•. W. Berestowski. Wyst. L.
Halicz, J. B$aszczyk, T. Wi%niewski. &lady z$o•enia. Ilustracja na tabl. 13.
140.–

635. CZARNE skrzyd$a. 1962.
Plakat 'lmowy form. 83,6x58,8 cm, autorstwa Wiktora Górki. Stylizowany portret m••czyzny
w meloniku. Film polski - ekranizacja powie%ci J. Kadena-Bandrowskiego. Re•. E. i C. Petelscy.
Wyst. K. Opali"ski, C. Wo$$ejko, B. Tyszkiewicz, S. Niwi"ski. Poprzeczny %lad z$o•enia, bardzo
niewielkie naddarcia kraw•dzi. Tytu$ 'lmu wpisany odr•cznie na odwrocie.
140.–

636. DWIE sroki za ogon. [1962].
Plakat 'lmowy form. 83,9x58,3 cm, autorstwa Marii Heidrich. Elegancka para przy kawiarnianym stoliku. Film radziecki (oryg. „Za dvumja zajcami”*. Re•. W. Iwanow. Wyst. O. Borysow,
M. Krynicyna, N. Jakowczenko. Rozprasowane poprzeczne za$amanie, naddarcia prawej kraw•dzi. Niecz#ste.
120.–

637. JAK BY$ kochan•. [1962].
Dydo I 297. Plakat 'lmowy form. 83x58,4 cm, autorstwa Witolda Janowskiego. Portret i pochylona nad nim bia$a posta/. Film polski. Re•. W. Has. Wyst. Z. Cybulski, B. Krafftówna (jest
mylnie „Kraftówna”*. Zapiski na odwrocie. &lady z$o•enia.
100.–
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638. KOMEDIANTY. 1962.
Plakat !lmowy form. 84,7x57,6 cm, autorstwa Wiktora Górki. Stylizowana sylwetka kobiety,
dwóch adoruj"cych j" m#•czyzn. Film polski - ekranizacja powie•ci I. Sewera. Re•. M. Kaniewska. Wyst. E. Radzikowska, B. Rachwalska, L. Pietraszak. Informacje o obsadzie wydrukowane
na osobnej karcie naklejonej w prawym dolnym naro•niku plakatu. Naddarcie dolnej kraw#dzi,
poza tym stan dobry.
120.–

639. S!O"CE i cie&. 1962.
Starowieyski 54. Dwubarwny plakat !lmowy form. 83,9x58,5 cm, autorstwa Franciszka Starowieyskiego. Wenus (jak u Botticellego) na rozbitej muszli. Film bu•garski (oryg. „Slanceto i
sjankata”). Re•. R. Wy•czanow. Wyst. A. Prucnal, G. Naumow. Stan dobry.
160.–

640. SPÓ#NIENI przechodnie. 1962.
Dydo II 466. Plakat !lmowy form. 84,6x58,6 cm, autorstwa Mariana Stachurskiego. Karykatury g•ównych wykonawców. Film polski. Re•. J. Rybkowski. Scen. S. Dygat. Wyst. B. Kobiela,
A. Janowska, G. Holoubek, K. J#drusik, A. *apicki, K. Opali&ski, Z. Cybulski, B. Tyszkiewicz.
Zapiski na odwrocie. +lady z•o•enia, fragment arkusza zakurzony na odwrocie.
100.–

641. WCZORAJSZY wróg. [1962].
Plakat !lmowy form. 85x59 cm, autorstwa Stanis$awa Zagórskiego. Wielki chrz"szcz z wkomponowanym kadrem z !lmu. Film angielski (oryg. „Yesterday’s Enemy”). Re•. Val Guest. Wyst.
G. Jackson, S. Baker. Rozprasowane poprzeczne za•amanie, niewielkie naddarcia.
80.–

642. ZBRODNIA. [1962].
Plakat !lmowy form. 84,8x57,8 cm, autorstwa Juliana Pa$ki (niesygnowany). Kompozycja z
wykorzystaniem zdj#cia sylwetek sze•ciu m#•czyzn. W•oski !lm kryminalny (oryg. „Crimen”).
Re•. M. Camerini. Wyst. A. Sordi, V. Grassmann, B. Blier. Niewielkie naddarcie prawej kraw#dzi, poza tym stan dobry. Ilustracja na tabl. 13.
140.–

643. A JE%LI to mi•o•/... 1963.
Plakat !lmowy form. 83x57 cm, autorstwa Wiktora Górki. Dwie sylwetki narysowane kred"
na tablicy i zdj#cia twarzy bohaterów !lmu. Film radziecki (oryg. „A esli eto ljubov?”). Re•. J.

183

PLAKATY
Rajzman. Wyst. •. Prochorenko, I. Puszkarew. Rozprasowany poprzeczny •lad z•o•enia, poza
tym stan bardzo dobry.
140.–

644. LICZ• na wasze grzechy. 1963.
Plakat !lmowy form. 80.8x57,5 cm, autorstwa Anny! Huskowskiej. Zdj"cie m•odej kobiety z
przes•oni"tymi oczami. Film polski. Re•. J. Zarzycki. Wyst. E. Krzy•ewska, W. Koczewska, J.
Kociniak. Naddarcia lewej i prawej kraw'dzi, •lady z•o•enia.
100.–

645. NIEZWYK"A przygoda pana Kleksa. [1963].
Plakat teatralny form. 96,1x66,8 cm, autorstwa Jana! Marcina! Szancera (sygn. monogramem
jms). Plakat do przedstawienia w Teatrze Narodowym w Warszawie, re•. K. Dejmek, scen. J.
M. Szancer, muz. S. Kisielewski. Tytu•owy bohater stoj#cy na aparacie lataj#cym. Niewielkie
naddarcia, stan dobry. Ilustracja!na!tabl.!13.
400.–

nr 646

nr 647

646. PAMI•TNIK m'cze$stwa. III indywidualna wystawa fotogra!i artystycznej Adama
Bujaka. 1963.
Czarno-bia•y plakat wystawowy form. 86x59,5 cm, sygnowany „Szempli$ski”. Sylwetka wi'%nia
KL Auschwitz-Birkenau i kompozycja liternicza. Wystaw' prezentowano w salach WSP w Krakowie. Zapiski na odwrocie. &lady z•o•enia.
100.–

647. POLEN. Den vackra folklorens land. 1963.
Plakat turystyczny form. 96,5x66,6 cm, autorstwa W.!Kaczanowskiego. Dwoje wie•niaków na
furce - kompozycja stylizowna na ludowy obraz na p•ótnie. Niewielkie naddarcia kraw'dzi, stan
dobry.
170.–

648. PO•LUBNY rejs. [1963].
Plakat !lmowy form. 83x58 cm, autorstwa Waldemara! •wierzego. Czworo pasa•erów w •odzi. Film angielski (oryg. „Double Bank”). Re•. C. Pennington-Richards. Wyst. I. Carmichael, J.
Scott, S. James. Poprzeczny •lad z•o•enia, naddarcia kraw'dzi.
160.–
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649. BUNT dziewcz•t. [1964].
Plakat "lmowy form. 84,4x28,8 cm, autorstwa Jana M!odo"e#ca. Kompozycja abstrakcyjna.
Film japo#ski (oryg. „Onna no sono”). Re•. K. Kinoshita. Wyst. C. Higashiyama, H. Takamine.
Stan bardzo dobry.
120.–

650. DIABELSKIE sztuczki. [1964].
Plakat "lmowy form. 84,7x28,8 cm, autorstwa Andrzeja D$browskiego-Onegina (niesygnowany). Sylwetka diab%a na czerwonym tle. Film francuski (oryg. „Le diable et les dix commandements”). Re•. J. Duvivier. Wyst. F. Arnoul, C. Aznavour, A. Delon, L. Ventura. Niewielkie
zaplamienia dolnej kraw•dzi, rozprasowane poprzeczne za•amanie arkusza, niewielkie naddarcie
prawej kraw•dzi.
140.–

651. FOTO Haber. [1964].
Plakat "lmowy form. 84,5x57,8 cm, autorstwa Jana M!odo"e#ca. Kompozycja liternicza. Film
w•gierski. Re$. Z. Varkonyi. Wyst. M. Szakats, Z. Latinovics. Zabrudzenia farb! drukarsk! (celowe?), poza tym stan dobry.
140.–

652. GENERA%. [1964].
Plakat "lmowy form. 84,4x58,6 cm, autorstwa Waldemara &wierzego. Twarz Bustera Keatona
ponad zabytkow! lokomotyw!. Film ameryka#ski (oryg. „The General”) z 1926, w nowej wersji
j•zykowej. Re$. B. Keaton. Wyst. B. Keaton, M. Mack. Rozprasowane poprzeczne za•amanie,
niewielkie naddarcia prawej kraw•dzi. Rzadkie. Ilustracja na tabl. 13.
300.–

653. NOWY Gilgamesz. 1964.
Plakat "lmowy form. 83,6x57 cm, autorstwa Marii Syskiej. Sylwetka cz•owieka z dwoma sercami. Film w•gierski (oryg. „Uj Gilgames”). Re$. M. Szemes. Wyst. I. Darvas, E. Domjan. Stan
dobry.
120.–

654. R'KOPIS znaleziony w Saragossie [1]. 1964.
Plakat "lmowy form. 58,7x83,5
cm, autorstwa Jerzego Skar"y#skiego. Le$!ca szpada. Film polski
- ekranizacja powie•ci J. Potockiego. Re$. W. Has. Scenogra"a J.
Skar$y#ski. Wyst. Z. Cybulski, I.
Cembrzy#ska, E. Czy$ewska. Jeden z najbardziej znanych polskich
"lmów, nagradzany wielokrotnie
na mi•dzynarodowych festiwalach
sztuki "lmowej. Stan dobry. Niecz•ste.
240.–
nr 654

655. R'KOPIS znaleziony w Saragossie [2]. 1964.
Plakat "lmowy form. 57,3x81,8 cm, autorstwa Jerzego Skar"y#skiego. Stylizowana tarcza s•oneczna i twarz g•ównego bohatera. Film polski - ekranizacja powie•ci J. Potockiego. Re$. W. Has.
Scenogra"a J. Skar$y#ski. Wyst. Z. Cybulski, I. Cembrzy#ska, E. Czy$ewska. Jeden z najbardziej
znanych polskich "lmów, nagradzany wielokrotnie na mi•dzynarodowych festiwalach sztuki "lmowej. Niewielkie naddarcia górnej kraw•dzi.
240.–

656. SIEDEM narzeczonych dla siedmiu braci. [1964].
185
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Plakat •lmowy form. 84,7x58 cm, autorstwa Jerzego Flisaka. Portret m•odej dziewczyny, wokó•
siedem kowbojskich butów. Ameryka"ska komedia muzyczna (oryg. „Seven Brides for Seven
Brothers”). Re#. S. Donen. Wyst. J. Bowell, H. Keel. Trzy niewielkie otwory na górnej kraw•dzi,
niewielkie naddarcie prawej kraw$dzi, rozprasowany poprzeczny %lad z!o#enia, powierzchnia
arkusza nieco zakurzona. Niecz%ste.
180.–

657. TAJEMNICA z!otego runa. [1964].
Plakat •lmowy form. 85x58,5 cm, autorstwa Ros•awa Szaybo. Parowiec na rzece. Francuski •lm
m!odzie#owy (oryg. „Tintin et le mystere de la toison d’or”). Re#. J. J. Vierne. Wyst. Tintin, G.
Wilson, C. Vanel. Rozprasowany poprzeczny %lad z!o#enia, niewielkie naddarcia prawej kraw$dzi.
120.–

658. TAJEMNICE Pary#a. [1964].
Plakat •lmowy form. 97,5x33,7 cm, autorstwa Ireny Janczewskiej. Ciemna sylwetka m$#czyzny w kapeluszu na tle budynków Pary#a. Film francuski (oryg. „Les mysteres de Paris”) - ekranizacja powie%ci E. Sue. Re#. A. Hunebelle. Wyst. J. Marais, D. Robin, J. Haworth. Poprzeczny
%lad z!o#enia.
120.–

659. TERESA Desqueyroux. [1964].
Dydo I 308; Dydo II 490; DPP 259; Starowieyski 63a.
Plakat •lmowy form. 83,257,8 cm, autorstwa Franciszka Starowieyskiego. Popiersie kobiety z ptakopodobnym stworem na prawym ramieniu. Pierwsza
edycja plakatu. Film francuski (oryg. „Thérése Desqueyroux”). Re#. G. Franju. Wyst. E. Riva, P. Noiret.
Niewielkie otwory w górnych naro#nikach, rozprasowane %lady z!o#enia. Niecz•ste.
320.–

660. UBRANIE prawie nowe. [1964].
Plakat •lmowy form. 83,3x58,6 cm, autorstwa Jerzego Flisaka. Stylizowana posta& panny m!odej. Film
polski. Re#. W. Haupe. Wyst. H. Skar#anka, R. Hanin.
Niewielkie za!amania prawej kraw$dzi.
120.–

661. CZARNE i bia!e. [1965].
Czarno-bia!y plakat •lmowy form. 85x57,6 cm, autorstwa Leszka Ho•danowicza. Dwa serca i jedna
strza!a. Film prod. USA (oryg. „One Potato, Two Potatoes”). Re#. L. Peerce. Wyst. B. Barrie, B. Hamilton.
Stan bardzo dobry.
140.–
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662. KOBIETA z wydm. 1965.
Dwubarwny plakat •lmowy form. 84x56,3 cm, autorstwa Eryka Lipi#skiego. Korze" mandragory w kszta!cie kobiety na tle mazów (wydm?). Film japo"ski (oryg. „Suna no onna”). Ekranizacja powie%ci A. Kobo. Re•. H. Teshigahara. Wyst. E. Okada, K. Kishida. Stan bardzo dobry.
120.–

663. KTO$ obok ciebie. [1965].
Plakat •lmowy form. 83,4x57,3 cm, autorstwa Jolanty Karczewskiej. Pro•le dwojga g•ównych
bohaterów. Film prod. NRD (oryg. „Der Andere neben dir”). Re#. U. Thein. Wyst. E. Geschonneck, J. Brejchova. Stan dobry.
80.–

664. MAFIA nie przebacza. 1965.
Plakat •lmowy form. 80,9x56,1 cm, autorstwa Jana M$odo%e#ca. Kompozycja liternicza. Film
w•oski (oryg. „Un uomo da bruciare”). Re#. V. Orsini-Paolo i T. V. Taviani. Wyst. G. M. Volonte,
S. Fokas. Niewielkie naddarcia, za•amanie dolnego naro#nika.
140.–
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665. MIECZ i waga. 1965.
Starowieyski 68. Plakat !lmowy form. 83,4x58,1
cm, autorstwa Franciszka Starowieyskiego. Kula
przepasana tkanin", wokó• napisy. Film francusko-w•oski (oryg. „La glaive et la balance”). Re•. A.
Cayatte. Wyst. A. Perkins, J. C. Brialy, R. Salvatori.
Stan bardzo dobry.
160.–

666. M•CICIEL z gór. [1965].
Plakat !lmowy form. 85,2x58,6 cm, autorstwa Marii Ihnatowicz i Andrzeja Krajewskiego. Sylwetka
Kirgiza na koniu. Film radziecki (oryg. „Dzura”).
Re•. A. Bergunkier. Wyst. M. Asanbajew, D. Kujukowa, M. Rysku•ow. Niewielkie naddarcia dolnej
kraw&dzi.
120.–

667. OSIOD"A# wiatr. 1965.
Dwubarwny plakat !lmowy form. 81,8x57 cm, autorstwa Marii Syskiej. Rozmazany je&dziec na koniu. Western ameryka•ski (oryg, „Saddle the Wind”).
Re•. R. Parrish, Wyst. R. Taylor, J. Cassavetes. Stan
dobry.
140.–

nr 665

668. PI$KNY Antonio. 1965.
Dwubarwny plakat !lmowy form. 84,9x58,8 cm, autorstwa Andrzeja Onegina-D%browskiego.
Elegancki m•$czyzna w uk•onie. Film w•oski (oryg. „Bell’ Antonio”). Re$. M. Bolognini. Wyst.
M. Mastroianni, C. Cardinale, P. Brasseur. Naddarcia i za•amania kraw•dzi.
140.–

669. POPIO"Y. 1965.
Dydo II 498. Plakat !lmowy form. 84x58,2 cm, autorstwa Romana Cie&lewicza. Pobojowisko.
Film polski. Ekranizacja powie*ci S. +eromskiego. Re&. A. Wajda. Wyst. B. Tyszkiewicz, P. Raksa, D. Olbrychski. Stan bardzo dobry.
140.–

670. PRZEZ g&sty las. 1965.
Dwubarwny plakat !lmowy form. 84,2x59 cm,
autorstwa Eryka Lipi'skiego. Rewolwer w*ród
drzew. Film czechos•owacki (oryg. „Cesta hlubokym lesem”). Re•. S. Skalsky. Wyst. M. Fasung, J.
Kacer. Stan dobry.
120.–

671. RYSOPIS. [1965].
Dydo II 494. Czarno-bia•y plakat !lmowy form.
82x58 cm, autorstwa Jacka Neugebauera. D•o' z
wpisanymi symbolami planet. Film polski. Re•. J.
Skolimowski. Wyst. E. Czy•ewska, J. Skolimowski.
Stan bardzo dobry.
120.–

672. !WI$TA wojna. [1965].
Plakat !lmowy form. 84,3x60 cm, autorstwa Jerzego Flisaka. Wielobarwna futbolówka. Polska komedia sportowa. Re•. J. Dziedzina. Wyst. A. Kopiczy'ski, R. K•osowski, B. P•otnicki, Z. Maklakiewicz.
/lady z•o$enia, niewielkie zaplamienia.
120.–

nr 672
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673. TOM Jones. [1965].
Plakat •lmowy form. 84,8x57,7 cm, autorstwa Bronis awa! Zelka. Barwny portret g•ównego
bohatera, w górnej cz"•ci zach"caj•cy napis „Mi"dzy alkow• a szubienic• toczy si" akcja doskona•ej komedii obyczajowej”. Film angielski (oryg. „Tom Jones”). Ekranizacja powie•ci H. Fieldinga. Re•. T. Richardson. Wyst. A. Finney, H. Grif•th, S. York. W Polsce •lm by• wy*wietlany
tak•e pt. „Przygody Toma Jonesa”. Stan dobry.
120.–

674. TRZEJ muszkieterowie. [1965].
Dwubarwny plakat •lmowy form. 85,3x58,7 cm, autorstwa Leszka!Ho danowicza (niesygnowany). Symbol tre&a wyko'czony eleganck$ koronk$. Film francusko-w!oski (oryg. „Les trois
mousquetaires”). Ekranizacja powie#ci A. Dumas. Re%. B. Borderie. Wyst. G. Barray, M. Demongeot, P. Pradieri. Stan bardzo dobry.
120.–

675. UPADEK Cesarstwa Rzymskiego. 1965.
Plakat •lmowy form. 82,3x56,8 cm, autorstwa Wiktora!Górki. Twarz rzymskiego wojownika
w poziomie. Film ameryka'ski (oryg. „The Fall of the Roman Empire”). Re%. A. Mann. Wyst. S.
Loren, A. Guinness, M. Ferrer. Stan bardzo dobry.
160.–

676. WEHIKU" czasu. 1965.
Plakat •lmowy form. 82,5x57,7 cm, autorstwa Mariana! Stachurskiego. Stylizowana twarz z
tarcz$ zegarow$ w miejscu ust. Film prod. USA (oryg. „The Time Machine”). Ekranizacja powie#ci H. G. Wellsa. Re%. G. Pal. Wyst. R. Taylor, A. Young, Y. Mimieux. Niewielkie naddarcia
kraw"dzi, ubytek prawego marginesu. Niecz#ste.
160.–

677. W!KRAJU Komanczów. [1965].
Plakat •lmowy form. 84,5x57,7 cm, autorstwa Jerzego! Flisaka. Stylizowany barwny ptak na
tle s!o'ca. Western prod. USA (oryg. „The Comancheros”). Re%. M. Curtiz. Wyst. J. Wayne, L.
Marvin, S. Whitman. Niewielki ubytek górnego naro%nika.
180.–

678. WYSPA Artura. 1965.
Plakat •lmowy form. 82,5x56,7 cm, autorstwa Jerzego!Treutlera. Rze*ba Kupidyna z !ukiem
i kwiatem ró%y. Film w!oski (oryg. „L’isola di Arturo”). Re%. D.
Damiani. Wyst. R. Kernan, K. Meersman. Stan bardzo dobry.
140.–

679. ZABI$ drozda. [1965].
Dwubarwny plakat •lmowy form. 85x58,2 cm, autorstwa Bronis awa!Zelka. Wyci$gni"ta d!o' z wkomponowanym zdj"ciem
twarzy. Film prod. USA (oryg. „To Kill a Mockingbird”). Ekranizacja powie#ci H. Lee. Re%. R. Mulligan. Wyst. G. Peck, M.
Badhaum, J. Megna. niewielkie za!amania kraw"dzi, mimo to
stan dobry.
100.–

680. ZMIERZCH czarowników. [1965].
Plakat •lmowy form. 106,9x51,5 cm, autorstwa Mariana! Stachurskiego. Posta+ czarnoskórego czarownika. Polski •lm dokumentalny. Re%. T. Jaworski. Poprzeczny #lad z!o%enia, niewielkie
naddarcia kraw"dzi. Niecz#ste.
200.–

681. BUMERANG. [1966].
Plakat •lmowy form. 84,2x57,8 cm, autorstwa Jolanty!Karczewskiej. Dwie twarze z pro•lu. Film polski. Re%. L. Jeannot. Wyst.
B. Brylska, H. Mahlich. Stan dobry.
140.–
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682. CYRK. 1966.
Plakat cyrkowy form. 95,5x65,8, autorstwa Wiktora Górki. Elegancki treser przed czwórk• koni
stoj•cych d•ba. Niewielkie za•amanie dolnego naro•nika.
270.–

683. CYRK. [1966].
Schubert 213. Plakat cyrkowy form. 97x67,2 cm, autorstwa Huberta Hilschera (niesygnowany).
Tygrys na kole. Niewielkie naddarcia kraw•dzi, podklejony niewielki ubytek górnego naro•nika.
Piecz. na odwrocie.
340.–

684. CZARNY dzie% w Black Rock. [1966].
Plakat &lmowy form. 81,5x57,8 cm, autorstwa Macieja Hibnera (niesygnowany). Popiersie
kowboja w kapeluszu. Western ameryka%ski (oryg. „Bad Day at Black Rock”). Re•. J. Struges.
Wys. S. Tracy, R. Ryan, A. Francis. Bardzo niewielkie naddarcia kraw•dzi.
160.–

685. CZERWONA pustynia. [1966].
Plakat &lmowy form. 85,2x57,9 cm, autorstwa Witolda Janowskiego. Czerwone oko na czerwonym tle. Film w•osko-francuski (oryg. „Red Desert”). Re•. M. Antonioni. Wyst. M. Vitti, R.
Harris. Niewielkie naddarcia kraw•dzi.
140.–

686. DESPERACI. [1966].
Dwubarwny plakat &lmowy form. 84,3x58,7 cm, autorstwa Krzysztofa Lenka. Cztery splecione
d•onie. Film w•gierki (oryg. „Szegenylegenyek”). Re•. M. Jancso. Wyst. J. Görbe, Z. Latinovits,
T. Molnar. Stan dobry.
80.–

687. DZIELNICA kruków. 1966.
Dydo II 501; Starowieyski 75. Dwubarwny plakat &lmowy form. 84,2x58,4 cm, autorstwa Franciszka Starowieyskiego. Sylwetka m••czyzny rzucaj•cego cie%. Film szwedzki (oryg. „Kvarteret korpen”). Re•. B. Widerberg. Wyst. T. Bergren, E. Storm, I. Hirdwall. Podklejony ubytek
górnej kraw•dzi, za•amania górnej cz•'ci lewej kraw•dzi. Niecz%ste.
160.–

189

PLAKATY

688. KOTY. [1966].
Plakat •lmowy form. 82,2x59 cm, autorstwa Janiny
Krzymoskiej (u!ywaj"cej tak!e nazwiska Krzymoska-Stokowska). Dwie twarze kobiece w ostrym
#wiat$ocieniu. Film francuski (oryg. „Les félins”).
Re!. R. Clement. Wyst. J. Fonda, A. Delon, L. Albright. Niewielkie za$amania kraw%dzi i naddarcia.
200.–

689. MARYSIA i Napoleon. [1966].
Plakat •lmowy form. 84,4x58,5 cm, autorstwa Waldemara •wierzego. Sylwetka Ma$ego Cesarza na
tle wielkiego bum& Film polski. Re!. L. Buczkowski. Wyst. B. Tyszkiewicz, G. Holoubek. 'lady z$o!enia.
100.–

690. NIEKOCHANA. 1966.
Plakat •lmowy form. 84,5x57,8 cm, autorstwa Ros$awa Szaybo. Twarz dziewczynki, fragment czarnej
i czerwonej linii. Film polski. Re. J. Nasfeter. Wyst.
E. Czy!ewska, J. Guttner. Zaplamienie.
100.–

nr 688

691. POLEN. Besök Polen lär känna dess vackra folklore. 1966.
Plakat turystyczny form. 96,8x66,9, autorstwa Henryka Tomaszewskiego. Stylizowany Lajkonik. Tekst po szwedzku. Niewielkie za$amania arkusza. Piecz. na odwrocie.
540.–

692. RUDOBRODY. 1966.
Dydo II 506. Plakat •lmowy form. 80,7x84,9 cm, autorstwa Stanis$awa Zamecznika. Gro*na
twarz japo+skiego wojownika. Film japo+ski (oryg. „Akahige”). Re!. A. Kurosawa. Wyst. T.
Mifune, Y. Kayama. Stan bardzo dobry.
160.–

693. STAZIONE Termini. [1966].
Dwubarwny plakat •lmowy form. 80,8x57,8 cm, autorstwa Janusza Rapnickiego. Stara lokomotywa z czerwonym sercem wydobywaj•cym si% z komina. Film w$oski. Re!. V. de Sica. Wyst.
J. Jones, M. Clift. Stan dobry.
120.–

694. SYSTEM. [1966].
Dwubarwny plakat •lmowy form. 84,6x57,1 cm, autorstwa Leszka Ho$danowicza. Zdj%cie
dziewczyny w stroju pla!owym, obok rozpostarta sie/ i has$o reklamuj•ce •lm „Podrywacze w
akcji”. Film angielski (oryg. „The Girl Getters”). Re!. M. Winner. Wyst. O. Reed, J. Merrow, J.
Foster. Stan bardzo dobry.
140.–

695. SZYFRY. 1966.
Plakat •lmowy form. 82,1x56,5 cm, autorstwa Leszka Ho$danowicza. Pro•l m$odej kobiety.
Film polski wg opowiadania A. Kijowskiego. Re!. W. Has. Wyst. I. Eichlerówna, Z. Cybulski, B.
Krafftówna. Stan dobry.
120.–

696. VI OGÓLNOPOLSKI i III Mi%dzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra!owych
[...]. 1966.
Dydo I 321; Dydo II 838; MPP M' 260. Plakat festiwalowy form. 82,5x57,5 cm autorstwa Jana
Lenicy. Plakat towarzysz•cy krakowskiemu festiwalowi •lmowemu (1-12 VI 1966). Stylizowana kamera, zamiast rolek z ta#m• - dwie g$owy m%skie, z których jedna w krakusce. Stan dobry.
240.–

190

PLAKATY

nr 696

nr 701

697. VIVA Maria. 1966.
Plakat !lmowy form. 82,4x57,8 cm, autorstwa Leszka Ho!danowicza. Czerwony gorset z wpi•t•
ró$# i ukyt# bomb#. Komedia westernowa francusko-w•oska. Re$. L. Malle. Wyst. B. Bardot, J.
Moreau. Niewielkie naddarcia kraw•dzi.
140.–

698. Z PIEK"A do Texasu. 1966.
Dwubarwny plakat form. 80,8x56,9 cm, autorstwa Andrzeja Onegina-D#browskiego. Odcisk
stopy i ko&'. Film prod. USA (oryg. „From Hell to Texas”). Re$. H. Hathaway. Wyst. D. Murray,
D. Hopper. Bardzo niewielkie naddarcia kraw•dzi, poza tym stan bardzo dobry.
160.–

699. AMERYKANIE precz z Wietnamu* Wietnam dla Wietnamczyków* [ca 1967].
Plakat polityczny form. 96,8x67,5 cm, nieznanego autorstwa. Wietnamska kobieta z dzieckiem
na r•kach, w tle umundurowany $o•nierz. Plakat wydany z okazji dnia mi•dzynarodowej solidarno&ci z walcz#cym ludem Wietnamu (1 maja). Stan dobry.
180.–

700. CYRK. [1967].
Schubert 222. Plakat cyrkowy form. 97,6x66,8 cm, autorstwa Huberta Hilschera. Lew balansuj#cy
na równowa$ni. Niewielkie zabrudzenie przy prawej kraw•dzi, poza tym stan dobry.
340.–

701. FANTOMAS contra Scotland Yard. [1967].
Dydo II 513. Plakat !lmowy form. 83,8x59,2 cm, autorstwa Andrzeja Krajewskiego. Dwoje
g•ównych bohaterów na u&miechni•tym koniu. Komedia francuska. Re$. A. Hunebele. Wyst. J.
Marais, L. de Funes, M. Demongeot. Stan bardzo dobry.
400.–

702. [KLASYCY]. 1967.
Chi+ski plakat propagandowy form. 52,6x75,8 cm. Uj•ci z pro!lu klasycy my&li komunistycznej:
Marks, Engels, Lenin, Stalin i Mao. Pod spodem napisy chi+skie. Ca•o&' drukowana w kolorze
czerwonym i czarnym. Za•amanie naro$nika, poza tym stan dobry.
140.–

703. POT$PIAMY imperialistów USA. [1967?].
Plakat polityczny form. 95,7x67,5 cm, nieznanego autorstwa. Zdj•cie okaleczonej wietnamskiej
dziewczynki na tle nag•ówków post•powej prasy. Plakat przeciwko ameryka+skiej agresji na
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Demokratyczn• Republik• Wietnamu. Stan bardzo
dobry.
180.–

704.

CIANA Czarownic. [1967].
Plakat !lmowy form. 82,7x56,4 cm, autorstwa Mariana! Stachurskiego. Narciarz-zjazdowiec na tle
b"•kitnego nieba. Film polski. Re#. P. Komorowski.
Wyst. Z. Dobrzy•ski, M. Lipi•ska, I. Cembrzy•ska.
Niewielkie naddarcia kraw•dzi, mimo to stan dobry.
Zapiski o"ówkiem na odwrocie.
280.–

705. V!ZJAZD PZPR, listopad 1968. 1968.
Dwubarwny plakat polityczny form. 98,8x67,5 cm,
sygnowany „Sobczy•ski”. Plakat w formie fragmentu gazety codziennej, z tytu"em jednego z artyku"ów:
„Nie ma dla nas sprawy dro#szej ni# Polska Ludowa”.
Stan bardzo dobry. Notatki o"ówkiem na odwrocie.
120.–

706. V! ZJAZD PZPR, partii budowniczych Polski
Ludowej, listopad 1968. 1968.
Plakat polityczny form. 97x65,8cm, autorstwa Tomanr 704
sza! Jury! i! Zbigniewa! Pieczykolana. Rusztowania
wokó" budynku, przypominaj•ce cyfr• 5. Bardzo niewielkie naddarcia, stan dobry.

180.–

707. XXIII! MI#DZYNARODOWE Zawody Narciarskie o Memoria" Heleny Marusarzówny i Bronis"awa Czecha. 1968.
Plakat sportowy form. 97,4x66,8 cm, autorstwa Witolda!Janowskiego. Plakat towarzysz•cy zawodom w Zakopanem w dn. 8-14 III 1968. Sylwetka skoczka narciarskiego w locie. Niewielkie
naddarcia kraw•dzi.
600.–

708. ZAWODOWCY. 1968.
Plakat !lmowy form. 82,9x57,8 cm, autorstwa Wiktora!Górki. Stylizowane portrety trzech m•#czyzn w kapeluszach. Western prod. USA (oryg. „The Professionals”). Re#. R. Brooks. Wyst. C.
Cardinale, B. Lancaster, J. Palance. Stan bardzo dobry. Niecz$ste.
340.–

709. CYRK. 1970.
Plakat cyrkowy form. 96,9x67 cm, autorstwa Jana!M%odo&e•ca. %ongler na #ó"tym tle. Niewielkie za•amanie dolnej kraw•dzi, poza tym stan bardzo dobry.
340.–

710. KRAJOBRAZ po bitwie. [1970].
MPP M& 396 (ma•a wersja). Wielkoformatowy plakat !lmowy wym. 120x82,7 cm, autorstwa
Józefa!Mroszczaka. Pro!l m••czyzny wkomponowany w krajobraz (zapewne po bitwie). Film
polski. Re•. A. Wajda. Wyst. D. Olbrychski, S. Celi$ska. Rozprasowane 'lady z•o•enia, podklejone niewielkie naddarcie dolnej kraw•dzi.
400.–

711. O!WOLNO ' Indochin* [1971].
Plakat polityczny form. 84x58,5 cm, autorstwa Jerzego! Treutlera. Dalekowschodnia dziewczyna w sto•kowym kapeluszu, z karabinem na ramieniu. Druk w kolorze czarnym, zielonym i
czerwonym. Stan bardzo dobry.
400.–

712. VUELE por „Lot”. 1971.
Plakat reklamowy form. 96,1x68,2 cm, autorstwa Janusza!Grabia"skiego. Widziana z góry sylwetka samolotu pasa•erskiego na p•ycie lotniska. Stan dobry. Zapiski o•ówkiem na odwrocie.
1.400.–
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ABY. 1972.
Starowieyski 126a. Czarno-bia•y plakat teatralny form. 99x35 cm autorstwa Franciszka!Starowieyskiego. Plakat do sztuki Arystofanesa wystawianej w warszawskim Teatrze Rozmaito•ci.
#aba w sukni wieczorowej. Stan bardzo dobry.
170.–

714. BRITTEN. Wariacje na temat Purcella. 1971.
Dydo III 140; Lenica 45. Plakat teatralny form. 98,2x67 cm, autorstwa Jana!Lenicy. Plakat do
przedstawienia muzycznego w warszawskim Teatrze Wielkim. Stylizowany tancerz. Stan bardzo
dobry.
200.–

715. "WI#TO Trybuny Ludu 16-17. IX. 1972. 1972.
Plakat propagandowy form. 98,5x66,4 cm, autorstwa Eryka!Lipi$skiego. Transparent na ukwieconych rusztowaniach, dwa egzemplarze organu KC PZPR. Wczesny Gierek. Niewielkie naddarcia lewej kraw•dzi.
140.–

716. 37!ROCZNICA wyzwolenia Warszawy. [1972].
Plakat okoliczno•ciowy form. 97x66,2 cm, sygn. Terenowicz. Warszawska Nike z bia•o-czerwon• wst•g• w uniesionej d•oni. Stan bardzo dobry.
140.–

717. KSI% KA dla Ewy. 1974.
Plakat kulturalny form. 97,7x66,7 cm, autorstwa Witolda!Janowskiego. Plakat wydany na 25-lecie „Domu Ksi••ki”. Otwarta ksi••ka, nad ni• u"miechni•ta twarz dziewczyny z kwiatami we
w•osach (Flower Power'). Niewielkie naddarcia kraw•dzi, mimo to stan dobry.
200.–

718. DYSKRETNY urok bur•uazji. 1975.
Starowieyski 144; Dydo I 383; Dydo II 579. Plakat *lmowy form. 80,9x56,7 cm, autorstwa Franciszka!Starowieyskiego. Elegancka kobieta z ptasi• g•ow•. Film franc. Re•. L. Bunuel. Wyst. F.
Rey, D. Seyring, J. P. Cassel. Stan bardzo dobry.
690.–

719. 17. I. 1975. 30 rocznica wyzwolenia Warszawy. 1975.
Plakat okoliczno"ciowy form. 98x67,2 cm, autorstwa Jerzego! Czerniawskiego. Warszawska
Nike z bukietem barwnych kwiatów w uniesionej d•oni. Stan bardzo dobry.
140.–
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720. 28 MI!DZYNARODOWY Kolarski Wy•cig
Pokoju. Neues Deutschland, Rude Právo, Trybuna Ludu. 1975.
Plakat sportowy form. 98,1x67,6 cm, autorstwa W.
Mysyrowicza. Pochylona sylwetka kolarza. Stan dobry.
800.–

721. ER GING aus dem Hause. 1978.
Dydo III 339. Plakat teatralny form. 84,7x59,8 cm,
autorstwa Jerzego Czerniawskiego. Plakat do
przedstawienia „Wyszed• z domu” T. Ró"ewicza w
Städtische Bühnen w Moguncji. G•owa m#"czyzny
ze schodami w miejscu twarzy. Stan bardzo dobry.
280.–

722. OPALKA description of the world 1965 - 1(detail). [1980-?].
Reprodukcja obrazu Romana Opa"ki wydana przez
galeri• LP220 z Turynu. Kompozycja przedstawia
ci•g nast#puj•cych po sobie cyfr, jak to u Opa•ki.
Stan bardzo dobry.
280.–

nr 720

723. REJS [i] MI•. 1981.
Dwa plakaty %lmowe form. 49,2x32,8 i 45,5x32,8 cm, autorstwa Jakuba Erola i Andrzeja P$gowskiego. Miniaturowe plakaty do dwóch kultowych komedii pó&nego PRL-u. „Rejs” re"yserowa• M. Piwowski, wyst•pili: S. Tym, Z. Maklakiewicz, J. Himilsbach. „Misia” re"yserowa• S.
Bareja, wyst$pili: K. Kowalewski, S. Tym, B. Pawlik. Niewielkie przedarcie kraw#dzi plakatu do
„Misia”, poza tym stan dobry.
140.–

724. KUJ •elazo póki Gorbaczow. [1988].
Plakat polityczny form. 65,1x97,1 cm, autorstwa S$awomira Janiaka i Witolda Michorzewskiego. M•ot kuj•cy roz"arzony sierp. Plakat wyró"niony I nagrod• w konkursie „Najlepszy
plakat Warszawy 1989” i II nagrod• XIII Biennale Plakatu Polskiego w Poznaniu. Stan bardzo
dobry.
200.–

725. WYGRAJMY przysz!o•' Polski. Lech Wa!#sa. [1990].
Plakat wyborczy form. 94,2x66 cm, autorstwa Jerzego Krechowicza. Barwny portret fotogra%czny Lecha Wa!#sy ze znaczkiem z Matk$ Bosk$ Cz#stochowsk$ w klapie marynarki. Zdj#cie wykona! Ryszard Weso!owski. Plakat wydany przez Sztab Wyborczy Lecha Wa!#sy z okazji
pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich. W I turze (25 XI 1990) nie wy!oniono zwyci#zcy, w turze II ponad 74* g!osów zdoby! Lech Wa!#sa wyprzedzaj$c Stanis!awa Tymi+skiego
z Peru. Niewielkie otwory i •lady po ta•mie w naro"nikach.
100.–

726. WOJNA postu z karnawa!em. Kaczmarski, Gintrowski, /api+ski. [1993].
Plakat kulturalny form. 68,5x77,3 cm, autorstwa Alka Januszewskiego i Krzysia Koszewskiego
z wykorzystaniem zdj#cia Adama Pietrzaka. Fotogra%czne portrety trzech muzyków, poni"ej sceny z obrazu Pietera Bruegla. Podpisy trzech artystów. Plakat reklamuj$cy p!yt# studyjn$ trzech
muzyków: Jacka Kaczmarskiego, Przemys!awa Gintrowskiego i Zbigniewa /api+skiego, wydan$
przez Pomaton w 1993 (w tym samym roku ukaza!y si# te" dwie kasety magnetofonowe z tym
samym nagraniem). Album by! jednym z najwi#kszych dokona+ artystycznych grupy - jednej z
najbardziej oryginalnych formacji muzycznych lat 80. i 90. Stan dobry.
160.–

Patrz te" poz.: 4, 12, 13, 74, 91, 104
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Mapy
727. [ROSJA, BA!KANY]. Eisenbahn- und Verkehrsatlas von Russland und den Balkanstaaten mit Verkehrshandbuch. 4, s. [6], 39, [6],
tabl. 1, map barwnych 27. opr. oryg. p•. zdob.
Druga poprawiona edycja atlasu drogowo-kolejowego Rosji i pa"stw ba!ka"skich autorstwa W.
Kocha i C. Opitza, wydana w Lipsku ok. 1900
przez J. J. Arndta. Tytu• równie# po rosyjsku. Zaw.
wykaz stacji kolejowych, liczne og•oszenia, tablic• z legend•, 27 map form. ca 27,6x40,5 cm w
skali 1:2.000.000. Obejmuje znaczn• cz$&' ziem
polskich (zabór ros.). Tytu• ok•.: „Eisenbahn- und
Verkehrsatlas von Europa. Russland”. Niewielkie naddarcie górnej cz••ci grzbietu, niewielkie
zaplamienie tylnej ok•., brak przedniej wyklejki,
poza tym stan dobry.
800.–

728. [POLSKA]. La Pologne Dressée sur ce qu’en ont donné Starovolsk, Beauplan, Hartnoch [*], et autres Auteurs. Recti+ce par les
Observations d’Hevelius etc [...]. Miedzioryt
kolorowany form. 47,9x62,2 cm.

nr 727

Imago Pol. 37/5. Mapa Polski, Litwy i Ukrainy oprac. i wydana w Pary#u przez Guillaume’a
del’Isle (Delisle). Szósty stan p•yty powsta•y nie przed 1718. Rokokowy kartusz tytu•owy w
lewym dolnym naro#niku, w centrum nad doln• ramk• 4 podzia•ki liniowe we wspólnym kartuszu. W kartuszu informacja o przywileju królewskim i dodany nadruk „et Premier Geographe du
Roy”. Kolor liniowy i powierzchniowy, kartusze kolorowane. Verso czyste - odr•czny napis „La
Pologne”. Niewielkie zaplamienia marginesów, •rodkowe zgi•cie. Ilustracja na tabl. 14.
3.800.–

729. [POLSKA]. La Pologne. Miedzioryt kolorowany form. 21,5x28,3 cm (odcisk p•yty).
Imago Pol. K12/7. Mapa Polski wydana w Pary#u przez Georgesa Louisa Le Rouge w 1748 (stan
pierwszy). Mapa wchodzi•a w sk•ad atlasu „Atlas nouveau portatif”. W prawym górnym naro#-
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niku scena bitewna, pod ni• tytu• i adres wydawniczy. W prawym dolnym naro•niku pojedyncza
podzia•ka liniowa. Kolor liniowy, scena bitewna kolorowana. Za•amania marginesów, centralne
za•amanie nieco po•ó•k•e, mapa obci•ta od do•u do odcisku p•yty.
800.–

730. [POLSKA]. Le Royaume de Pologne, divisé en ses Duchés et Provinces, et subdivisé
en Palatinats. Miedzioryt kolorowany form. 48,3x53,9 cm.
Imago Pol. K47/2; Mojski Pol. 159. Mapa polityczna Polski sporz•dzona przez Roberta de Vaugondy w 1752 (taka data w kartuszu). Funkcjonowa•a jako mapa samoistna, w••czana by•a równie•
do atlasów (np. „Atlas universel”, Pary• 1757, 1792). Kartusz tytu•owy w lewym górnym naro•niku, zwie!czony herbem Polski i Litwy (z herbem Wettinów w centrum), w dolnej cz•"ci kartusza
zwój z „Pacta conventa”. W lewym dolnym naro•niku 4 podzia•ki liniowe w ramce. Kolor liniowy
i powierzchniowy (lasy, kartusz). Verso czyste. Dolny margines szer. ok. 1 cm, pozosta•e znacznie
szersze, niewielkie zaplamienia marginesów, stan dobry. Ilustracja na tabl. 14.
2.000.–

731. [POLSKA]. Charte des Koenigreichs Polen, nach den bewährtesten Hülfsmitteln und
den Theilungs-Trachten vom Jahr 1773 u. 1793 entworfen. Miedzioryt kolorowany
form. 47,1x58,8 cm.
Imago Pol. K55/7. Pierwsze wydanie mapy Polski Johanna Walcha opublikowane na prze•omie
1874/1875 w Augsburgu. P•yt• rytowa• Franz X. Hutter (sygn. pod doln• ramk• z prawej). Tytu• na kamiennej p•ycie w lewym dolnym naro•niku, powy•ej zabudowania gospodarskie i ul z
rojem pszczó•. W lewym górnym naro•niku ramka z 3 podzia•kami liniowymi i oznaczeniem
kolorów granic. Kolor liniowy i powierzchniowy. Verso czyste. Mapa po konserwacji; w•skie
marginesy, zaplamienia.
1.800.–

732. [POLSKA]. A New Map of Poland, and the Grand Duchy of Lithuania, Shewing their
Dismemberments and Divisions between Austria, Russia and Prussia in 1772, 1793 &
1795, from the Latest Authorities. Miedzioryt kolorowany form. 45,7x51,7 cm.
Imago Pol. 62/1. Mapa Polski w granicach przedrozbiorowych wydana w Londynie przez Johna
Cary w 1799 (taka data w kartuszu). Ukaza•a si• pierwotnie jako mapa samoistna, pó#niej wesz•a
w sk•ad atlasów publikowanych przez J. Cary od ok. 1808 do ok. 1811. Tytu• w owalu w lewym
górnym naro•niku, w lewym dolnym - cztery podzia•ki liniowe. W prawym dolnym naro•niku
ramka z obja"nieniami kolorów. Pod doln• ramk• nota wydawnicza. Na prawym marginesie naklejka z numerem 35. Kolor liniowy i powierzchniowy. Rozprasowany "lad "rodkowego zgi•cia,
stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 14.
1.200.–

733. [POLSKA]. Poland, Lithuania and Prussia. Miedzioryt form. 16,6x20 cm.
Angielska osiemnastowieczna mapa
Polski sygnowana „A. Bell Prin., Wal.
Sculptor fecit”. Tytu• w prawym górnym naro•niku, na górnym marginesie nadruk „Plate CCCCX”. Przy prawej kraw•dzi, w po•owie wysoko"ci
podzia•ka liniowa. Sygnatura autorów
pod doln• ramk• z prawej. Nie uda•o si• nam ustali$ tytu•u publikacji,
z której mapa pochodzi. Papier cz•"ciowo wyra#nie po•ó•k•y, marginesy
znacznie ja"niejsze, poza tym stan
dobry.
320.–

734. [POLSKA]. Prussian Dominions.
Miedzioryt kolorowany form.
50,3x70,4 cm.
Mapa ziem polskich znajduj•cych si•
pod w•adaniem pruskim wydana w
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Londynie w 1810 przez !rm• Cadell & Davies Strand i Longman, Hurst, Rees & Orme. Map•
kre•li• L. Hebert, p•yt• rytowa• Neele. Mapa ukaza•a si• w „Pinkerton’s Modern Atlas”. Tytu• w
wieloboku w prawym dolnym naro%niku, poni%ej trzy podzia•ki liniowe. Dane wydawnicze pod
doln• ramk•, tytu• atlasu nad górn•. Obejmuje obszar: Ba•tyk z pd. wybrze%ami Szwecji-Pilsen,
Luneburg-Kamionka (k. Grodna). Kolor liniowy. Verso czyste. *rodkowe z•o%enie arkusza, stan
bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 14.
600.–

735. [POLSKA]. Das Königreich Polen und der Freistaat Krakau [...]. Miedzioryt kolorowany form. 47,6x38,9 cm.
Szaniawska II –. Mapa Królestwa Polskiego oprac. przez F. W. Streita, wydana w Lipsku w 1833
w J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung. P•yt• rytowa• H. Leutemann (sygn. pod doln• ramk• z prawej). Tytu• w owalu w lewym górnym naro%niku, poni%ej w ramce legenda, skala (1:1.200.00) i
trzy podzia•ki liniowe. Kolor liniowy. Verso czyste. Miejscami niewielkie zaplamienia, mimo to
stan dobry.
600.–

nr 735
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736. [POLSKA]. Topographische Specialkarte der ehemals polnischen Landestheile Russland’s, Oesterreich’s u. Preussen’s. Auszug aus Reymann’s Karte von Central-Europa.
57 miedziorytowych map form. 23,1x33,7 cm, kart. etui z epoki.
CKZK 5, 135 (wariant). Fragment wielkiej mapy cz••ci Europy, której opracowanie zainicjowa•
G. D. Reymann, prace kontynuowa• C. W. Oesfeld, a w ko+cu prawa wydawnicze zakupi•a ksi•garnia C. Flemminga w G•ogowie. W sumie opublikowano 393 arkusze w l. 1844-1874, cz••/
z nich wznawiano wielokrotnie. Ok. 1860 Flemming wyda• osobno 88 arkuszy obejmuj•cych
obszar Królestwa Polskiego i ziem przyleg•ych. Prezentowany tu zestaw sk•ada si• z 57 map z
tej publikacji, pokrywaj• one w niemal w ca•o•ci Królestwo Polskie, tereny przyleg•e tylko na
wschodzie. Ka%dy arkusz przeci•ty na pó• i naklejony na p•ótnie. Granice kolorowane. Na odwrocie naklejka z numerem arkusza i jego nazw•. Zachowany skorowidz z rozrysowanym uk•adem
arkuszy i tytu•em mapy oraz skal• (1:200.000). W stosunku do opisu w CKZK wyst•puj• drobne
ró%nice w numeracji arkuszy. Na ok•adce futera•u naklejona karta z odr•cznym opisem historii
powstawania mapy i informacj•, %e „karty Reymanna u%ywali dowódcy oddzia•ów w r. 1863”.
Wyra•ne otarcia futera•u, zaplamienia skorowidza, mapy w stanie dobrym.
1.200.–

737. [POLSKA]. Flemmings Spezialkarte für den Deutsch-russischen Krieg. (Sechs Blatt).
Sze•/ map barwnych form. 38,3x50,7 cm.
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Sze•ciosekcyjna mapa ziem polskich wydana przez •rm• Carla Flemminga w Berlinie i G•ogowie nie przed 1914. Arkusze numerowane w prawym górnym naro•niku (N-o 1-6). Tytu• w
prawym górnym naro•niku pierwszego arkusza. Legenda, skala (1:600.000), podzia•ka i nota
wydawnicza na dolnym marginesie ka•dego arkusza. Zaznaczone twierdze i forty. Po sklejeniu w
ca•o•" arkusze daj# map• form. 129x108 cm. Obejmuje obszar Ba•tyk-Bielsko-Bia•a, Kostrzyn-Sokó•ka. Zachowana ok•. brosz. z dodatkowym nadrukiem „Kriegskarte Nr. 6”. Ok•. brosz. nieco
otarte, mapy w stanie bardzo dobrym.
360.–

738. [POLSKA]. Geogra•czno-statystyczny atlas Polski redagowany i oprac. przez Dra Eugeniusza Romera ze wspó•udzia•em licznych wspó•pracowników. Warszawa-Kraków
1916. Gebethner i Wolff. Nak•. Pol. Sp. Oszcz•dno•ci i Po!yczek. 4 pod•., s. [72], map
barwnych 32 (form. arkusza 32,1x35,1 cm). oryg. teka p•.
Przy•uska atlasy 4; CKZK 3, 1768. Ca•o•" poprzedza karta tyt., wykaz map i miast powiatowych
oraz przedmowa, ka!dej mapie towarzyszy tekst obja•niaj#cy. Tytu• i tekst równie! po niem. i
franc. Opracowanie dla terenów polskich w granicach z 1772 z uwzgl•dnieniem Prus Wsch. i
wi•kszej cz••ci $l#ska. „Pierwszy tematyczny atlas E. Romera, uznany za pierwowzór polskich
atlasów narodowych” (Przy•uska). Zosta• przyj•ty entuzjastyczne przez Polaków, Niemcy natomiast uznali przekroczenie granic Polski przedrozbiorowej za zdrad• stanu, za!#dali kon•skaty
nak•adu i wytoczyli autorowi proces s#dowy. Wyrok by• korzystny dla Romera, zakazano jednak
wywozu dzie•a poza granice Austro-W•gier. Teka reperowana, wewn#trz stan dobry.
600.–

739. [POLSKA]. Atlas pocztowo-komunikacyjny Rzpl. Polskiej. Warszawa 1929. Instytut
Kartograf. „Gea”. 8, s. [3], map barwnych 22, s. 102, [1]. opr. oryg. p•. zdob.
Ok•. nieco zakurzona, stan dobry. Zaw. kart• tyt., obja•nienie znaków, map• g•ówn# i 21 map
sekcyjnych w skali 1:800.000 oraz „Uzupe•nienie do mapy i atlasu [...]” (wykaz urz•dów poczt. i
stacji kolejowych).
160.–

740. [BESKIDY]. Mapa Beskidu. Opracowane na polecenie „Beskidenvereinu Bielsko”
[...]. Beskidenkarte [...]. Mapa dwubarwna form. 55,8x119,5 cm.
Szczegó•owa mapa Beskidów opracowana na zlecenie Beskidenverein w Bielsku przez E. Stonawskiego w pocz. XX w. (?). Druk w Wiedniu w Kartograph. Inst., wyda• S. Stuks w Cieszynie.
Tytu• w ramce w lewym górnym naro!niku, tam!e skala (1:75.000), podzia•ka liniowa i dane wydawnicze. W prawym górnym naro!niku mapa poboczna okolic Rycerzowej i Nowej Bystrzycy.
W ramce w prawym dolnym naro!niku legenda. Pod doln# ramk# nazwa wydawcy. Zachowane
oryg. ok•. brosz. Niewielkie przedarcie mapy na zgi•ciu, niewielkie ubytki dolnego marginesu
tylnej ok•.
180.–

741. [MA!OPOLSKA]. Plan du cercle de Cracovie. Rysunek tuszem, kolorowany akwarel#, form. 45,4x62,7 cm.
Mapa okolic Krakowa na pó•noc od Wis•y wykonana zapewne w 1795 przez Johanna Friedricha
Nagla (sygn. w prawym dolnym naro!niku „Nagel. d:”). Tytu• w lewym górnym naro!niku kamiennym kr•gu podtrzymywanym przez dwa putta; na kr•gu siedz#cy bia•y orze• z rozpostartymi
skrzyd•ami. W prawym dolnym naro!niku podzia•ka liniowa. Mapa obejmuje obszar: Wodzis•aw-linia Wis•y, Babice-Chwalibogowice. Zaznaczono miasta, wsie i osady, drogi, sie" rzeczn#, lasy,
rze%b• terenu. Ca•o•" wykonana bardzo starannie i fachowo. Autorem mapy jest zapewne J. F.
Nagel (1765-1825) - malarz na dworze Fryderyka Wilhelma II. Mapa powsta•a prawdopodobnie w
czasie obl•!enia miasta przez wojska pruskie w l. 1794-1796 (przy sygnaturze wpisana odr•cznie
o•ówkiem data 1796). Verso czyste. Mapa po fachowej konserwacji: •lady rozci•cia na sektory,
ca•o•" dublowana na bibu•ce konserwatorskiej. Unikat. Ilustracja na tabl. 15.
9.000.–

742. [MA!OPOLSKA]. Koenigreich Galizien und Lodomerien herausgegeben im Jahre 1790 von Liesganig. Nach den vorzüglichsten neuern Hülfsquellen vermehrt und
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verbessert von dem K. k. Oest.
Generalquartiermeisterstabe
im Jahre 1824. 33 miedzioryty
form. 23,3x30,2 cm.
CKZK 5, 79. Kompletna druga uzupe•niona edycja wieloarkuszowej
szczegó•owej mapy Galicji opracowanej pierwotnie przez Josepha
Liesganiga. Ukaza•a si" w Wiedniu
w 1824, p•yty rytowa• D. Huber.
Tytu• na ark. I, na ark. II - dwie tabele statystyczne, ark. VI stanowi
skorowidz arkuszy, na ark. XIX
- legenda. Mapy naklejone wspólnie na p•ótnie tworz• nieregularny
wielok•t o maksymalnej wysoko$ci
nr 742
164,5 cm i maksymalnej szeroko$ci
217,5 cm. Po z•o%eniu daje prostok•t 46,5x30,5. Przybli•ona skala
1:288.000. Zaplamienia arkusza tytu•owego, niewielkie zaplamienia w innych miejscach, mapy
cz"•ciowo odklejone i za•amane na kraw"dziach - wymaga konserwacji. Nazwy niektórych miejscowo•ci podkre•lone czerwonym o•ówkiem. Niecz•ste.
800.–

743. [MA•OPOLSKA]. Wa%niejsze strefy naftowe okolicy Gorlic, Jas•a, Krosna i Sanoka.
Mapa dwubarwna na ark. 51,8x68 cm.
Mapa oprac. przez Józefa Grzybowskiego, wydana zapewne w Krakowie w l.!20.!XX!w. Tytu•
na dole z lewej, tam tak%e skala (1:200.000) i legenda (oznaczenie „wycieków naftowych poza
znanemi strefami”). Piecz. przedsi"biorstwa wiertniczego W. Jasie&skiego w Krakowie. Wyra'ne
•lady z•o%enia.
200.–

744. [POMORZE]. Pomerania. Miedzioryt kolorowany form. 7,5x10,6 cm.
Miniaturowa mapa Pomorza pochodz•ca prawdopodobnie z „Epitome du Theatre du monde”
Abrahama Orteliusa wydanego w Antwerpii by* mo•e w 1588. Tytu• w kartuszu okuciowym
pod górn• ramk• z lewej, drugi raz tytu• nadrukowany na górnym marginesie. Nad doln• ramk•
w centrum podzia!ka liniowa. Na Ba!tyku pojedynczy %aglowiec. Wokó! mapy w#ska podwójna ramka liniowa. Kolor powierzchniowy. Mapa we wsp. ramie i passe-partout. Na odwrocie
oprawy naklejona kserokopia tylnej strony mapy z tekstem francuskim „Slesie” w 25 wierszach.
Odr"czny napis „Ortelius 1588”. Mapa w stanie dobrym, otarcia i zarysowania ramy.
380.–

745. [POMORZE]. Pomerania. Miedzioryt kolorowany form. 8,7x11,8 cm.
Miniaturowa mapa Pomorza pochodz#ca prawdopodobnie z „Epitome du Theatre du monde”
Abrahama Orteliusa wydanego w Antwerpii zapewne w 1602. Tytu! w kartuszu okuciowym pod
górn# ramk# z lewej, drugi tytu! „Pomeraine” nadrukowany na górnym marginesie. Nad doln#
ramk# w centrum podzia!ka liniowa. Wokó! mapy szeroka ramka liniowa z podzia!em na stopnie
i z wpisanymi nazwami stron *wiata. W prawym górnym naro%niku arkusza pag. 50, na dole nr
arkusza G2. Kolor powierzchniowy. Mapa we wsp. ramie i passe-partout. Na odwrocie oprawy
naklejona kserokopia tylnej strony mapy z tekstem francuskim „Silese” w 25 wierszach. Odr"czny napis „Ortelius 1602, Antwerpia”. Mapa w stanie dobrym, otarcia i zarysowania ramy. 380.–

746. [POMORZE]. Pomerania. Miedzioryt kolorowany form. 7,5x10,6 cm.
Miniaturowa mapa Pomorza pochodz#ca prawdopodobnie z „Epitome of the Theater of the Worlde” Abrahama Orteliusa wydanego przez Jamesa Shawe (Londyn 1603?), zawieraj#cego mapy
rytowane przez Ambro%ego i Ferdynanda Arseniusów i tekst Michaela Coigneta. Tytu! w kartu-
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szu okuciowym pod górn• ramk• z
lewej, drugi raz tytu• nadrukowany
na górnym marginesie. Nad doln•
ramk• w centrum podzia•ka liniowa. Na Ba•tyku pojedynczy !aglowiec. Wokó• mapy w•ska podwójna
ramka liniowa. W prawym górnym
naro•niku arkusza pag. 50, na dole
nr arkusza H2. Kolor powierzchniowy. Mapa we wsp. ramie i passe-partout. Na odwrocie oprawy
naklejona kserokopia tylnej strony
mapy z tekstem angielskim „Silesia” w 13 wierszach. Odr"cznie
napisana data 1613. Mapa w stanie dobrym, otarcia i zarysowania
ramy.
380.–

nr 746

747. [POMORZE]. Pomerania. Miedzioryt kolorowany form. 19x25 cm.
Stelmach 52. Mapa Pomorza wydana przez Matthaeusa Meriana, umieszczona w „Theatrum Europaeum”, t. 2 (Frankfurt n. Menem 1629). Mapa wzorowana na wielkiej mapie Eilharda Lubinusa z 1618). Tytu• w ramce na tle Ba•tyku, nieco z lewej pojedynczy portolan i !aglowiec. Kolor
liniowy i powierzchniowy. Stan dobry. Mapa we wsp. ramie i passe-partout.
640.–

748. [POMORZE]. Hertzog-thumb Pommern. Duché de Pomeranie, divisé en ses Princip-les Parties; qui sont les Princip-té de Rugue, Duché-s de Stettin, Pomeranie, Cassubie,
et Wandalie; Comté de Gutzkow, Baro-nies, ou Seign-ries de Wolgast, Barth, Louwenbourger, et Butow. Miedzioryt kolorowany form. 33x51,1 cm.
Stelmach 32. Mapa Pomorza oprac. przez Nicolasa Sansona d’Abbeville, wydana w Pary•u w
1658 w atlasie „Cartes générales de toutes les parties de monde”. Tytu• w ozdobnym kartuszu w
lewym dolnym naro!niku, w prawym dolnym dwie podzia•ki liniowe i nota wydawnicza z dat•
nadania przywileju w 1654. Autor wprowadzi• wiele znacz•cych zmian w tre•• kartogra%czn•
mapy: skorygowano szeroko•ci geograf. wielu miejscowo•ci, inaczej przedstawiono koryto dolnej Odry, poprawiono rysunek linii brzegowej Ba•tyku. Kolor liniowy. Rozprasowane za•amania
arkusza (mapa naklejona na tekturowy podk•ad?), dwa niewielkie zaplamienia. Mapa we wsp.
ramie i passe-partout.
1.900.–

749. [POMORZE]. Le Duché de Pomeranie compris sous le Cercle de la Haute Saxe divisé
suivant qu’il est presentement partage entre la Couronne de Suede et Eslecteur de Brandenbourg, ou sont Les Duchés de Pomeranie, de Stetin, de Wolgast, de Bardt [...] et de
Butow. Miedzioryt kolorowany form. 45,7x64,4 cm.
Stelmach 42. Mapa Ksi•stwa Pomorskiego oprac. przez Nicolasa Sansona, zamieszczona w „Atlas
françois” A. Huberta Jaillota wydanym w Pary!u w 1704 (w kartuszu tytu•owym data przywileju
nadanego w 1700). P•yt• rytowa• Cordier (sygn. w lewym dolnym naro!niku). Tytu• w rozbudowanym kartuszu (psy my•liwskie w pogoni za zaj•cami, trytony) w prawym górnym naro!niku,
w lewym górnym kartusz z pi•cioma podzia•kami liniowymi. Kolor liniowy i powierzchniowy.
Rozprasowane •rodkowe zgi•cie arkusza. Wsp. rama (nieco otarta) i passe-partout.
2.400.–

750. [POMORZE]. Das Hertzogthum Pommern. Miedzioryt kolorowany form. 21x16,6
cm.
Stelmach 67. Mapa Ksi•stwa Pomorskiego wydana przez Spadkobierców Schreibera w Lipsku
ok. 1784 w „Atlas selectus”. Ukazuje tereny pomorskie b•d•ce pod w•adaniem Szwecji i Prus.
Tytu• w rokokowym kartuszu pod górn• ramk• w centrum. W prawym dolnym naro!niku po-
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jedyncza podzia•ka liniowa na kamiennym postumencie. Na Ba•tyku
ró•a wiatrów. Na prawym marginesie tekst obja•niaj•cy w ramce.
Kolor liniowy, kartusz kolorowany.
Stan dobry. Mapa we wsp. ramie
drewnianej i passe-partout.
640.–

751. [POMORZE]. Theil von Pommern. Partie de la Pomeranie.
Miedzioryt form. 60,4x80,6 cm.
Mapa cz%#ci Pomorza pochodz•ca z
„Topographisch-militairischer Atlas
von den Herzogthümern Pommern”
nr 750
wydanego przez Geograph. Institut
w Weimarze w 1809 (CKZK 5, 46. Autorem map by• Carl F. Weiland, ca•o•• zawiera•a 20 arkuszy - tu po••czone ze sob• cztery arkusze. Tytu• (powtórzony dwukrotnie) nad górn• ramk•.
Mapa obejmuje obszar: S•awno-Drawsko Pom., Gulzów-Miastko. Ca•o•+ rozci%ta na 16 cz%•ci
podklejonych wspólnie na p•ótnie. Na odwrocie schematyczny uk•ad arkuszy zaw. ich nazwy
(Colberg, Cöslin, Naugarden, Bärwalde). Stan dobry.
1.200.–

752. [PRUSY]. La Prusse divisée en Prusse Royale et Prusse Ducale laquelle a eté érigée en
Royaume par l’Empereur Leopold en faveur de Frederic I Elect. de Brandenbourg [...].
Miedzioryt kolorowany 48,7x61,4 cm.
Mapa Prus wydana w Pary•u przez Roberta de Vaugondy. P•yt% ryt. G. Delahaye (sygn. w lewym
dolnym naro•niku). Mapa wchodzi•a w sk•ad „Atlas universel” (Pary• 1757). Kartusz tytu•owy (z
dat• 1751) pod górn• ramk• w centrum. W prawym górnym naro•niku cztery podzia•ki liniowe we
wspólnej ramce. Kolor (pó'niejszy?) liniowy i powierzchniowy (kartusz kolorowany). Rozprasowane •rodkowe z•o•enie, mapa przytwierdzona od spodu do wsp. passe-partout.
1.400.–

753. [PRUSY]. A Map of the Kingdom of Prussia and Polish Prussia. Miedzioryt form. 17,4x23,5
cm.
Mapa Prus Thomasa Kitchina wydana w Londynie w 1757 jako mapa
za••cznikowa w „London Magazine”. Tytu• w kartuszu w lewym górnym naro•niku, w lewym dolnym
dwie podzia•ki liniowe. Nad górn•
ramk• nadruk „For the Lond Mag:”.
pojedyncza ró•a wiatrów na Ba•tyku. Stan bardzo dobry.
480.–

754. [PRUSY]. Royaume de Prusse.
Miedzioryt kolorowany form.
23,534,4 cm.

nr 753

Mapa Prus Rigoberta Bonne pochodz•ca z „Atlas Moderne” (Paris 1787-1788). P•yt% rytowa• André (sygn. w prawym dolnym naro•niku). Tytu• w lewym górnym naro•niku, pod górn• ramk• w centrum 5 podzia•ek liniowych.
Kolor liniowy i powierzchniowy. Stan dobry. Mapa we wsp. ramie (nieco zarysowanej) i passe-partout.
1.200.–
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755. [•L•SK]. Silesiae Typus Descriptus et editus a Martino Heilwig Neisense, et Nobili
viro Nicolao Rhedinger dedicatus. Anno 1561. Miedzioryt 28x38,5 cm.
Mapa !l"ska pochodz"ca z •aci$skiej edycji „Theatrum Orbis Terrarum” Abrahama Orteliusa
wydanej w Antwerpii (prawdopodobnie 1579 - CKZK 1, 54). Tytu• w kartuszu okuciowo-zwijanym, w prawym górnym rogu herb !l"ska. Na odwrocie tekst w 53 wierszach: „Silesia. Ioannes
Crato Imperatore Maiestatis [...]” i numer karty 48. Niewielkie zaplamienie lewego marginesu,
rozprasowane %rodkowe zagi&cie, stan dobry. Szerokie marginesy.
1.800.–

756. [•L•SK]. Principatus Silesiae Wratislaviensis exactissima Tabula Geographica [...].
Miedzioryt kolorowany 55,7x80,9 cm.
Wytyczak 100. Mapa Ksi&stwa Wroc•awskiego oprac. przez J. W. Wielanda, poprawiona przez
M. Schubartha w 1736 (taka data w kartuszu), wydana w Norymberdze przez Spadkobierców
Homanna w 1752. Mapa wchodzi•a w sk•ad „Atlas Silesiae”. Tytu• w prawym górnym naro•niku,
w rokokowym kartuszu zwie$czonym herbem ksi&stwa. W prawym dolnym naro•niku legenda.
Kolor liniowy i powierzchniowy. W"skie marginesy (ca 0,5 cm), mapa naklejona na p•ótno, rozprasowane %lady z•o•enia.
1.500.–

757. [•L•SK]. Nieuve kaart van t Koninkryk Bohemen, t Hertogdom Silesien, Markgraafschap Moravien en Lusatien. Miedzioryt kolorowany 28,5x33,5 cm.
Mapa Czech, !l"ska i •u•yc niderlandzkiego wydawcy Isaaka Tiriona, opublikowana w Amsterdamie ok. 1770. Tytu• w ramce w lewym górnym naro•niku, w prawym dolnym trzy podzia•ki
liniowe. Kolor liniowy i powierzchniowy. Verso czyste. Rozprasowane %lady z•o•enia, ubytek prawego marginesu. Mapa przytwierdzona górnym marginesem do kartonowego podk•adu.
980.–

758. [•L•SK]. Mapa szczegó•owa Województwa !l"skiego. (!l"zk Górny, Cieszy$ski,
Zag•&bie D"browskie i pogranicza s"siednich województw). Mapa barwna form.
52,8x20,7 cm.
Mapa !l"ska opracowana i wydana przez J. M. Bazewicza w Warszawie w 1922. Kre%li• Antoni
D"browski (sygn. w dwóch miejscach przy prawej kraw&dzi). Tytu• i dane wydawnicze w ramce
w górnej cz&%ci arkusza, na ca•ej jego szeroko%ci. Tam•e legenda, skala (1:400.000) i podzia•ka
liniowa. Na dolnym marginesie wykaz powiatów woj. %l"skiego. Rozprasowane poprzeczne %lady
z•o•enia.
280.–

759. [TATRY]. Tatry Polskie. Mapa %rodkowej cz&%ci Tatr. Mapa barwna form. 53,8x81,1
cm.
Siódme poprawione i uzupe•nione wydanie mapy Tadeusza Zwoli$skiego. Ukaza•o si& w Zakopanem w 1932 nak•. Ksi&g. L. Zwoli$skiego. Druk w Zak•. Kartograf. O. Freytaga i Berndta w
Wiedniu. Tytu• nad górn" ramk". W lewym dolnym naro•niku w sko%nie %ci&tej ramce legenda,
obja%nienie numerów, skala (1:37.500). Mapa rozci&ta na 21 cz&%ci podklejonych wspólnie na
p•ótnie, na odwrocie naklejone obie ok•. brosz. Otarcia ok•. brosz., zaplamienia mapy.
140.–

Widoki i plany miast
760. [BOLKÓW]. Bolkeburg + Schweinhaus. Staloryt form. 10,2x15,3 na ark. 17,7x25,5
cm.
Widok ruin zamku w Bolkowie w Karkonoszach wg rys. L. Richtera, p•yt& rytowa• A. H. Payne.
Plansz& wyda• w Lipsku w 1887 C. Ziegenhirt. Powierzchnia arkusza nieco zakurzona.
80.–

761. [BRZEG]. Das Rathaus in Brieg. Staloryt form. 11,5x15 na ark. 21,5x27 cm.
Widok ratusza w Brzegu wydany w Darmstadzie ok. 1840 przez Verlag von G. G. Lange. P•yt&
wg rys. C. Würbsa rytowa• E. Höfer. Tytu• pod kompozycj", sygn. artystów pod doln" ramk".
Miejscami wyra•ne zabr"zowienia papieru.
60.–
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nr 760

762. [CHOJNIK]. Der Kÿnast. Litogra!a form. 11,3x17,7 na ark. 18,7x27,8 cm.
Widok ruin zamku Chojnik ko"o Jeleniej Góry z I po". XIX w. (1828?) z niezidenty•kowanego
wydawnictwa. Kompozycja zamkni#ta poczwórn$ ramk$ liniow$. Tytu" na dolnym marginesie,
pod doln$ ramk$ z prawej i lewej nadruki „T. 11” i „B. I.”. Na dolnym marginesie napis o"ówkiem
„Schlesien 1828”. Niewielkie zaplamienia.
60.–

763. [CHOJNIK]. Der Kÿnast. Litogra!a form. 11,3x17,7 na ark.
20x29 cm.
Widok ruin zamku Chojnik ko"o
Jeleniej Góry z I po". XIX w. - jw.,
ró%ni$cy si# od powy•szego drobnymi szczegó"ami (ptaki na niebie,
krzewy na murach). Ramka i nadruki bez zmian. Na dolnym marginesie notatka o"ówkiem „Schlesien”.
Niewielkie zaplamienia.
60.–

764. [CHORZÓW]. Die Königshütte in Schlesien. Staloryt form.
10,5x14,7 na ark. 17,8x25,8 cm.
nr 763
Widok Królewskiej Huty wg rys. C.
Reissa, pochodz$cy z „Meyers Universum” wydanego w Hildburghausen ok. 1860 przez Bibliograph. Institut. Nad górn$ ramk$ z
prawej pag. „CCCCVI”. &lad zawilgocenia dolnego marginesu, zaplamienia, •lady odbitego na
rycinie tekstu.
60.–

765. [IZBICKO]. Stubendorf. Provinz Schlesien, Regierungs-Bezirk Oppeln, Kreis Gross-Strehlitz. Litogra!a barwna form. 14,6x19,7 na ark. 24,4x27,2 cm.
Barwny widok istniej•cego do dzi• (przebudowanego) zamku w Izbicku wg rys. Th. Henicke,
litografowa" Th. Hartmann, odbija" Winckelmann i Synowie. Rycina pochodzi z pracy Alexandra
Dunckera „Die ländlischen Wohnsitse, Schlösser uns Residenzen [...] in der preussischen Monarchie [...]” (Berlin 1857-1883). Rycina naklejona wydawniczo na kartonowy podk•ad z podwójn$
z•oc. ramk• liniow•, wszystkie napisy z•oc. Za•ó•cenia na odwrocie, poza tym stan dobry. Ilustracja na tabl. 15.
240.–

766. [KRAKÓW]. Krackaw. Drzeworyt form. 25,5x53 na ark. 40,6x56,8 cm.
Imago Pol. H4/2; Banach I 1. Pierwszy w historii drukowany widok Krakowa pochodz•cy z
„Das Buch der Chroniken” Hartmana Schedla, Norymberga 1493. Drzeworyt odbity z dwóch
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klocków na dwóch s•siaduj•cych
stronach; zachowane ca•e karty
(Blat CCLXIIII i CCLXVI). Na
odwrocie •yciorys •w. Stanis•awa
z niewielkim drzeworytem i pocz•tek rozdzia•u „Von krackaw der
konigclichen statt des polnischen
lands”, na odwrocie drugiej karty
tekst niezwi•zany z Polsk• i dwa
drzeworyty portretowe (zamiast
cz••ci panoramy Lubeki). Rysunek
widoku Krakowa wykona• zapewne
niemiecki humanista Konrad Celtis,
który przebywa• w Krakowie dwa
lata; rycina oddaje urbanistyczny
uk•ad miasta ze wznosz•cym si!
nr 766
ponad nim zamkiem na wzgórzu
i z le••cymi opodal Kazimierzem (Casmirvs) i Kleparzem (Clepardia), jednak przedstawienie
poszczególnych budowli odbiega od stanu faktycznego. Prawa strona ryciny odbita nieco s•abiej
ni• lewa. Egz. po konserwacji, niewielkie zaplamienia, stan dobry.
4.000.–

767. [KRAKÓW]. Widoki Krakowa. Nabo•e"stwo podczas po•wi!cenia ankrów na gruzach spalonego ko•cio•a Troycy
#wi!tey 12 sierp. 1850. Litogra$a form. ca 26,7x36 na ark.
39,6x57 cm.
Plansza z „Albumu wile"skiego” J.
K. Wilczy"skiego wydana u Lemerciera w Pary•u w 1851. Rozmodlony
t•um przed spalonym ko•cio•em Dominikanów w Krakowie. Wed•ug rysunku J. Kurowskiego litografowa•
Deroy. Tytu• po polsku i francusku
pod kompozycj•, tam•e dedykacja
wydawcy dla W•odzimierza Dzieduszyckiego. Na górnym marginesie
nadruki „Album de Wilna” i „2-Serie, 4-e Liv.”. Miejscami wyra%ne
zabr•zowienia papieru, cz!•& arkusza nieco zakurzona - wymaga zabiegów konserwatorskich.
360.–

nr 767

768. [KRAKÓW]. Plan Krakowa 1891. Litogra$a barwna form. 34x47,1 cm.
Mapy Krak. 59. Anonimowy plan miasta odbity w Litogra$i M. Salba w 1891. Tytu• i legenda w prawym dolnym naro•niku. Orientacja wschodnia. Wewn•trz planu wrysowane sylwetki
wa•niejszych gmachów. Zaznaczono granice wszystkich o•miu dzielnic miasta. #lady z•o•enia,
niewielkie zaplamienia.
180.–

769. [KRAKÓW]. Plan miasta Krakowa. Litogra$a barwna form. 47,4x33,8 cm.
Plan Krakowa ze skorowidzem oprac. i wydany przez Józefa Jezierskiego na pocz. XX w., odbity w Litogra$i W. Krzepowskiego. Tytu• w lewym dolnym naro•niku, poni•ej krótka legenda i
nazwa zak•adu litogra$cznego. Plan podzielony na sektory (1-10, A-G). Skorowidz: 16d, s. [8],
brosz. Tytu• ok•.: „Plan m. Krakowa”. Oprócz wykazu ulic zaw. liczne reklamy $rm krakowskich.
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Na ko!cu rozk•. drugi plan: „Plan Wielkiego Krakowa [...]. Dodatek do ‚Ilustrowanego Przewodnika po Krakowie’”. Stan dobry.
120.–

770. [KRAKÓW]. Plan wielkiego Krakowa. Litogra#a barwna form. ca 66,5x91,5 cm.
Plan Krakowa z przy•$czonymi s$siaduj$cymi gminami wykonany przez Budownictwo Miejskie, oddz. B, kre•li• Kazimierz Stolecki. Plan wydany ok. 1913. Tytu• w lewym górnym naro•niku, tam•e podzia•ka liniowa. Przy prawej kraw•dzi wykresy: Bud•et na g•ow• mieszka!ca,
Bud•et, Ludno•( z wojskim, obejmuj$ce lata 1901-1912. Informacje o autorach umieszczono
na dolnym marginesie. Rozprasowane za•amania kraw•dzi, podklejone poprzeczne przedarcie z
lewej strony arkusza, lewa cz••( planu nieco zakurzona, podklejony niewielki ubytek dolnego
marginesu.
360.–

771. [KRAKÓW]. Najnowszy plan stó•. [)] król. miasta Krakowa wykonany przez Bud.
Miejs. Odd. B w Krakowie w roku 1916. Plan form. 65,3x71 cm.
Plan miasta oprac. przez Kazimierza Stoleckiego, wydany przez Budownictwo Miejskie w 1916.
Tytu• w ramce w prawym górnym naro•niku, tam•e skala *1:10.000+, podzia•ka liniowa i informacje o autorze. Legenda w lewym dolnym naro•niku, w lewym górnym czarno-bia•y herb
Krakowa. Plan podzielony na sektory *1-13, A-K+. Odr•cznie naniesiono przebieg nowych ulic,
wpisano nowe nazwy ulic. W ramce z legend$ dodano notatk• „Zmiany uzupe•nione do r. 1930”.
Arkusz zakurzony na odwrocie, naddarcia dolnego marginesu.
160.–

772. [LUBA!]. Brüderthurm in Lauban. *Schlesien+, Akwaforta form. 9,9x6,3 na ark.
38,2x28,4 cm.
Widok Baszty Brackiej w Lubaniu wydany przez Alexandra Dunckera w Berlinie w ko•cu XIX
w. Rycin• wykona• niem. gra#k Bernhardt Mannfeld *1848-1925+, odbija• O. Felsing. Tytu• pod
kompozycj$. Stan dobry.
80.–

773. [OJCÓW]. Widok Zamku w
Ojcowie do Roku 1795 w którym ostatnia Staro•cina Ojcowska Maryanna z Dembi!skich
Za•uska umar•a. Litogra#a
form. 29.8x45 na ark. 38x52,2
cm *w •wietle passe-partout+.
Widok na zamek ojcowski i zabudowania u stóp wzgórza, z wie•niakami na pierwszym planie, litografowany przez Franza Josepha
Sandmanna w Wiedniu ok. 1850.
Odbito u Johanna Hö/icha. Za
podstaw• pos•u•y• sztych J. Freya
wykonany wg rysunku Zygmunta
Vogla. Tytu• na dolnym marginesie,
nr 773
pod kompozycj$ informacje o autorach ryciny. Kompozycja zamkni•ta
pojedyncz$ ramk$ liniow$. Widok we wsp. ramie drewnianej, w passe-partout *form. 65,5x78,5
cm+. Rycina po fachowej konserwacji.
980.–

774. [PISZKOWICE]. Quartier auf heimischen Boden am 8. September 1866. Schloss
Pischkowitz in der Grafschaft Glatz *Besitz des Freiherrn von Zedlitz+. Litogra#a form.
13,9x21,2 cm zamontowana na ark. 31x39 cm.
Stan bardzo dobry. Widok zamku w Piszkowicach *w pd. cz••ci Kotliny K•odzkiej+ z parkiem i
stawem na pierwszym planie wykonany oryginalnie przez A. Hindorfa w 1866, zreprodukowany
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nieco pó•niej przez Verlag des Lith. Instituts von W. Korn & Co w Berlinie. Tytu• na podk•adzie
pod kompozycj•, nad doln• kraw•dzi• nazwa wydawcy i jego •lepy t•ok. Stan bardzo dobry.
160.–

775. [POZNA•]. Widok miasta Poznania po burzy w roku 1725. Litogra!a form. 8,7x30,3
cm.
Warkoczewska 20. Widok Poznania od pd.-wsch. z Wart• obiegaj•c• miasto na pierwszym planie. Plansza zamieszczona w pracy J. "ukaszewicza „Obraz historyczno-statystyczny miasta
Poznania” (t. 1, Poz. 1838). Tytu• na dolnym marginesie, pod doln• ramk• z prawej sygn. „M.
Busse Posnaniae in lap. sculp.”. Piecz. na dolnym marginesie. Pionowe •lady z•o#enia, niewielkie
zaplamienie dolnego marginesu.
280.–

776. [SOSNOWIEC]. Plan miasta Sosnowca. Plan barwny form. 59,5x52,7 cm.
Plan miasta wraz z cz••ci• reklamow• wyd. przez Ksi•garni• „Wiedza” w Sosnowcu w pó•nych
l. 30. XX w. Druk w Drukarni Planów E. Bry•ka, Chorzów. W lewym górnym naro#niku, w
ramce tytu•, czarno-bia•y herb miasta, skala (1:15.000) i podzia•ka liniowa. Lew• doln• cz••$
arkusza zajmuje skorowidz ulic, nad nim legenda. Plan podzielony na sektory (1-18, A-R). Cz••$
reklamowa: 16d, s. [4], brosz. Ok•. lekko otarte, stan dobry. Ilustracja na tabl. 15.
120.–

777. [SZCZAWNICA]. [Zagroda wiejska]. Akwarela na papierze form. 18,5x27 cm w
•wietle passe-partout.
Oryginalny widok obej•cia ze stoj•c• centralnie stodo•• i fragmentem
budynku mieszkalnego z lewej wykonany w 1842; widoczne sprz•ty
gospodarskie (drabina, cebrzyk,
kosa), susz•ce si• na p•ocie pranie.
Na •rodku podwórza stoi odziany biednie gospodarz. W prawym
dolnym naro#niku odr•czny napis
„25/7 842 w Szczawnicy”. Wed•ug
informacji od dotychczasowego
w•a•ciciela autorem pracy jest Piotr
Michalczewski, artysta dzia•aj•cy
w po•. XIX w. w Krakowie i okolicach. Niewielkie przedarcia arkusza
(bez ubytków). Nieco pó•n. rama
drewniana, passe-partout.

nr 777

1.100.–

778. [SZCZAWNO-ZDRÓJ]. Die Fanale bei Salzbrunn. Litogra!a barwna form. 17,5x24,4
cm zamontowana na ark. 31,3x38,8 cm.
Barwna rycina ukazuj•ca system sygnalizacji •wietlnej wokó• Szczawna-Zdroju. Na wzgórzu
trzech umundurowanych m•#czyzn stoi przy p•on•cej #agwi, na oddalonych dwóch wzniesieniach wida$ podobne ognie. Rycina sygn. na kompozycji „A. Hindo[rf]”, wydana w Gerze przez
o!cyn• C. B. Griesbacha w ko!cu XIX w. Tytu• na podk•adzie pod litogra!•, nieco wy#ej nadruki identy!kuj•ce widoczne obiekty: Storchberg i Pass von Friedland. Krótki tekst obja•niaj•cy
na odwrocie. Dwa niewielkie ubytki górnego marginesu, podk•ad lekko zakurzony. Ilustracja na
tabl. 15.
100.–

779. [SZCZECIN]. Delineatio obsidionis urbis Stetini in Pomerania [...]. Miedzioryt form.
29,2x37,8 cm.
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Heyduk 87. Perspektywiczny widok Szczecina podczas obl••enia
przez wojska sprzymierzone w
1659. Plansza pochodzi z dzie•a
S. Pufendorfa „De rebus a Carolo
Gustavo [...]”, Norymberga 1696.
Szczegó•owo przedstawiono forty•kacje miejskie. Na pierwszym
planie wynios•e drzewo i je%d%cy
konni. Kartusz zwie&czony herbem
miasta. Pod doln• ramk• z prawej
nadruk „N. 106”. Rycina wg rysunku E. Dahlberga (sygn. w kartuszu).
Pionowe •lady z#o"enia, prawy margines mocno obci•ty.
640.–

780. [•L•SK]. Osiem plansz architektonicznych pochodz•cych z
nr 779
berli&skiego wydawnictwa „Architektonische Skizzenbuch”, litografowowane tablice form. 35,526,5 cm.
Plansze pochodz• z l. 50., 60. i 70. XIX w., z regu•y przedstawiaj• widok obiektu i jeden lub
kilka przekrojów. Zbiór zaw.: Chaussée-Zoll-Haus auf der Hirschberg-Reichenberger Kunst-Strasse, Gewehr- und Waffenständer auf dem Schlosse Sr. Hoheit des Herzogs v. Braunschweig zu Sibÿllenort in Schlesien, Jagd-Residenz-vous in Ober-Schlesien, Landhaus bei Ujest in
Oberschlesien, Remisen-Gebäude auf dem Dominium Friedland O/Schl., Villa Welz in Breslau,
Begräbnisshalle in Liegnitz, Wohnhaus des Architekten Schmidt in Breslau, Wirthschafts-Gebäude des Gutsbesitzers Kühn in Ober-Falkenhain bei Hirschberg in Schlesien. Stan dobry i bardzo
dobry.
180.–

781. [TORU!]. Delineatio Schenographica Urbis Thoruniensis [...]. Miedzioryt z akwafort• form. 24,4x45,2 cm.
Heyduk 31. Obóz wojsk polskich pod Toruniem. Miasto zosta•o przekazane przez wojska szwedzkie Polakom 30 XII 1658. Rycina pochodzi z dzie•a S. Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo
[...]” (Norymberga 1696). P•yt! rytowa• W. Swiddle (sygn. nad doln• ramk• z lewej). Tytu• w
kartuszu pod górn• ramk• w centrum, po bokach dwa kartusze z legend•. Na pierwszym planie
obóz wojskowy z licznymi detalami militarnymi. Po drugiej stronie Wis#y widoczne forty$kacje
Torunia, przebieg g#ównych ulic i wa"niejsze budynki. Na tle miedziorytowej ramki w prawym
dolnym naro"niku nr 92. Ryc. odbita z dwóch p#yt. +lady z#o"enia, stan dobry.
800.–

782. [TORU!]. Plan miasta Torunia opracowany wed#ug najnowszych pomiarów [...]. Plan
barwny form. 41,7x55,9 cm.
Plan miasta oprac. przez Jana Rödera kapitana wojsk lotniczych, wydany przez Zak#. Graf. „Sztuka” w Toruniu w 1921. Tytu# w ramce w prawym dolnym naro"niku, tam"e skala (1:10.500) i podzia#ka liniowa. Plan podzielony na sektory (1-8, A-K). +lady z#o"enia, niewielkie zaplamienia,
za#amania arkusza.
160.–

783. [WARSZAWA]. Praelii. ad Warsaviam dies primus [...]. Miedzioryt kolorowany form.
28,5x56 cm.
Heyduk 18. Rycina z: S. Pufendorf „De rebus a Carolo Gustavo [...]” (Norymberga 1696). Pierwszy dzie& walk o Warszaw!, 18 VII 1656. Rycina przedstawia koncentracj! si• nad Wis•• i walki
wst!pne pomi!dzy lasem bia#o#!ckim a Wis#'. W prawym górnym naro$niku niewielki widok
Warszawy. Widok autorstwa E. I. Dahlbergha (bez sygnatury). Kolor pó%niejszy. Odci!ty górny
margines (ubytki fragmentów zdobie& wystaj'cych poza ramk!), za#amania górnej kraw!dzi arkusza.
1.200.–
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784. [WARSZAWA]. Plan miasta sto•ecznego Warszawy. Plan barwny form. 61,2x78 cm.
Plan miasta ze skorowidzem wyd. w Warszawie ok. 1936 przez Pol. Tow. Ksi"garni Kolejowych
„Ruch”. Druk w Zak•. Graf. F.Wierzbicki i S-ka. Tytu• w ramce w prawym górnym naro#niku,
tam#e legenda i podzia!ka liniowa. Nad doln$ ramk$ pó!nocna cz"%& miasta jako plan poboczny. Wrysowane sylwetki wa#niejszych budynków. Z dolnego marginesu wyprowadzone cztery
strza!ki lokalizuj$ce 'rmy motoryzacyjne w centrum Warszawy. Plan podzielony na sektory (113, A-R). Skorowidz: 8, s. 23, [1], brosz. Tytu! ok!. „Plan Warszawy”. Otarcia i zaplamienia ok!.,
miejscami za#ó!cenia na odwrocie planu.
80.–

785. [WIELICZKA]. Stadtplan Wieliczka. Sonderausgabe A. Ausgabe Nr. 1. (Stand: VIII.
44). Plan barwny form. 57,4x61,7 cm.
Okupacyjny plan Wieliczki wg stanu z VIII 1944. Tytu! w ramce w prawym górnym naro#niku.
Pod doln$ ramk$ skala (1:5.000), podzia!ka liniowa i dane wydawnicze. Naddarcia lewego marginesu, poza tym stan dobry.
160.–

786. [WROC!AW, okolice]. [Rycina bez tytu!u]. Litogra'a form.
2x25,3 cm.
Widok niezidenty'kowanych ruin
zapewne w okolicach Wroc!awia,
z zachowanym fragmentem baszty s!u#$cym za taras widokowy.
Rycina wg rysunku Maximiliana
Grossmanna z Wroc!awia, litografowana przez C. Motte’go, odbita
w Pary#u u Deroya ok. 1825. Na
dolnym marginesie notatka o!ówkiem „Dei Breslau, von Maximilian
v. Grossmann”. Plansza zakurzona
na odwrocie, poza tym stan dobry.
200.–

nr 786

787. [WROC!AW]. Das Nicolai-Thor zu Breslau. Litogra'a form. 14,9x20,2 na ark. 20,2x26 cm.
Widok ruin Bramy Miko!ajskiej we Wroc!awiu litografowany przez Mörscha, odbity w G!ogowie
u C. Flemminga ok. 1830. Kompozycja zamkni"ta wielokrotn$ ramk$ liniow$. Tytu! na dolnym
marginesie. Niewielkie zaplamienia.
120.–

788. [WROC!AW]. Einzug in Breslau am 18. September 1866.
Seine Majstät der Kónigliche
Hoheit der Kronprinz an der
Spitze des VI. Armee-Corps.
Litogra'a form. 18,2x28,2 cm
zamontowana na ark. 31x39,1
cm.
Scena uliczna z bram$ tryumfaln$ i
trybunami dla widzów oraz de'luj$cym konnym oddzia!em wojska.
Rycina wykonana oryginalnie przez
A. Hindorfa w 1866, zreprodukowana nieco pó*niej przez Verlag
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des Lith. Instituts von W. Korn & Co w Berlinie. Tytu! na podk!adzie pod kompozycj", nad doln"
kraw•dzi" nazwa wydawcy i jego •lepy t!ok. Stan dobry.
160.–

789. [WROC•AW]. Die Armen-Sünderglocke im Magdalenenthurme zu Breslau. Drzeworyt form. 25x18 cm.
%ukaszewicz I 495. Czternastowieczny Dzwon Grzeszników we wn•trzu pd. wie'y ko•cio!a •w.
Marii Magdaleny we Wroc!awiu, przez okno wida( stare kamienice i wie'• ko•cio!a •w. El'biety.
Rycin• wg rysunku Roberta Assmusa wykona! w drzeworycie J. Buschmann, zosta!a opublikowana w „Illustrierte Zeitung” zapewne w 1873. Tytu! pod kompozycj", sygn. artystów na klocku
nad doln" kraw•dzi" widoku. Tekst na odwrocie. Na dolnym marginesie odr•cznie wpisana data
1873. Papier nieco po'ó!k!y, stan dobry.
80.–
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790. ASTESANUS – Canones penitentionales
ex varijs sanctorum ponti•cum decretis
collecti [...]. Cracoviae 1521. Hieronymus
Vietor. 4, s. [8].
[oraz] [MIKO•AJ z B•onia] – Tractatus
sacerdotalis de sacramentis deque diuinis
of•cijs. et eor[um] administratio[n]ibus.
Impressus Cracovie 1519. Joannis Haller.
4, k. [1], 92, [1].
[oraz] [HEROLT Joannes] – Discipulus
de eruditio[n]e Christi •deliu[m] compe[n]
diosus; ac summa diligentia reuisus [...].
Impressus Hagenoie 1521. Joannis Rynman et Henrici Gran. 4, k. [164]. razem
opr. skóra t•ocz. na desce z epoki.
Ubytki i przetarcia grzbietu, oprawa otarta, zdobienia cz••ciowo zatarte, brak zapinek, •lady
zawilgocenia wewn•trz - widoczne zw•aszcza
na pocz$tku i na ko%cu woluminu. Na przedniej
ok•. t•ocz. tytu• „Sacramentale” i widoczny cz"nr 790
•ciowo owal z Madonn• z Dzieci•tkiem. Liczne
zapiski na obu wyklejkach i w tek•cie (m. in.:
1523 Anno Marcin Luter za Leona 10 Papieza w Panstwie Saskim w miescie Witembergu powsta•
7 glow a 10 rogow na g•owie mai•c”). Powtarzaj•cy si" wpis w•asno•ciowy Jana Mierzewskiego z
Kwiatkowa z datami 1597, 1627 i 1598. Wspó•oprawne trzy druki religijne z pocz. XVI w., w tym
dwa odbite przez najbardziej zas•u•onych krakowskich mistrzów sztuki drukarskiej tego czasu.
Astesanus (Astexanus, de Ast): E. 12, 255; Kopera 88. Karta tyt. w ramce drzeworytowej. Na
ko%cu ca•ostronicowy drzeworyt ukazuj•cy •w. Stanis•awa wskrzeszaj•cego Piotrowina („W g•"bi obrazu krajobraz. Drzeworyt staranny, nawet r"ce, ornamenty i szczegó•y starannie opracowane” (Kopera).
Miko!aj: E. 13, 174; Kopera 79. Dzie•o wydane staraniem Rudolfa Agricoli, dedykowane Piotrowi Tomickiemu. Karta tyt. uj"ta w drzeworytnicz• ramk" zwie%czon• god!em Hallera, wewn•trz
ramki umieszczono herb 'odzia z insygniami biskupimi. Liczne drzeworytowe inicja!y, na ko%cu drzeworytowy poziomy •nalik z motywami ro#linnymi. Podr"cznik spe!niania sakramentów
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(tzw. Sacramentale) opracowany na polecenie biskupa pozna•skiego Stanis"awa Cio"ka, którego
wspó"pracownikiem by" Miko"aj z B"onia. Kapitu"a
pozna•ska przyj•"a „Tractatus” i zaleci"a jego stosowanie. Pocz•wszy od wyd. I w 1475 r. wznawiany
by" wielokrotnie (do ko•ca XVI w. mia" 36 wyda•).
„Ksi••ka pod wzgl•dem sztuki drukarskiej [...] jakby
z XV w., jeszcze tak zacofana. Takich wiele drukowa"
Haller” (Kopera). „Druk gocki pi•kny” (Estreicher).
Niecz•ste.
Herolt: na stronie tytu"owej obszerna, wzruszaj•ca
szesnastowieczna notatka w j•zyku polskim autorstwa owdowia"ego w"a&ciciela ksi••ki Jana Mierzewskiego informuj•ca o &mierci •ony Ró•y 12 IV 1598:
„Slachetna Rosa Soborska zona moia namilsza w
Kwiatkowie, pierwy od wielki nocy dwa kro' cia"o
Panskie przyi•wszy, w sobot• oley swi•ty na si• przyi•wszy nazaiutrz w niedziel• trzeci• po wielki nocy
cia"o Pa•skie poranu. W Panie chrystusie s czyst•
pami•ci• y b"ogos"awie•stwie iego swietym tegosz
dnia w obiad prawie zasn•"a zostawiwszy [p]o sobie
trzech synow a dwie corce y mnie zalosnego m•za
nieb•d•c iescze do pierwszego zdrowia przywroconr 790
nym”.
48.000.–

791. CONRING Hermann – De scriptoribus
XVI. post Christum natum seculorum
commentarius, cum prolegomenis, antiqviorem eruditionis historiam sistentibus,
et additionibus, qvibus scriptorum series
usq; ad *nem seculi XVIII. continuatur.
Wratislaviae 1703. Apud Christian Bauchium. Bregae, typis Godofredi Gründeri.
4, s. [6], 131, [13], 10. opr. pperg. z epoki.
Niewielkie zaplamienia ok"., stan dobry. Poza
wst•pem egzemplarz interfoliowany czystymi
kartami. Stara zapiski w"asn. Na cz•&ci kart
(tak•e na czystych) obszerne, pó+niejsze marginalia. Na ko•cu, po indeksie „Supplementum
Ad Cap. III. De Eruditione Graecorum”.
1.500.–

792. [GRZEGORZ IX, papie•] – Decretales
Gregorij cu[m] diuisionibus summarijs et
rubrica[rum] co[n]tinuationibusvna cu[m]
tribus rep[er]torijs: singula capitula decrenr 791
taliu[m] cu[m] canoni[bus] co[n]cordantibus [...]. Impresse Lugduni [= Lyon] 1510. Per Magistrum Nicolaum de Benedictis. 4,
k. [3], CCCCCXXXII [= 532], [25]. opr. z epoki skóra t"ocz na desce.
Otarcia ok"., ubytki grzbietu, brak zapinek, blok polu+niony, &lady zawilgocenia, miejscami
zaplamienia. Brak karty tyt. Nieczytelne zapiski na wyklejkach. Na pocz•tku ca"ostronicowy
drzeworyt przedstawiaj•cy papie•a Grzegorza IX w otoczeniu dostojników ko&cielnych, poni•ej
wiersz, którego pierwsze litery poszczególnych wersów daj• imi• i nazwisko jezuity Joannesa
Chappuisa. Po tek&cie zasadniczym du•y drzeworytowy sygnet drukarza. Druk dwubarwny, czar-
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ny i czerwony, dwuszpaltowy, tekst zasadniczy otoczony nieraz bardzo obszernymi komentarzami. Na ko!cu indeksy alfabetyczne. Na przedniej ok•. •lepo t•ocz. tytu• „Decretales”.
Postinkunabu•owe wydanie Dekreta•ów Grzegorza IX - zbioru prawa kanonicznego spisanego
przez Rajmunda z Penyafort na polecenie papie•a Grzegorza IX i zatwierdzonego przez niego w
1234. Dekreta•y zosta•y oparte g•ównie na dekretach papieskich i decyzjach soborowych, tekstach synodów (tak•e wschodnich), pismach Ojców Ko•cio•a. Do 1918 pozostawa•y najwa•niejszym %ród•em prawa kanonicznego.
4.800.–

793. HARTKNOCH Christophor
– Respublica Polonica, duobus
libris illustrata: qvorum prior,
Historiae Polonicae memorabiliora, ex diligenti Sarmaticorum
pariter [...], posterior vero, Jus
Publicum Reipublicae Polonicae [...]. Hic adjecta est dissertatio historica de Originibus
Pomeranicis [...]. Francofurti &
Lipsiae 1678. Imensis Martini Hallervordii. 8, frontispis w
miedziorycie, s. [14], 578, [38],
99. opr. perg. z epoki.
E. 18, 47. Ok•. nieco zaplamiona,
niewielkie zaplamienia wewn•trz.
Frontispis przyklejony do przedniej
nr 793
wyklejki. Skasowana piecz. bibliot.
Zapiski na tylnej wyklejce. Pierwsze wydanie g•o•nej pracy C. Hartknocha (1644-1687) - historyka prawa polskiego, w której „zawar• [...] na tle historii i rozwoju terytorialnego Polski systematyczny i dok•adny opis instytucji politycznych Pa!stwa polskiego. Pierwsze to tej miary dzie•o
w pi•miennictwie •aci!sko-polskim” (PSB). Na frontispisie portrety króla, hetmana w zbroi i
szlachcica w •upanie i data 1677.
980.–

794. KANTEMIR [Antioch] – Satyres du prince Cantemir. Traduites du Russe en François;
avec l’histoire de sa vie. A Londres 1750. Chez Jean Nourse. 8, s. [16], CXLII, 245. opr.
skóra z•oc. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, z zatartymi z•oceniami, brak szyldzika, wewn•trz niewielkie zaplamienia,
mimo to stan dobry. Drugie wydanie pierwszego francuskiego t•umaczenia niezwykle popularnych w epoce satyr wybitnego przedstawiciela rosyjskiego O•wiecenia. Tom otwiera kilkustronicowa drukowana dedykacja autora, wst•p t•umacza z rosyjskiego na francuski i obszerna historia
•ycia Kantemira. Zawiera 8 satyr w tym najbardziej znan• „Do rozumu swego”. Satyry wzorowane s• na satyrach Juwenala. W tej edycji dodano kilka wierszy, których nie by•o w pierwszym
wydaniu.
Antioch Dmitriewicz Kantemir (1708-1744) - poeta rosyjski zwi•zany z dworem Piotra I, dyplomata. By• synem wielkiego pisarza i zarazem hospodara mo•dawskiego Dymitra Kantemira, wspó•pracuj•cego z Rosj• podczas wojny rosyjsko-tureckiej 1710-1713, pó%niej osiad•ego
w Rosji. By• or•downikiem klasycyzmu i apologet• osoby Piotra I, popiera• zbli•enie kultury
rosyjskiej z kultur• europejsk•. W roku 1731 zosta• rosyjskim pos•em w Londynie, a od 1736
w Pary•u, gdzie zetkn•• si• z Monteskiuszem i jego twórczo•ci•. Jest uznawany za protoplast•
literatury klasycystycznej w Rosji, jego twórczo•+ jednak nie mia•a szerokiego wp•ywu i ogranicza•a si• do w•skich kr•gów arystokracji. Pisa• klasycystyczne satyry, t•umaczy• te• na rosyjski
literatur• obc• (z •aciny, greki i francuskiego). Jest autorem nieuko!czonego poematu „Petrida”
wychwalaj•cego czyny Piotra I oraz drobnych epigramatów i bajek.
360.–
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nr 795

nr 796

795. KLECZEWSKI Stanis•aw – Sarmatia Europaea Mox post Diluvium Universale inhabitata Seu fragmentum Tractatus de Diluvio Universali, Partis III In quo ostenditur
Adventus in Europam Posterorum Noe [...]. Leopolis [= Lwów] 1769. Typis S. R. M.
Confrat: SSS. Trinitatis. 4, s. [8], 269, [22]. opr. psk. z epoki.
E. 19, 275. Otarcia ok•., •lady kornika w oprawie, niewielkie zaplamienia. Piecz. J. S. Zubrzyckiego. Jedna z najwa#niejszych prac w dorobku S. Kleczewskiego (1714-1776) - historyka, pisarza religijnego, reformata, gwardian i lektor teologii w S$dowej Wiszni, Lwowie i Krzemie%cu.
W prezentowanej tu pracy zawar! do•& bezkrytyczne pogl$dy na powstanie S!owian i formowanie
si• pa•stwowo•ci polskiej.
2.800.–

796. [KRASICKI Ignacy] – Zbior potrzebnieyszych wiadomo•ci porz$dkiem alfabetu u!o•onych. T. 1-2. W
Warszawie i Lwowie 1781. Nak!adem i Drukiem
Micha!a Grölla [...]. 4, s. [8], 500, [27]; 599, [21].
opr. kart. z epoki, obci•cie barwione.
E. 20, 226; Empireum 539. Niewielkie otarcia ok!., skrajne karty obu tomów (a zw!aszcza ostatnie tomu 2) zaplamione, z ciemnymi wykwitami, •lady kornika w grzbiecie. Pierwsze dwie karty tomu 2 w odr•cznym odpisie z
epoki. Podpis w!asn., piecz. Zatarty podpis w!asn. Druga
(po „Nowych Atenach” Chmielowskiego) polska encyklopedia, a pierwsza, której has!a u!o•ono w porz$dku alfabetycznym. „Edycja jest bardzo rzadka” (W. *ysiak w
„Empireum”).
2.400.–

797. NIESIECKI Kasper – Korona Polska Przy Z!otey
Wolnosci Staro•ytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym M•stwem y odwag$ [...] Ozdobiona [...]. T. [1]-4. Lwów
1728-1743. Druk. Collegium Lwowskiego Societatis
Jesu. folio, s. [4], 284, [6], 404, [2]; [6], 759, [2]; [8],
937; [2], 820. opr. (uszkodzona) skóra z epoki.

nr 797
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E.23, 128. Grzbiety zachowane cz••ciowo, ubytki szyldzików na grzbietach, jeden grzbiet luzem;
wykwity na ostatnich stronach t. 1, podklejony ubytek karty tyt. t. 2, uszkodzona przednia wyklejka t. 3, uzupe!niony ubytek marginesu jednej karty t. 3, •lady zawilgocenia na marginesach
ostatnich kart t. 3, podklejony ubytek karty tyt. t. 4. Wyd.I. Komplet. Liczne drzeworytowe
wizerunki herbów w tek•cie. Wydanie herbarza „w okresie upadku pi•miennictwa i nauki, by!o
czym• zgo!a wyj"tkowym [...]. Herbarz Niesieckiego [...] sta! si• na przesz!o pó!tora wieku jednym z g•ównych #róde• informacji nie tylko dla genealogów, ale i dla historyków. [...] w Galicji w
r. 1800 przyznano tej publikacji pomocniczy charakter dowodowy przy legitymacjach szlachectwa” (PSB). „Dzie•o Niesieckiego nie traci na porównaniu ze wspó•czesn• literatur• •wiatow•
i w Polsce [...] by!o zjawiskiem zupe!nie wyj"tkowym, zachowuj"c warto•$ po dzi• dzie%” (W.
Dworzaczek „Genealogia”, War. 1959, s. 112). Niecz%ste.
14.000.–

798. [OR!OWSKI Ignacy] – S!uszna sprawa Koron Jezusa, y Maryi Za Dekretem O. S.
Papie&a Innocen: XIII przez ca!" Oktaw•
tryumfalnego Aktu Koronacyi Cudownego
Sokalskiego Obrazu, Nay•wi•tszey Maryi
Panny w Ko•ciele WW. OO. Zakonu O. S.
Franciszka Obserwantow, Dnia Osmego
Wrze•nia, Roku P. 1724 Kaznodzieyskim
Stylem obwo!ana Jasnie Wielmoznemu
Imci Panu Franciszkowi Salezyuszowi z
Potoka [...] Potockiemu [...] przys"dzona
Przez iednego Zakonnika Konwentu Sokalskiego [pseud.] [...]. We Lwowie 1727. W
Drukarni Kollegium Societatis Jesu. 4, s.
[20], [9]-361, [46]. opr. psk. z epoki.
E. 23, 428. Otarcia ok!., niewielki ubytek grzbietu, •lad kornika na pierwszych kartach. Stare
zapiski w!asn. Dzie!o to&same z prac" „Chwa!a
koronna, szcz••liwa koronacya monarchini ca!ego •wiata Maryi” (Lwów 1726) - szczegó!owy
wykaz zawarto•ci w Estreicherze. Wydano z okazji koronacji obrazu Matki Boskiej Sokalskiej.
Obecnie obraz znajduje si• w sanktuarium Bernardynów w Hrubieszowie.
1.200.–

nr 798

799. PALLAS [Peter Simon von]
– Merkwürdigkeiten der Morduanen, Kasaken, Kalmücken, Kirgisen, Baschkiren 'c.
Nebst andern dahin gehörigen
Nachrichten, und Kupfern.
Ein Auszug aus Pallas Reisen.
Frankfurt und Leipzig 1773. 8,
s. [4], 300, tabl. 10. opr. kart. z
epoki.
[oraz] ten&e – Merkwürdigkeiten der Baschkiren, Mestscheräten, Wogulen, Tataren
'c. Nebst andern dahin gehörigen Nachrichten und Kupfern.
nr 799
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Auszug aus Pallas Reisen zweyten Theil. Frankfurt und Leipzig 1777. 8, s. 235, [1],
tabl. 8. opr. kart. z epoki.
[oraz] – Merkwürdigkeiten der obischen Ostiaken, Samojeden, daurischen Tungusen,
udinskischen Bergtataren &c. Nebst andern dahin gehörigen Nachrichten und Kupfern.
Auszug aus Pallas Reisen drittem Theil. Frankfurt und Leipzig 1777. 8, s. [2], 334, tabl.
4, mapa 1. opr. kart. z epoki.
Niewielkie otarcia ok!., niewielkie zaplamienia, •lad kornika w przedniej ok!. i na pierwszych
kartach ostatniej cz#"ci. Piecz. Trzytomowy wyci$g z opisu podró%y P. Pallasa po krajach Azji
'rodkowej w oprac. Johanna Friedricha Hartknocha i Augusta Wilhelma Hupela. Na tablicach
typy i stroje ludowe, domostwa, sprz#ty i narz#dzia.
P. S. von Pallas (1741-1811) - niemiecki botanik i zoolog, dzia!aj$cy g!. w Rosji; na zaproszenie
Katarzyny II przyby! do Rosji w 1767, zosta! profesorem Uniw. Petersburskiego, odby! pioniersk$ wypraw# naukow$ na Ural, do Kirgizji i na Syberi#, w pó*niejszych latach bada! Ukrain#
i Krym. „By! jednym z najwybitniejszych podró%ników-naturalistów XVIII wieku [...]. Zebra!
wielkie i o ogromnym znaczeniu naukowym kolekcje botaniczne, geologiczne i zoologiczne,
które sta!y si# podwalin$ zbiorów biologicznych Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu” (Wikipedia).
4.500.–

800. PAW!OWSKI Daniel – Locucion de Dios al corazon de el religioso en el retiro sagrado de los Exercicios Espirituales, compuesto en latin por el r. padre ...
Traducida en castellano por un religioso de la misma
compania. Coimbra 1739. En el Real Collegio de las
Artes de la Compania de Jesus. 16, s. [8], 288. opr.
skóra z!oc. z epoki.
E. 24, 162. Niewielkie zarysowania ok!., niewielkie zaplamienia, stan dobry. Estreicher nie podaje szczegó!ów wydawniczych, podane prze niego brzmienie tytu!u odbiega w
detalach od oryginalnego. Portugalskie t!umaczenie medytacji Daniela Paw!owskiego (1628-1673) - jezuity i teologa.
„Wyk!adaj$c m!odym kap!anom prawo zakonne i udzielaj$c
im rekolekcji opracowa! - nie trzymaj$c si# wiernie metody
Ignacego Loyoli - podr#cznik dziesi#cio- lub o"miodniowych +wicze/ duchownych i wyda! go pt. ‘Locutio Dei ad
cor religiosi...’ (Kalisz 1673). W w. XVII-XIX ksi$%ka ta
mia!a 29 wyda/ w j#zyku !aci/skim, 5 w przek!adzie polskim, 5 w niemieckim, 5 w hiszpa/skim, nadto drukowano
j$ w j#zyku katalo/skim i portugalskim” (PSB).
1.200.–
nr 800

801. PLENK Ioseph Iacob – Doctrina de morbis venereis.
Editio secunda, emandata. Viennae 1787. Apud Rudolphum Graeffer. 8, s. 192. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, ok!. zakurzone, "lad zawilgocenia dolnego marginesu kart, ostatnie
karty nieco zmursza!e w dolnej cz#"ci. Praca wybitnego austriackiego lekarza, ojca nowoczesnej
dermatologii, po"wi#cona chorobom wenerycznym.
840.–

802. [REJ Miko!aj] – Zwierziniec W ktorym rozmaitich stanow ludzi, zwirz$th, y ptakow,
ksta!ty, przypadki, y obyczaie, s$ w!asnie wypisane. A zw!aszcza ku naszym dzisieyszym czasom nieiako przypadai$ce [...]. [Kraków] 1562. [Maciej Wirzbi#ta]. 4, k. 143,
[28]. opr. XIX w. perg.
E. 26, 189. Ubytek szyldzika na grzbiecie, lekkie nadp#kni#cia grzbietu. Egz. niekompletny, reperowany w XIX w.: brakuj$ce karty zast$piono czystymi, podklejono brakuj$ce cz#"ci kart;
karta tytu!owa zast$piona kart$ faksymilow$ do drugiego wydania „Zwierzy/ca” z 1574. Brak:
14 k. nieliczbowanych na pocz$tku, k. 1-10, 13, 15-16, 18, 76, 94-97, 99-101, 125-130, 8 k.
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nieliczbowanych na ko•cu. Karty zachowane cz•!ciowo, z regu•y z ubytkiem tekstu: 12, 17, 49,
55, 59, 65, 77, 83, 86, 91, 98, 113, 141, 142-143
oraz 12 k. nieliczbowanych na ko•cu. Zaplamienia kart, zakre!lenia fragmentów tekstu, stare zapiski. Pierwsze wydanie „#wierzy•ca” Miko"aja
Reja. „Zbiór 700 epigramatów [...]. Ka$dy utwór
‚%wierzy•ca’ zbudowany jest z 8 wersów 13-zg"oskowych. Ca"o!& dzieli si• na 4 ksi•gi o ró$nej
tematyce. Pierwsza przynosi [...] wypowiedzi nakomitych ludzi staro$ytno!ci i pó'niejszych [...].
Ksi•ga druga daje w 200 epigramach wizerunki
osób z ‚zacnego narodu polskiego’, poczynaj•c
od dwóch królów Zygmuntów, przeró$nych znajomych autora, w!ród nich sylwetki jego samego i J.
Kochanowskiego, i jest rodzajem herbarza, galeri•
portretów przedstawicieli kultury renesansowej
w Polsce. Ksi•ga trzecia mówi o ‚przypadkach
osób, ku sprawom !wieckim nale$•cych’ i daje
charakterystyk• urz•dników pa•stwowych od najwy$szych po najni$szych; równocze!nie z pozycji
nr 802
gorliwego rzecznika reformacji atakuje w niej autor nami•tnie ‚Rzym’ - besti• apokaliptyczn• , i
polskie duchowie•stwo katolickie. Ksi•ga czwarta wreszcie wprowadza rady praktyczne wedle
prymitywnych zasad renesansowego savoir-vivre’u, poruszaj•c sprawy takiej jak zmiana bielizny, mycie nóg, zachowanie si• w towarzystwie. Do tego dochodz• obrazki z $ycia wsi polskiej,
gar!& modnych emblematów i bajek ezopowych. Jako ca"o!& ‚%wierzyniec’ jest rodzajem albumu
obrazuj•cego codzienne $ycie szlachcica polskiego z XVI w.” )LPPE*.
4.800.–

803. RETZ, kard. – Memoires du cardinal de ..., contenant ce qui s’est passé de plus remarquable en France, pendant les premieres annés du regne de Louis XIV. [pol.: „Pami•tniki kardyna"a Retza zawieraj•ce to, co si• zdarzy"o wa$nego we Francji podczas
pierwszych lat panowania Ludwika XIV”]. Partie 1-3. A Amsterdam [w"a!c. Rouen]
1718. 8, s. [2], 22, 3-235; [2], 293; [2], 237. razem opr. skóra z epoki.
Otarcia grzbietu, zabr•zowienia wyklejek. Z biblioteki Tadeusza Filipa z Wadowic )piecz.*.
Jean François Paul de Gondi )1613-1679, znany jako kardyna" de Retz, francuski duchowny i
polityk, autor s"ynnych pami•tników opisuj•cych $ycie dworu francuskiego, intrygi polityczne,
walk• w wp"ywy. Pisa" je podczas ostatnich 10 lat $ycia, doprowadzaj•c je do roku 1655. Pisane
s• w formie listów do nieznanej kobiety. Korzysta" z nich du$o Aleksander Dumas podczas pisania swoich ksi•$ek o muszkieterach. Pierwsze wydanie z du$ymi brakami ukaza"o si• w 1717,
niniejsze jest tylko rok pó'niejsze. To kardyna" Retz jest autorem stwierdzenia, $e „lepiej g"upio
post•pi& ni$ g"upio mówi&”.
640.–

804. SEKRET wyiawiony osobliwszy ten za ktorym Cz"owiekowi rozs•dnemu, chyba
chc•cemu, $adne z"e na !wiecie szkodzi& nie b•dzie. Rzeczy pewne i dosvviadczone,
na Dobro pospolite. W Poznaniu 1689. W Drukarni Collegij Soc: Iesv. 4, s. [4], 195,
[4], tabl. 1. opr. psk. z"oc. z epoki.
E. 27, 366. Otarcia ok"., zaplamienia i !lady zawilgocenia wewn•trz, ostatnie dwie karty )regestr*
i tablica po konserwacji. Dwie identyczne karty tyt., pierwsza z podklejonym ubytkiem dolnej
cz•!ci. Zapiski w"asn. Na tablicy sztych przedstawiaj•cy unosz•c• si• kobiet• z szarf•. Wyd. tytu"owe - pierwsze ukaza"o si• w 1681. „‚Sekret’ zawiera" szereg praktycznych wskazówek, m. in.
jak samemu wykona& tapety do ozdobienia !cian, wystawi& sztuczne groty, ska"y i jaskinie, robi&
kwiaty z papieru i jedwabiu, sztuczne owoce, relikwiarzyki i medaliki. Dla czytelnika tej ksi•$ki
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przesta o!by"!sekretem,!jak!wykona"!sto y,!nagrobki!i!antependia!przypominaj#ce!orygina y!z!
marmuru!lub!w!jaki!sposób!produkowa"!formy!
do! odlewu! gipsowych! wzgl$dnie! woskowych!
%gurek.! Sporo! informacji! dotyczy o! procesu!
wyrabiania! z!papieru! obrazów,! kukie ! i! innych!
rzeczy.! Przy! okazji! reklamowano! [...]! nowy!
m ynek! r$czny,! który! móg ! s u&y"! równie&! do!
mielenia!zbo&a![ca ostronicowy!drzeworyt!na!s.!
128].!Kilka!rysunków!ilustrowa o!rozdzia ek!o!
budowaniu!i!wykorzystywaniu!zegara!s onecznego.!Cz$'"!drug#!‚Sekretu’!(od!s.!148)!wype nia!‚Apteka!ubogich!bez!kosztu!przedajna![...]’.!
Przedstawiono! w! niej,! jak! przyrz#dza"! leki! z!
antimonium! i! osobno,! w! jaki! sposób! preparowa"! na! u&ytek! leczniczy! saletr$”! („Drukarze!
dawnej! Polski”,! t.! 3,! cz.! 1:! Wielkopolska,! Wr.!
1977,!s.!122-123).!Niecz•ste.!Na!ko*cu!(po!zasadniczym!tek'cie!i!przed!regestrem)!oprawiony!
fragment! niezidenty%kowanego! polskiego! kalendarza!zapewne!na!rok!1756!(lunacje,!tablica!
planet,!prognostyk!pogodowy,!„Lekarstwa!rozne!domowe!dla!ludzi!bardzo!potrzebne”,!„Kuracya!owsiana”).!
3.600.–

nr 804

805. SIEGEMUND! Jusine! –! Die! Königl.! Preussische! und! Chur-Brandenb.! Hof-WeheMutter.!Das!ist:!Ein!höchst!nöthiger!Unterricht!von!schweren!und!unrecht-stehenden!
Geburthen,!in!einem!Gespräch!vorgetellet,!wie!nehmlich,!durch!Göttlichen!Beystand,!
eine!wohlunterrichtete!Wehe=Mutter!mit!Verstand!und!geschickter!Hand!dergleichen!
verhüten,! oder! wanns! Noth,! ist! das! Kind! wenden! könne;! durch! vieler! Jahre! Übung!
selbst! erfahren! und! wahr! befunden! [...].! Berlin! 1741.! Johann!Andreas! Rüdiger.! 4,! s.!
[38],!348,![12],!portret!1,!tabl.!42,!tabl.!rozk .!1.!opr.!psk.!z!epoki.
Ok .! nieco! otarte,! niewielkie! zaplamienia,! podklejone! przedarcia! rozk adanej! tablicy.! Podpis!
w asn.,!piecz.!S ynny!podr•cznik!po o"nictwa,!wydany!po!raz!pierwszy!w!1690.!Ukazanie!si$!
fachowego!poradnika!medycznego!napisanego!przez!kobiet$!wywo a o!w!siedemnastowiecznym!
'wiecie!naukowym!zdominowanym!przez!m$&czyzn!du&e!poruszenie.!Autorka!(1636-1705)!-!znana! te&! jako! Siegemundin,! de! domo!
Diettrich,! pochodzi a! z! Roztoki!
ko o!Jawora!na!+l#sku.!Na!tablicach!
przekroje!ukazuj#ce!u o&enie!p odu,!
szczegó y!odbierania!porodu,!narz$dzia!temu!s u&#ce.!
2.200.–

806. STÖFFLER! [Johann]! –! Ephemeris! anno! Christi.! 1536.! Stoe/erini.!B.!m.![1535].!8,!s.![16].!
brosz.
Fragment! rzadkiego! niemieckiego!
kalendarza!na!rok!1536!obejmuj#cy!
kart$! tytu ow#,! zjawiska! astronomiczne! na! rok! 1536,! kalendarz! od!
stycznia! do! czerwca! (reszty! brak).!
Karty! kalendarza! zosta y! zapewne!

nr 806
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wyj•te z oprawy dawnego druku, gdzie by•y u•yte jako makulatura introligatorska. Brak dolnej
cz••ci dwóch kart, •lady kornika na kilku kartach (ubytki tekstu). Kalendarz zosta• opracowany wg
metody J. Stöf•era (1452-1531) - niemieckiego astronoma, matematyka i astrologa, konstruktora
przyrz•dów astronomicznych, profesora uniwersytetu w Tybindze.
420.–

nr 807

807. SZYRWID Konstanty – Pvnkty kazan od Adwentu a• do Postu, Litewskim i•zykiem,
z wyt•umaczeniem na Polskie. W Wilnie 1629. W Drukarni Akademiey Societais Iesv.
4, s. [12], 382, [5].
[oraz] ten•e – Punkty kaza! na Post Wielki J•zykiem Litewskiem [...] napisane. Teraz
na Polski J•zyk przet•umaczone, y oboiem do Druku podane. W Wilnie 1644. W Drukarni Akademii Societais Jesv. 4, s. [8], 259. razem opr. skóra zdob. z epoki.
E. 30, 359; E. 30, 360. Otarcia ok•., niewielki •lad kornika w grzbiecie, miejscami •lady zawilgocenia, naddarcia jednej karty w pierwszej pracy. Stare zapiski proweniencyjne, ekslibris heraldyczny ks. pra!ata Edmunda Radziwi!!a (1842-1889). Zachowane rzemienne troki do wi•zania
ok•adek. Dwie prace homiletyczne - w obu zasadniczy tekst podano w oryginale litewskim i w
polskim przek•adzie (z niewielkimi ró•nicami). Niecz"ste.
2.400.–

808. TASSO Torquato – Goffred abo Jervzalem wyzwolona. Przek•adania Piotra Kochanowskiego. Gwoli Szlachetnemu Rycerstwu zabawie przedrvkowana. W Krakowie
1687. W Drukarni Franciszka Cezarego [...]. 8, s. [14], 654, [1]. opr. XIX w. psk. z•oc.
E.31, 57. Oprawa reperowana: na nowy grzbiet naklejony stary z oryginalnym z•oceniem, brak
karty przedtyt., karta tyt. po konserwacji, z widocznym poprzecznym podklejeniem rozdarcia, s.
125-126 w kopii kserograf.; miejscami zaplamienia. Wyd. III. Na odwrocie strony tyt. drzeworytowy herb Szreniawa. Przek•ad dedykowany przez drukarza Franciszkowi i Jerzemu Lubomirskim. Na grzbiecie z•oc. ornament, tytulatura i nazwisko A. K•tskiego.
1.200.–
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BIULETYN Polski w Okowach. Bulletin of Subjugated Poland. Pismo Zwi•zku Polaków na "rodkowym Wschodzie. Jerusalem. folio. numery luzem.
Kowalik 272. Podklejone niewielkie naddarcie, poza tym stan dobry. Ukazywa•o si• od 6 VI 1945
do VIII 1946.

809. R. 1, nr 1: 6 VI 1945. s. [4].
Rozpoczyna artyku• wst$pny: „%!damy natychmiastrowego zwolnienia aresztowanych przywódców Polski Podziemnej: Wicepremiera Jankowskiego, Ministrów Krajowych, prawdziwych
przedstawicieli prawdziwych stronnictw politycznych [...]”.
48.–

810. R. 1, Wydanie specjalne: 24 VI 1945. s. [1].
Reakcja na powo•anie Rz!du Jedno&ci Narodowej.

48.–

811. [R. 2], Wydanie nadzwyczajne: 21 III 1946. s. [2].
Zaw. m. in. „Apel do Organizacji Zjednoczonych Narodów”.

48.–

812. BUKOWI!SKI Pisk. Dziennik polityczno-spo'ywczy. Red. R. Boski. Druk. „Podhala•ska”, Nowy Targ. 4.
[Nr 1]. [1928]. s. 4.
Poprzeczny &lad z•o'enia, stan dobry. Satyryczna jednodniówka zapowiadaj!ca koleje numery
pisma, dochód ze sprzeda'y którego przeznacza si$ na Dom Ludowy w Bukowinie. Zaw. m. in.:
Miljoner bankier Loewenstein w Bukowinie, Zjazd królów w Bukowinie, Og•oszenia. Z notatki
„Zakopane na wulkanie”: „Bawi!ca w Zakopanem ekspedycja naukowa odkry•a, 'e Guba•ówka
nie jest zwyk•ym pagórkiem, lecz wulkanem [...]. Krater wulkanu zosta• przed laty rozmy&lnie
przez miejscowych gazdów zasypany, aby nie odstrasza) go&ci”. Rzadkie.
60.–

Czasopisma konspiracyjne
813. BIULETYN Informacyjny. Warszawa. [ZWZ-AK]. 8. brosz.
R. 6, nr 18 *225+: 4 V 1944. s. 8.
Dobroszycki 49. Cz$&) pierwszej strony po'ó•k•a, poza tym stan dobry. Zaw. m. in.: Polska - kraj
ch•opów, Likwidacja zbrodniarza *Gessera+.
40.–

814. DROGA. Miesi$cznik literacko-spo•eczny. [Warszawa. Grupa m•odzie'y akademickiej]. 4. brosz.
R. 1, nr 1. [1943]. s. [2], 15.
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Dobroszycki 153. Zabrudzenia karty tyt., poprzeczny •lad z•o•enia. Tytu• wpisany odr•cznie,
pozosta•e karty w maszynopisie powiel. Dobroszycki odnotowuje tylko dwa numery (ten i 3/4 z
1944). Zaw. m. in. wiersze S. Marczak-Oborskiego (pod pseud. Juliusz Oborski), T. Borowskiego
(jako „autora cyklu ‚Gdziekolwiek ziemia’„), J. J. Szczepa•skiego (pod pseud. Roman Konarski),
nowel• E. Pohorskiej (pseud. Halina Sosnowska). Informacja o ukazaniu si• tomu poetyckiego K.
K. Baczy•skiego (Jana Bugaja). Rzadkie.
120.–

MA!OPOLSKI Biuletyn Informacyjny. [Kraków. AK]. 8. numery luzem.
Dobroszycki 60. Numery krakowskiego pisma konspiracyjnego ukazuj•cego si• od III 1942 do
X 1944.

815. R. 2, nr 44 (88): 21 XI 1943. s. 8.
Papier po•ó•k•y, podklejone naddarcie grzbietu. Pomy•ka w paginacji. Zaw. m. in.: Niemcy i
Rosja wobec granic Polski, Prusy Wschodnie - naturalnym dost•pem Polski do morza.
36.–

816. R. 2, nr 45 (89): 28 XI 1943. s. 4.
Pierwsza strona w znacznej cz••ci po•ó•k•a. Zaw. m. in.: Gdy front wschodni si• zbli•a. Na pocz!tku informacja, •e „zosta•o z absolutn! pewno•ci! ustalone, i• oddzia•y Si• Zbrojnych w Kraju
nie maj! nic wspólnego z ohydnym wymordowaniem w dniu 5 sierpnia b. r. oddzia•u t. zw. Armii
Ludowej pod Borowem w woj. lubelskim”.
30.–

817. R. 2, nr 46 (90): 5 XII 1943. s. 8.
[oraz] Dodatek. s. [2].
Stan dobry. Zaw. m. in.: Do ludno•ci ziem granicznych, Wyroki, My i Czesi.

44.–

818. R. 2, nr 48-49 (92-93): 26 XII 1943. s. 12.
[oraz] Dodatek. s. [2].
Pierwsza strona w cz••ci po•ó•k•a, poprzeczne za•ó•cenie dodatku. Zakre•lony fragment tekstu.
Druk dwubarwny, czarny i czerwony. Numer •wi!teczny. Zaw. m. in.: Dwa fronty, Droga do
czeskiej zdrady, Z •ycia marynarki i armii polskiej.
48.–

819. Dodatek. R. 3, nr 1 (94): 1 I 1944. s. [2].
Pierwsza strona cz••ciowo po•ó•k•a.

20.–

820. R. 3, nr 3 (96): 16 I 1944. s. 8.
Niewielki •lad zawilgocenia w grzbiecie. Zaw. m. in.: Wa•! si• nasze losy, W nowym roku pracy
i walki.
40.–

821. R. 3, nr 4 (97): 23 I 1944. s. 8.
"lad zawilgocenia w grzbiecie, poza tym stan dobry.
Zaw. m. in.: Nie dopu•cimy do chaosu, Styczniowe
wspomnienia.
36.–

822. R. 3, nr 5 (98): 30 I 1944. s. 8.
[oraz] Dodatek. s. [4].
Zaplamienia marginesu. Zaw. m. in.: Komunikat o
utworzeniu Rady Jedno•ci Narodowej, Do narodów
•wiata, Potencja• bojowy Aliantów.
48.–

823. R. 3, nr 7 (100): 13 II 1944. s. 8.
Pierwsza strona po•ó•k•a, podklejona dolna cz••#
grzbietu, poza tym stan dobry. Numer jubileuszowy,
z bia•o-czerwonym zdobieniem na stronie tyt. Zaw.
m. in.: Rozkaz Komendanta Si• Zbrojnych w Kraju.
48.–

824. R. 3, nr 8-9 (101-102): 27 II 1944. s. 16.
Stan dobry. Zaw. m. in.: Przez krew do wolno•ci,
Czerwona Targowica, Weszli•my w okres prze•omowy.
44.–

825. R. 3, nr 10 (103): 5 III 1944. s. 8.
Niewielkie zaplamienie naro•nika. Zaw. m. in.: Jedno•# narodowa.
36.–
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826. R. 3, nr 11 (104): 12 III 1944. s. 12.
Otarcia ostatniej strony, stan dobry. Zaw. m. in.: Jeszcze jedno do!wiadczenie, Dyskusja z premierem.
40.–

827. R. 3, nr 12 (105): 19 III 1944. s. 8.
Podklejenia grzbietu. Zaw. m. in.: Kamie" w•gielny Europy, Apel ziemi wo•y"skiej.

40.–

828. R. 3, nr 13 (106): 26 III 1944. s. 8.
Stan dobry. Zaw. m. in.: Czego ••da Kraj?, Mordy ukrai"skie.

40.–

829. R. 3, nr 14 (107): 2 IV 1944. s. 8.
Miejscami zaplamienia marginesów. Zaw. m. in.: Bojkot Krakowskiego Teatru Powszechnego,
Dla kogo teatr?, Nasza akcja bojowa.
36.–

nr 830

nr 831

830. R. 3, nr 15 (108): 9 IV 1944. s. 8.
[oraz] Dodatek. s. [4].
•lady zawilgocenia dodatku. Numer wielkanocny. Druk dwubarwny czerwony i ciemnoniebieski.
Zaw. m. in.: Przed stu pi•*dziesi•ciu laty, Trzeci z listy...
48.–

831. R. 3, nr 18 (111): 30 IV 1944. s. 8.
Podklejenia grzbietu. Na pierwszej stronie ca•ostronicowe zdj•cie gen. K. Sosnkowskiego. Zaw.
m. in.: Armia Krajowa walczy.
36.–

832. R. 3, nr 19 (112): 7 V 1944. s. 8.
Niewielkie zaplamienia. Zaw. m. in.: 12-go maja 1935 r., O co walczy Naród Polski, Akcja polska.
36.–

POLACY" [Kraków]. 4. brosz.
Numery pisma zawieraj•cego g•. informacje pochodz•ce z nas•uchów radiowych. Ka•dy numer
rozpoczyna si• od s•owa „Polacy+” poprzedzonego niekiedy cytatem z klasyków naszej literatury.
Maszynopis powiel.

833. 29 III 1940. s. 4.
Naddarcia kraw•dzi kart, pierwsza karta przedarta w poprzek, rozdarcia podklejone ta•m•. Przed
tekstem cytat z przemówienia prezydenta Raczkiewicza: „Im wi•cej doka•emy wytrwania, soliadrno•ci i godno•ci narodowej, tym pr•dzej wróci wesele [...]”.
36.–
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834. 26 IV 1940. s. 4.
•lady z•o•enia, otarcia pierwszej strony. W nag•ówku cytat z gen. Sikorskiego: „Niemcy ponie•li
ju• zas•u•on• kl•sk• morsk• na pó•nocy [...]”.
36.–

835. 9 V 1940. s. 5, [1].
•lady z•o•enia, otarcia pierwszej strony. W nag•ówku anonimowy cytat (bez weskazania !ród•a):
„O nie" Ty w m•kach nie skonasz Narodzie" [...]” ze zbioru „Polska w roku 1863” (Lipsk). 36.–

836. 15 V 1940. s. 5.
•lady z•o•enia, otarcia pierwszej strony. W nag•ówku cytat z Konopnickiej „Wrogom si• zdaje,
•e Ty le•ysz w grobie [...]”.
36.–

837. 22 V 1940. k. 4, [1].
Poprzeczny •lad z•o•enia, otarcia i naddarcia. Przed tekstem sentencja „Zwyci••y kto wytrwa
- zginie kto •zy roni”.
36.–

838. 7 VI 1940. s. 4.
Reperowane poprzeczne przedarcia obu kart (z niewielkimi ubytkami), zaplamienia.

36.–

839. SLU BA Kobiet. Kraków. [AK]. 8. brosz.
R. 2, nr 11: VI 1944. s. 8.
Dobroszycki 801. Podklejenia grzbietu, miejscowe
za•ó•cenia. Prawdopodobnie ostatni numer miesi•cznika (Dobroszycki nie odnotowuje pó!niejszych zeszytów) ukazuj•cego si• od 1943 (••cznie
11 numerów, w tym przynajmniej jeden podwójny).
45.–

840. SPRAWY Kultury. [Warszawa]. Ruch Kulturowy. 4. brosz.
Nr 1: I-II 1944. s. [2], 27.
Dobroszycki 811. Karta tyt. zabr•zowiona, rdzawe
zaplamienia przy zszywkach. Maszynopis powiel.
Zaw. Geklaracja Ruchu kulturowego, Kl•ska beznadziejno•ci, Kilka s•ów o meta#zyce narodowej,
•wi•to•$ w kulturze, Filozofja i #lozofje, Posterunki, Duch i wojna. Ostatnia karta pomy•kowo do••czona dwukrotnie. Wi•cej nie wysz•o (Dobroszycki
odnotowuje tylko jeden numer).
64.–
nr 839

SZTUKA i Naród. Warszawa. [Konfederacja
Narodu]. brosz.
Dobroszycki 838. Nieregularny miesi•cznik literacki ukazuj•cy si• od XII 1943 do I 1944 (ostatni numer 14/15). Maszynopis powiel. w formacie 4, od nr. 11/12 druk w formacie 8. Na ko%cu
ka•dego numeru przegl•d aktualnych konspiracyjnych wydawnictw literackich. Numery 3/4-7
zako%czone ca•ostronicow• reprodukcj• rysunku sygn. „August”.

841. Nr 3/4: VIII-IX [1942]. s. [2], 36, [1].
•lady zawilgocenia, za•amania kraw•dzi kart. Zaw. m. in.: B. Kopczy%ski (W. Bukowski) „Kultura i granice”, „Rozstrzygni•cie konkursu poetyckiego ‚Sztuki i Narodu’„, W. Bojarski (M.
Zaleski) „Ranny ró••”, T. Gajcy (K. Torornicki) „Wczorajszemu”, A. Trzebi%ski (S. &omie%)
„Udajmy, •e istniejemy gdzieindziej”, W. Bojarski (W. Wierzejski) „Jeden dzie% z •ycia Witolda
Grabca”.
60.–

842. Nr 5: XI 1942. s. [2], 22, [1].
Za•amania kraw•dzi pierwszych kart, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Zaw. m. in.: A. Trzebi%ski (K. &omie%) „Korzenie i kwiaty my•li wspó•czesnej”, T. Gajcy (K. Topornicki) „Fragmenty poematu ‚Z dna’„, L. Stroi%ski (M. Chmura) „Powrót ojca”, „Dwug•os o ‚Wierszach
wybranych’ Jana Bugaja [K. K. Baczy%skiego]”.
60.–
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843. Nr 6: II 1943. s. [2], 21, [1].
Zaplamienia ostatniej strony, pierwsza strona nieco zakurzona. Jedna karta wszyta odwrotnie.
Zaw. m. in.: W. Bojarski (J. Marzec) i T. Gajcy (K. Topornicki) „Sztuka a pa•stwo”, C. K. Norwid
„List do Bronis"wa Zaleskiego” (dot•d niepublikowany), T. Gajcy (K. Topornicki) „Ballada o
stajence”.
60.–

844. Nr 7: IV 1943. s. [2], 23, [1].
Rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Zaw. m. in.: T. Gajcy (K. Topornicki) „Nowonarodzonemu”, A. Trzebi!ski (S. %omie!) „Metoda ‚z•otego szczytu’„, L. Stroi!ski (M. Chmura) „Warszawa”, T. Gajcy (R. O%cie•) „Twarz• w noc (fragment z opowiadania)”.
60.–

845. Nr 8: V 1943. s. [2], 24.
Ostatnia karta zakurzona i przedarta, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Strona tyt. drukowana
w kolorze zielonym. Zaw. m. in.: T. Gajcy (K. Toprnicki) „Wiersz o szukaniu”, L. Stroi•ski (M.
Chmura) „Spotkanie”, A. Trzebi•ski (S. $omie•) „Z laboratorium dramatu”.
60.–

846. Nr 11/12: IX-X 1943. s. 15, [1].
Niewielkie zaplamienia pierwszej strony. Egz. nierozci•ty. Zaw. m. in.: A. Trzebi•ski (S. $omie•)
„Polska fantastyczna”, T. Gajcy (K. Topornicki) „Czas”, T. Gajcy (R. O%cie•) „Pawe•”.
60.–

847. Nr 13: XI 1943. s. 14, [1].
Pierwsza strona zakurzona. Zaw. m. in.: nekrolog A. Trzebi•skiego (S. $omienia), T. Gajcy (R.
O%cie•) „Fragment opowiadania”, J. Zagórski (B. $uski) „Ballada najkrótsza”, T. Gajcy (K. Topornicki) „Do zmar•ej”.
60.–

848. Nr 14/15: XII 1943-I 1944. s. 15, [1].
Miejscami za•ó•cenia papieru. Ostatni numer pisma. Zaw. m. in.: „Szanse ekspansji kulturalnej”,
„Litania wojenna”, „Fragment powie%ci ‚Kwiaty z drzew zakazanych’„, „Kol•da”, „P•omienna
nuta”. Wszystkie teksty anonimowe.
60.–

849. WIADOMO CI. [Kraków. ZWZ-AK]. 4.
R. 3, nr 306: 9 X 1944. s. [2].
Dobroszycki 935 (nie lokalizuje ani jednego egzemplarza). Podklejone poprzeczne przedarcie
arkusza, ubytki górnej kraw•dzi. Zaw. m. in.: Rozkaz Prezydenta R. P. Raczkiewicza, Atak sowiecki na Ryg•, Nowa zbrodnia niemiecka.
40.–

!

"O#NIERZ Polski. Warszawa. [AK]. 16d. brosz.
Dobroszycki 1080. „Fachowe pismo wojskowe” (Dobroszycki), ukazywa•o si• od II 1941 do XII
1944).

850. [R. 3], nr 7 (30): VII 1943. s. 11, [1].
[oraz dodatek] *O$NIERZ Polski w Drugiej Wojnie +wiatowej. Nr 48: VII 1943. s. 3,
[2], mapa luzem 1.
Pierwsza strona po•ó•k•a, zaplamienia wewn•trz. Zaw. m. in.: Bro• pancerna, Angielskie lotnicze
bomby i %rodki zapalaj•ce, O niemieckich bombowcach nurkuj•cych i brytyjskich samolotach
przeciwczo•gowych.
36.–

851. [R. 4], nr 1 (36): I 1944. s. 15, [1].
+lady zawilgocenia marginesów. Zaw. m. in.: *o•nierz powstania 1863 r., Cnoty •o•nierza powsta•czego, U•ycie ma•ych zespo•ów pancernych w po%cigu, Ochrona zabytków przesz•o%ci, Na
okr•cie podwodnym.
48.–

852. HUMOR Studencki. Kraków. Komitet m•odzie•y szkó• %rednich. 8. brosz.
R. 1, z. 1: IV 1919. s. 8.
+lady z•o•enia, niewielkie naddarcia. Pierwszy numer humorystycznej gazetki krakowskiej m•odzie•y gimnazjalnej. Dalsze losy pisma nie s• nam znane. Numer odbity na powielaczu. Zaw. m.
in.: Bo•szewizm w szkole, Ciekawy wynalazek, O krakowskim b•ocie.
60.–

853. JEDNODNIÓWKA. Krotoszyn, XII 1933. Nak•. I Dru•yny Starszo-Harcerskiej im. J.
Poniatowskiego, Druk. S. Grzeszczyk, Ostrów Wlkp. 8, s. 36. brosz.
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B•a•ejewski 1665. Ok•. nieco otarte i zakurzone, wewn•trz stan dobry. Jedniodniówka wydana na
pi•tnastolecie dru•yny krotoszy•skiej. Niecz%ste.
48.–

nr 853

!

KALENDARZ Ilustrowanego Kuryera Codziennego [...]. Kraków. Wyd. IKC. 4.
brosz.
Ok•. nieco otarte, podklejenia ta$m• z charakterystycznymi zabr•zowieniami papieru. Ka•dy
rocznik zaw. prócz kalendarium liczne artyku•y o tre$ci historycznej, przegl•d wydarze• ubieg•ego roku, teksty literackie, wiele ilustracji.

854. R. 3: [...] na rok 1930. s. [2], 288.
Ok•adka Alfreda "mudy.

100.–

855. R. 5: [...] na rok 1932. s. VIII, 252, tabl. 9.
Ok•adka Stanis•awa Raczy•skiego.

100.–

856. R. 12: [...] na rok 1939. s. VIII, 232, tabl. 7.
Ok•adka Dzia•u Propagandy IKC.

nr 854
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nr 857

nr 858

857. [KALENDARZ]. Illustrowany powszechny kalendarz dla wszystkich stanów na rok
1869. Kraków. Wyd. Czytelni Lud. 16d, s. [2], 46, [6], 80, 47, [1], 33, [1], tabl. 1. opr.
p!. z epoki z zach. ok!. brosz.
Blok lekko wygi"ty, niewielkie zabrudzenia. Zaw. m. in.: Zak•ad fotogra#czny Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Charakter i przymioty psa, Jakie s• niektóre s•ugi miejskie - a dziewki i parobcy wiejscy, Jak nale•y si" zachowa& w •wi"ta, Krótka wiadomo•& o ludach zamieszkuj•cych
W"gry, (rodki leczenia niektórych chorób byd•a, koni i owiec.
240.–

858. [KALENDARZ]. Jan Bernardyn de Saint Pierre „Pawe• i Wirginia”. Sze•& scen wed•ug akwatint Descourtis’a. Kalendarz na rok 1939 o#aruje z •yczeniami Nowego
Roku Drukarnia Narodowa w Krakowie. Kraków 1938. Druk. Narod. folio, k. 9.
Pierwsza karta nieco zakurzona. Kalendarz •cienny zaw. kart" tyt., przedmow" K. Estreichera, 6
kart z barwn• reprod. ryciny Descourtisa do „Pawla i Wirginii” oraz tabelami kalendarzowymi
dwóch miesi"cy. Zapewne niecz%ste.
140.–

859. [KALENDARZ]. Nasz rok. Kalendarz na rok 1914 wydany przy udziale wybitnych si•
literackich i zawodowych pisarzy pod red. Stanis•awa Sieros•awskiego. R. 2. Warszawa
1914. Tow. Akc. Wyd. „(wiat”. 8, s. [8], 328, wk•adki reklamowe. opr. oryg. pp•.
Otarcia ok•., niewielkie zaplamienia wewn•trz. Zaw. m. in.: Kalendarz my•liwski, Kalendarz
kapitalisty, Tajemnica d•ugiego •ycia, Przyroda lekarzem, Podeszwa i charakter )„Skarpologia”*,
S•u•ba domowa, Przysz•o•& kopalni w"gla, Pos•owie Polacy w reprezentacyach parlamentarnych.
120.–

KRONIKA Miasta Poznania. Kwartalnik po•wi"cony sprawom kulturalnym sto•. m.
Poznania. Pozna•. Red. Z. Zaleski. Nak•. Magistratu. 8.
Czas. BJ. 4, 293. Stan dobry i bardzo dobry. Poszczególne roczniki oprawione w czerwone p•ótno )w jednym przypadku w pó•p•ótno* ze z•oc. herbem miasta i t•ocz. bia•o tytu•em. Oprawy
wykona•a Introligatornia B. Lewandowskiego )•lepy t•ok na tylnych ok•.*. Na pocz•tku ka•dego
rocznika zbiorczy spis tre•ci.

860. R. 9. 1931. s. [4], 417. opr. oryg. pp•. zdob.
Zaw. m. in.: Znaczenie narodowe teatru polskiego w Poznaniu, Gaspar da Gama - /yd pozna•ski
w Indjach XV w., Pozna•ska gwardja narodowa, Szubienica pozna•ska z r. 1831 i Platen, O m"•u
co mia• pi"& •on, Mowa na zgon Ko•ciuszki.
160.–

861. R. 10. 1932. s. [4], 451. opr. oryg. p•. zdob.
Napis na grzbiecie cz"•ciowo zatarty. Zaw. m. in.: /ydzi pozna•scy w XV w., Opis Poznania z r.
1787, 60-lecie Ogrodu Zoologicznego, Cech szewski pozna•ski do r. 1793.
160.–

862. R. 11. 1933. s. [4], 442. opr. oryg. p•. zdob.
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Napis na przedniej ok•. nieco zatarty, napis na grzbiecie niemal niewidoczny. Zaw. m. in.: Materja•y do historji sztuki wielkopolskiej, Przyj•cie do prawa miejskiego w Poznaniu w l. 1576-1600,
Listy tureckie R. Berwi"skiego do W. Bentkowskiego i K. Libelta, Pozna"ska ksi#$ka w obronie
czarownic.
160.–

863. R. 12. 1934. s. [4], 452. opr. oryg. p•. zdob.
Herb i napis na przedniej ok•. lekko zatarty. Zaw. m. in.: Materja•y do historji sztuki wielkopolskiej, Studja nad dziejami gospodarczemi %ydów pozna•skich przed po•. w. XVII, Pozna• przed
125 laty, Pierwsi socjali&ci w Poznaniu i ich poezje.
160.–

864. R. 13. 1935. s. [4], 440. opr. oryg. p•. zdob.
Zaw. m. in.: Materja•y do historji sztuki wielkopolskiej (doko"czenie), Egzemplarz pozna"ski
Kroniki Komorowskiego, Studja nad dziejami gospodarczemi %ydów pozna•skich przed po•.
w. XVII (ci#g dalszy i doko"czenie), Dr Józef Strusiek i jego ród, Legenda pozna"ska o mieczu
przechowywanym w Katedrze.
160.–

865. R. 14. 1936. s. 612. opr. oryg. p•. zdob.
Napis na grzbiecie cz•&ciowo zatarty. Zaw. m. in.: Dzieje sztuki litogra'cznej w Poznaniu, %yciorys i dzia•alno&* ksi•garza W. Stefa•skiego, Edward Raczy•ski jako historyk, Z dziejów Ormian
pozna•skich.
160.–

866. KURJER Warszawski. Warszawa. 8. opr. pó+n. psk. z•oc.
[R.13], nr 236-349: 3 IX-29 XII 1833. s. [1261]-1872.
Czas. BJ 4, 350. Miejscami zaplamienia kart. Numer 338 w dwóch egz. Na ko•cu dodany podklejony numer „Kuryera Polskiego” z 14 VIII 1831. Ostatni trymestr z 1833 warszawskiego pisma
zawieraj•cego doniesienia ze stolicy, z kraju i zagranicy, odnotowuj•cego go&ci przyby•ych do
Warszawy, prezentuj•cego drobne utwory poetyckie i szarady.
480.–

867. KWADRYGA. Miesi•cznik literacki. Warszawa. Red. W. Seby•a. 8. brosz.
R. 3, nr 1: X 1929. s. 38, [2], tabl. 1.
Czas.BJ 4, 360. Grzbiet oklejony papierem, &lady zawilgocenia. Numer pisma programowego
grupy literackiej o tej samej nazwie, utworzonej z inicjatywy S. R. Dobrowolskiego. Zaw. m. in.
wiersze W. Seby•y, K. I. Ga•czy•skiego, W. S•obodnika. Na tablicy reprod. drzeworytu Tadeusza
Kulisiewicza (mylnie nazwanego Janem Kulisiewiczem).
60.–

868. NIEPODLEG O!". Dwutygodnik m•odzie•y polskiej. Kielce. 4. brosz.
R. 1, nr 1: 6 XII [1915?]. s. 7, [1].
Czas. BJ –. Atramentowe zaplamienia marginesu jednej karty, ostatnia strona w cz•&ci po•ó•k•a.
Odbitka powielaczowa, s•abej jako&ci. Pierwszy numer „pierwszego w Kielcach pisma polskiej,
niepodleg•o&ciowej m•odzie•y”, jak pisz• w artykule wst•pnym redaktorzy pisma. Nie uda•o nam
si• ustali*, czy ukaza•y si• dalsze numery.
64.–

869. NOWA Polska. Miesi•cznik. London. Red. A. S•onimski. 8. numery luzem.
T. 2: 1943. s. 911, [1].
Kowalik 1830; Czas. BJ 5, 289. Ok•. nieco otarte. Kompletny rocznik (11 numerów, w tym jeden
podwójny) emigracyjnego miesi•cznika literacko-spo•ecznego. Pismo wspó•tworzyli g•ównie
cz•onkowie przedwojennego Skamandra (S•onimski, Tuwim, Bali•ski, Broniewski), a tak•e m.
in.: M. Kuncewiczowa, K. Pruszy•ski, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, M. Danilewiczowa, S.
Themerson, A. Janta, K. Estreicher.
180.–

#

ORZE Bia•y. Warszawa. [Wyd. B.Kici•ski i in.]. 16d.
Czas. BJ 6, 76. W ka•dym tomie odci•ty dolny margines jednej lub kilku kart. Podpisy w•asn.
Ukazywa•o si• w 1819 (4 t.) i 1820 (9 t.).

870. R. 1820, t. 3: Miesi•c marzec. s. [2], 263, [1]. opr. nieco pó+n. pp•.
Brak przedniej wyklejki, zaplamienia górnej cz•&ci kart.

140.–

871. R. 1820, t. 5: [Miesi•c maj]. s. 284. brosz. wt.
Brak karty tyt.
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872. R. 1820, t. 6: Miesi!c czerwiec. s. 286. opr. nieco pó"n. pp•.
Brak przedniej wyklejki, podklejenia prawego marginesu karty tyt. Brak (?) ostatniej karty ze
spisem tre•ci.
140.–

873. R. 1820, t. 7: Miesi!c lipiec. s. 278. opr. nieco pó"n. pp•.
Brak przedniej wyklejki i cz••ci tylnej, podklejenia górnego marginesu ko&cowej karty. Brak (?)
ostatniej karty ze spisem tre•ci.
120.–

874. POMOST. Miesi•cznik. Kraków, 4. brosz.
[R. 1], nr 9: XII 1943. s. 43.
[R. 2], nr 5: V-VI 1944. s. 46.
[R. 3], nr 1: [po I 1945]. s. [2], 31.
[R. 3], nr 2: 1945. s. [2], 29.
[R. 3], nr 3: 1945. s. 30, [1].
[R. 3], nr 4: [1945]. s. 52.
Stan dobry. Maszynopis. Sze•+ numerów wydawanego prywatnie pisma o charakterze literackim
i wybitnie apolitycznym. Wed•ug odr•cznej informacji na kartonowej teczce odbiorcami byli pracownicy S!du Apelacyjnego w Krakowie, a redaktorem i „drukarzem” (czyli maszynistk!) Felicja S•anakowa, sekretarka s!dowa. Pismo ukazywa•o si• od 1943 do 1945, zapewne w znikomym
nak•adzie kilku-kilkunastu egzemplarzy. Przy spisie tre•ci poszczególnych numerów dopisano
odr•cznie imiona, czasem nazwiska autorów (np. Marysie&ka, Felicja, Stanis•aw Dobesz, M.
B.).
420.–

875. [ROZK AD jazdy]. Amtlicher Taschenfahrplan
für das Generalgouvernement nebst Anschlussstrecken, Kraftomnibuslinien und den wichtigsten Fernverbindungen. Urz•dowy kieszonkowy
rozk•ad jazdy dla Generalnego Gubernatorstwa.
Jahresfahrplan 1943. Gültig vom 17. Mai 1943
an. [tyt. ok•adkowy]. Krakau. Generaldirektion
der Ostbahn. 16d, s. 208, [8], wk•adki reklamowe. brosz.
Ok•. nieco odbarwione, za•amania naro•ników dwóch
kart, poza tym stan dobry. Podpis w•asn. Na wewn•trznych stronach ok•. dwie rozk•. mapy kolejowe. 140.–

!

SKAMANDER. Miesi•cznik [pó"n. kwartalnik]
poetycki. Warszawa. Red. M. Grydzewski. 8.
brosz.
Czas. BJ. 7, 263. Jedno z najwa•niejszych pism literackich dwudziestolecia mi•dzywojennego. Ukazywa•o si• nieregularnie od 1920 do wybuchu II wojny.
W pocz!tkowym okresie redagowane by•o faktycznie
nr 875
przez g•ównych cz•onków grupy Skamandra (J. Iwaszkiewicz, J. Lecho&, A. S•onimski, J. Tuwim, K. Wierzy&ski) i prezentowa•o g•ównie ich utwory; w pó"niejszych latach na •amach pisma pojawia•y
si• teksty przedstawicieli bardzo wielu nurtów literackich. Debiutowa• tu m. in. J. Przybo•, A.
Wa•yk, M. Jastrun. Wydano 110 numerów (wiele •!czonych, w 62 zeszytach).

876. T. 9, z. 60: VII 1935. s. [241]-320, tabl. 4.
Brak tylnej ok•., •lad zawilgocenia wewn!trz. Ok•. I. Kuczborskiej, ilustr. F. Topolskiego.

64.–

877. T. 9, z. 62: IX 1935. s. [385], tabl. 4.
Ok•. nieco zaplamione, wewn!trz stan dobry. Ilustr. F. Topolskiego, ok•. E. Ró•a&skiej.

64.–

878. T. 9, z. 63: X 1935. s. [465]-528, tabl. 4.
Ok•. nieco otarte, stan dobry. Ok•. J. H•adkówny, ilustr. Z. Stryje&skiej.

64.–
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879. T. 9, z. 64: XI 1935. s. [529]-592, tabl. 4.
Za•amania kraw•dzi ok•., wewn•trz stan dobry. Podpis w•asn. Ok•. T. Manteuf•a (mylnie podano,
•e A. Wajwóda), ilustr. Z. Czerma•skiego. Zaw. m. in. wiersz „Pos•g ma••onków” C. Mi•osza.
64.–

880. T. 10, z. 66: I 1936. s. 64, tabl. 4.
!lad zawilgocenia, zaplamienia ok•. Ok•. J. H•adkówny, ilustr. F. Maserela (z cyklu „Obrazy z
wielkiego miasta”). Zaw. m. in. wiersz „Ptaki” C. Mi•osza, wiersze M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
64.–

881. T. 10, z. 71-73: VI-VIII 1936. s. [257]-320, tabl. 2.
Grzbiet oklejony papierem, niewielki ubytek naro•nika przedniej ok•. Ok•. E. Manteuf•a, ilustr.
J. Raynefelda. Zaw. m. in. wiersze B.Le•miana i
wiersz „Przebudzenie” C. Mi•osza.
64.–

882. T. 10, z. 74: IX 1936. s. [321]-384.
Liczne naddarcia kraw•dzi ok•., grzbiet oklejony
papierem. Podpis w•asn. Ok•. M. Nowickiego i
S. Sandeckiej. Zaw. m. in. „Wiosn•” B. Schulza i
wiersze M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 64.–

883. T. 10, z. 75: X 1936. s. [385]-448.
Niewielkie ubytki grzbietu, wewn•trz stan dobry.
Ok•. A. Wajwóda. Zaw. m. in. „Wiosn•” B. Schulza, wiersz „Bieg” C. Mi•osza.
64.–

884. T. 10, z. 76: XI 1936. s. [449]-511, [1].
Naddarcia kraw•dzi ok•., niewielki "lad zawilgocenia, mimo to stan dobry. Podpis w•asn. Ok•. W.
Padlewskiego. Zaw. m. in. wiersze M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
64.–

885. T. 10, z. 77: XII 1936. s. [513]-576.
Naddarcia i ubytki kraw•dzi ok•., wewn•trz niewielki "lad zawilgocenia. Ok•. E. Ró•a•skiej. 64.–
nr 886

886. TIME. The Weeky Newsmagazine. Chicago.
4. brosz.
Vol. 33, nr 10: 6 III 1939. s. 64.
Niewielkie zarysowanie przedniej ok•., stan dobry.
Numer ameryka•skiego tygodnika z portretem ministra spraw zagr. RP Józefa Becka na przedniej
ok•adce. Na s. 17-20 tekst (przedruk z „Guardiana”)
dotycz•cy aktualnej polskiej polityki mi•dzynarodowej.
80.–

TYGODNIK Ilustrowany. Warszawa. folio.
Je"li nie zaznaczono inaczej na pocz•tku ka•dego
pó•rocznika zbiorczy spis tre"ci.

887. R. 1908. s. 8, 8, 1072. opr. w 2 wol. pp•. z epoki.
Ok•. nieco otarte, miejscami niewielkie zaplamienia
wewn•trz. Piecz. Na grzbietach z•oc. rok i numer pó•rocznika.
360.–

888. [R. 66]: 1925. s. VII, [1], VII, [1], 1060. opr. w
2 wol. bibliot. pp•.
Niewielkie "lady zawilgocenia ok•., naddarcie jednej
karty, niewielkie zaplamienia. Piecz.
280.–
nr 893
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889. [R. 67]: 1926. s. IV, 924, III, [1]. opr. w 2 wol. niejednolita bibliot. pp!.
Zaplamienia jednego grzbietu. Zbiorczy spis tre•ci 2. pó!rocznika przeniesiony na koniec woluminu.
220.–

890. [R. 70]: 1929. s. 524, III, [1], [525]-1026, III, [1]. opr. w 2 wol. p!. z!oc. z epoki.
Niewielkie zarysowania opraw. Zbiorcze spisy tre"ci na ko#cu obu woluminów. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika.
320.–

891. [R. 71]: 1930. s. 534, III, [1], [535]-1112, III, [1]. opr. w 2 wol. p!. z!oc. z epoki.
Niewielkie zarysowania opraw. Zbiorcze spisy tre"ci na ko#cu obu woluminów. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika.
320.–

892. [R. 72]: 1931. s. 520, III, [1], [521]-992, III, [1]. opr. w 2 wol. p!. z!oc. z epoki z zach.
ok!. brosz.
Niewielkie zarysowania opraw. Zbiorcze spisy tre"ci na ko#cu obu woluminów. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika.
320.–

893. R. 73: 1932. s. III, [1], III, [1], 858. opr. w 2 wol. pp!. z!oc. z epoki z zach. ok!. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika.
300.–

894. R. 74: 1933. s. III, [1], III, [1], 1072. opr. w 2 wol. pp!. z!oc. z epoki z zach. ok!. brosz.
Niewielkie zarysowanie ok!adki jednego pó!rocznika, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. Na
grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika. Od tego rocznika pismo ukazywa!o
si• w nieco zmniejszonym formacie.
280.–

895. R. 75: 1934. s. IV, IV, 1063, [1]. opr. w 2 wol. pp!. z!oc. z epoki z zach. ok!. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika.
280.–

896. R. 76: 1935. s. IV, III, [1], 1031, [1], 8. opr. w 2 wol. pp!. z!oc. z epoki z zach. ok!.
brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika. 280.–

897. R. 77: 1936. s. III, [1], III, [1], 1012. opr. w 2 wol. pp!. z!oc. z epoki z zach. ok!. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika.
280.–

898. R. 78: 1937.: III, [1], 1024. opr. w 2 wol. pp!. z!oc. z epoki z zach. ok!. brosz.
Brak spisu tre•ci 2. pó!rocznika, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu!
tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika.
280.–

899. R. 79 [jest mylnie 80]: 1938. s. [8], 1024. opr. w 2 wol. pp!. z!oc. z epoki z zach. ok!.
brosz.
Stan dobry. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika.

280.–

900. R. 80, nr 1-35: 1 I-27 VIII 1939. s. 688. opr. pp!. z!oc. z epoki z zach. ok!. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Na grzbietach z!oc. tytu! tygodnika, rocznik i numer pó!rocznika. Do
pe•nego rocznika brak ostatniego numeru, który ukaza• si• po wybuchu II wojny.
220.–

WIERCHY. Rocznik po•wi$cony górom i góralszczy%nie. Lwów, Kraków. Nak•. PTT.
8.
Pierwsze zeszyty „Wierchów”. „Rocznik ten zajmuje si$ wszelk& tematyk& zwi&zan& z wszystkimi górami Polski, a je'eli chodzi o inne góry •wiata to interesuje si$ g•ównie alpinizmem, zw•.
polskim, tak'e polskimi wyprawami polarnymi i jaskiniowymi. Tematy tatrza•skie wysuwaj&
si$ na czo•o w ‚Wierchach’ i rocznik ten jest jednym z najwa'niejszych w•ród periodycznych
wydawnictw tatrza•skich” (WET 1334). Ukazuje si$ do dzi• (wysz•y 74 numery). Stanowi kontynuacj$ „Pami$tnika Tow. Tatrz.”, który ukazywa• si$ do 1920.

901. R. 1. 1923. s. XIV, [2], 294, [6], tabl. 6. brosz., obw.
Otarcia i zaplamienia obw., miejscami za'ó•cenia papieru. Egz. cz$•ciowo nierozci$ty.

120.–

902. R. 2. 1924. s. VI, [2], 268. brosz., obw.
Otarcia obw., miejscami za'ó•cenia papieru, brak tablicy.

120.–

903. R. 4. 1926. s. [6], 230, tabl. 1. brosz., obw.
Naddarcia i ubytki obw., wewn&trz stan dobry.

120.–
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nr 901

nr 902

nr 903

904. R. 5. 1927. s. [6], 230, tabl. 5. brosz., obw.
Naddarcia kraw•dzi obw., blok lekko wygi•ty, wewn•trz stan dobry.

120.–

905. R. 6. 1928. s. [4], IV, [2], 214, tabl. 5. brosz., obw.
Niewielkie otarcia obw., stan dobry.

120.–

906. R. 7. 1929. s. [6], 216, XLIX, tabl. 6, mapa 1. brosz.
Ok!. nieco otarte i zakurzone.

nr 904

120.–

nr 905

nr 906

[KALENDARZ]. ROCZNIK Polski. kalendarz Polaka
na W•grzech [...] Budapeszt. Nak!. „Biblioteki Pol.”. 8.
brosz.
Chojnaccy I 1740. Niecz%ste.

907. [...] na rok 1943. s. 269, [5], tabl. 24.
"lady zawilgocenia (karty nieco pofa!dowane). Zaw. m. in.: Polska w cyfrach, Polacy poza granicami kraju, Polska kronika kulturalna, Polska poezja na W•grzech, Geogra#a wojenna, Polacy
na W•grzech do 1939 r., Polska kolonia robotnicza na W•grzech,
W•giersko-Polski Komitet Opieki nad Uchod$cami, Polski
uchod$ctwo cywilne, Internowani wojskowi Polacy, O Instytucie Polskim w Budapeszcie, Harcerstwo polskie na W•grzech,
Polskie obozy cywilne, Bibliogra#a wydawnictw polskich. Niecz%ste.
180.–

230

nr 907

CZASOPISMA

nr 908

908. [...] na rok 1944. s. 303, [1], ilustr. 71.
Ok•. lekko zakurzone i po•ó•k•e, stan dobry. Maszynopis powiel. Zaw. m. in.: Etnogra#a narodu
w•gierskiego, Sztuka ludowa, Balaton, Ta•ce polskie na W•grzech, Kilka nieznanych szczegó#ów z 'ycia ksi%cia Józefa Poniatowskiego, Przegl&d polskiego ruchu wydawniczego na W%grzech w r. 1943, Towarzystwo im. Adama Mickiewicza.
240.–

Patrz te' poz.: 95, 256-260, 274, 275-278, 984, 985, 1042, 1056, 1329, 1355, 1357-1360, 1372
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909. AMEISENOWA Zo•a – Dwa nieznane polskie znaki ksi••kowe z XVI wieku. Kraków 1947. Nak•. Tow. Mi•. Ksi••ki. 8, s. 22, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Drukowano jako r"kopis.

40.–

910. AUDIN Marius – Le livre, son architecture,
sa technique. Préface d’Henri Focillon. Paris
1924. G. Crès et Cie. 8, s. XIII, [3], 280. opr.
wsp. psk. zdob. z zach. ok•. brosz.
Ok!. brosz. nieco po•ó!k!a, stan dobry. Egz. nieobci"ty. Ekslibris. Jeden z klasycznych francuskich podr"czników ksi"goznawczych. Ilustr. w
tek#cie.
220.–

911. BANACH Andrzej – O ilustracji. Kraków
1950. Tow. Mi!o#ników Ksi••ki, Wyd.
M.Kot. 8, s. 170, [5]. brosz.
Stan bardzo dobry. Bogato ilustrowane (103 reprod.), podstawowe opracowanie historii ilustracji ksi••kowej, omawiaj•ce wszelkie rodzaje
gra•ki ksi••kowej, przemiany w zakresie estetyki
ilustracji i zdobnictwa ksi••ki oraz technik ich
druku. Ksi••ka w ciekawym opracowaniu artystycznym, z bardzo szerokimi marginesami, na
których umieszczono liczne ozdobniki oraz ma!e
nr 910
gra•ki w kolorze czarnym i ceglastym. Na pocz•tku rozdzia!ów stylizowane inicja!y, na ko$cu za#
ozdobne •naliki. Szata gra•czna ksi••ki pozostaje w #cis!ej harmonii z jej tre#ci•.

100.–

912. BANACH Andrzej – Polska ksi••ka ilustrowana 1800-1900. Kraków 1959. Wyd. Lit.
4, s. 508, [3]. opr. oryg. p!.
Zaplamienia przedniej wyklejki, brak obwoluty, wewn•trz stan dobry. Na ko$cu obszerna bibliogra•a ksi••ek i czasopism ilustrowanych, liczne ilustracje w tek#cie.
120.–
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913. BARAN W•adys•aw – Henryk Bukowski, wielki bibljo"l polski. Warszawa-Kraków
1926. Nak•. Ksi#g. J. Czerneckiego. 4, s. 18, tabl. 3. brosz.
Stan bardzo dobry. Odbito 350 egz., ten nr 169, z okazji II Zjazdu Bibljo"lów. Praca po$w. znakomitemu polskiemu antykwariuszowi ze Sztokholmu.
60.–

914. BRENSZTEJN Micha! – Bibljoteka Uniwersytecka w Wilnie do roku 1832. Wyd. II
uzup. Z przedm. Stefana Rygla. Wilno 1925. Bibl. Publ. i Uniw. 8, s. [8], 160, [1], tabl.
8. brosz. Wyd. Bibl. Publ. i Uniw., nr 2.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Odr#czna dedykacja autora. Ze wst#pu: „Praca niniejsza jest pierwsz% prób% osobnego zestawienia dziejów jednego z zak!adów Uniw. Wil. do r. 1832, czyli do chwili
jego kasaty”. Wybór dokumentów, indeks. Do!%czono dwa wycinki prasowe a propos.
80.–

915. BYLINA Micha!, CZERWI SKI Józef, TOMASZEWSKI Roman – Polska ilustracja ksi%&kowa. Komitet red.: ... Warszawa 1964. WAiF. 4, s. 164. opr. oryg. p!., obw.
Podklejony niewielki ubytek grzbietu obw., poza tym stan bardzo dobry. Album po$wi#cony
polskim wspó!czesnym ilustratorom ksi%&kowym; zaw. sylwetki blisko 80 artystów wraz z ich
krótkimi biogramami i przyk!adami rycin.
60.–

916. CHOJNACKI W!adys!aw – Bibliogra"a polskich publikacji podziemnych wydanych
pod rz%dami komunistycznymi w latach 1939-1944-1953. Czasopisma, druki zwarte,
druki ulotne. Przygotowali do druku Wojciech Chojnacki i Marek Jastrz#bski. Warszawa 1996. Literackie Tow. Wydawnicze. 8, s. 352. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Notatki o!ówkiem. Wydano 555 egz., ten nr 130. Szczegó!owy opis blisko
2.000 obiektów, indeksy, 43 ilustracji. Jedyna
tego typu publikacja w naszym pi$miennictwie.
120.–

917. CHWALEWIK Edward – Polskie exlibrisy muzyczne. Skolimów 1939. Druk. W. L.
Anczyca i Sp. 4, s. 12, [2], tabl. 10. brosz.
Uzup. odb. z „Silva Rerum”.
Ok!. nieco zakurzona, jedna tablica tak&e, poza
tym wewn%trz stan bardzo dobry. Druk na papierze czerpanym. Na ostatniej stronie odr#czne
podpisy o!ówkiem kilku osób, m. in. A. Birkenmajera, K. Witkiewicza, Z. Klemensiewicza, i
data 11 X 1941.
80.–

918. COHEN Henry – Guide de l’amateur de
livres a vignettes (et a "gures) du XVIII-e
siécle. Paris 1880. P. Rouquette, Ed. 8, s.
XIV, [2], szp. 592. opr. pó'n. p!.
Grzbiet nieco odbarwiony, poza tym stan dobry.
Piecz. w!asn. Bibliogra"a (z podaniem wykazu
tablic, rytownikami itp.) kilku tysi#cy XVIII w.
ksi%&ek ilustrowanych.
120.–

nr 917

919. ESTREICHER Karol, ESTREICHER Stanis!aw – Bibliogra"a polska. T. 1-33. Warszawa 1977. WAiF. 8. brosz.
Stan bardzo dobry. Reprint I wydania z l. 1870-1939. Do!%czono kserokopie t. I-IV oraz dwóch
zeszytów dodatkowych (opr. p!.). Monumentalne dzie!o trzech pokole* Estericherów obejmuj%ce
ca!o$+ pi$miennictwa polskiego i poloników zagranicznych od wynalezienia druku do ko*ca XIX
w. „Bibliogra"a” sk!ada si# z trzech zasadniczych cz#$ci: t. 1-7: l. 1800-1880, t. 12-34: cz#$+
staropolska XV-XVIII w., t. I-IV (kserokopia): l. 1881-1900. Pozosta!e tomy to: t. 8-11: wykazy
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chronologiczne (XV-XVII w., XVIII w., 1800-1870, 1871-1889) i zeszyty dodatkowe (kserokopie): „3.000 druków od 1871 r.” oraz „Zestawienie chronologiczne 7.200 druków”. Niecz%ste!i!
niezb%dne.
„Jest to najwi!ksza i najpe•niejsza polska bibliogra#a ogólna pi•miennictwa polskiego i Polski
dotycz•cego, powszechnie uwa•ana za indywidualn• bibliogra#! narodow•. Zawiera ona ca•okszta•t polskiej produkcji wydawniczej [...]. W•ród bibliogra#i polskich zajmuje miejsce naczelne i wyj•tkowe. Jest dzie•em rozmiarami najwi!kszym, o zasi!gu chronologicznym najszerszym,
zakresem najrozleglejszym zarówno dzi!ki szeroko poj!tym polonikom zagranicznym, jak te•
dzi!ki uwzgl!dnieniu poza drukami z tekstem s•ownym [...] tak•e map i nut z tekstem s•ownym”
(J. Korpa•a „Karol Estreicher (st.) twórca ‚bibliogra#i polskiej’„, Wr. 1980, s. 256).
3.000.–

920. [ESTREICHER Karol]. Zbiór prac bibliogra#cznych l. 1863-1900.
Prace zebrane we wspólnej ok•adce pó•skórkowej z wyt•oczonym na grzbiecie napisem: „K. Estreicher Bibliogra#a polska” oraz naklejk• (równie• na grzbiecie) z maszynopisowym tekstem:
„Prace bibliograf. z l. 1863-1873”. Zbiór zaw.: 1. „Bibliogra#a polska od 1800 do 1862 roku,
obejmuj•ca katalog ksi!garski druków polskich lub •ci•gaj•cych si! do rzeczy polskich, a pisanych w obcych j!zykach, u•o•ony alfabetycznie [...]” Warszawa 1863. Druk. Gazety Pol.; 2.
„Günter Zainer i 'wiatope•k Fiol. Rozprawa napisana w celu uzyskania stopnia doktora #lozo#i
[...]”. Warszawa 1867. Druk. Gazety Pol. [praca!doktorska!z!r kopi"mienn#!dedykacj#!dla!$egoty!Pauliego!na!ok%.!brosz.]; 3. „1400 pism peryodycznych i zbiorowych abecad•owo zestawi•
[...]”. Kraków 1871. Druk. UJ; 4. „Spis abecad•owy do dzie•a A. Jochera: Obraz literatury i nauk
w Polsce [...]. Kraków 1873. Druk. UJ; 5. „Bibliogra#a polska XIX. stulecia [...] Zeszyt dodatkowy, 3.000 druków od 1871 roku [...]. Kraków 1873. Druk. UJ; 6. „Guttenber”. Kraków 1900.
Druk. UJ. Do••czono: Lepszy Leonard - *egota Pauli jego •ywot i spu•cizna literacka [...] Cz.1.
*yciorys i prace drukowane. Kraków 1897. Nak•. Tow. Numizmat. s. 20, tabl. 1.
K.! Estreicher! (starszy) (1827-1908) - historyk literatury i teatru, krytyk literacki, wieloletni
dyrektor Biblioteki Jagiello+skiej, bibliograf nazywany „ojcem bibliogra#i polskiej”.
120.–

921. HA&ACI'SKI Kazimierz – Exlibrisy Stanis•awa Jakubowskiego. Kraków 1928. Ko•o
Mi•o•ników Exlibrisu [...]. 4, s. 13, [3], tabl. 16. brosz.
Gro+ska 278. Niewielkie otarcia ok•., stan dobry. Piecz. w•asn. Praca dedykowana II Zjazdowi
Bibljo#lów Pol. Wyd.!300!num.!egz.,!ten!nr!10 (z 50 przeznaczonych dla autora).
100.–

nr 921

nr 922

922. HA&ACI'SKI Kazimierz, PIEKARSKI Kazimierz – Sygnety polskich drukarzy,
ksi!garzy i nak•adców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbi/ zebranych przez ... Z. 1-3.
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Kraków 1926-1929. Ko!o Mi!o•ników Exlibrisu przy TMK. folio, s. [3], tabl. 30; s. [2],
tabl. 31-60; s. [2], tabl. 61-90. oryg. teczki kart.
Brak wykazu tablic w ka•dym zeszycie, teczka z. 2 nieco zakurzona, wewn$trz stan bardzo dobry.
Otarcia teczek, stan dobry. Wydano 215 egz., ten nr 104 (numer w z.1). Komplet. Pionierska
praca daj$ca wyobra#enie o zasobach typogra%cznych dawnych drukarni polskich od XV do XIX
w.
480.–

923. HOMOLACS Karol – Kilka uwag ogólnych o ksi$#ce. Kraków 1925. Muzeum Przemys!owe. 4, s. [4], 18. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano w nak!adzie 120 egz. dla uczestników I Zjazdu Biblio%lów Polskich
w Krakowie. Ten egz. przypisany w druku dr. S. Komornickiemu. Druk dwubarwny: czarny i
br$zowy. Jedna z rzadszych publikacji Karola Homolacsa, drukowana niezwykle starannie pod
kierownictwem Stefana Baranowskiego w drukarni Muzeum Przemys!owego. Kolumn& druku
zdobi$ jasnobr$zowe, rozbudowane inicja!y; zwraca uwag& zastosowanie bogatego zestawu znaków typogra%cznych.
80.–

nr 923

nr 925

924. HORODISCH Abraham – Alfred Kubin als Buchillustrator. Amsterdam 1949. Verlag
der Erasmus-Buchhandlung. 4, s. 51, [3], 99. opr. oryg. p!., obw.
Stan bardzo dobry. Starannie wydana monogra%a po"wi&cona twórczo"ci ilustratorskiej Alfreda
Kubina (1877-1959) - wybitnego austriackiego gra%ka, cz!onka grupy artystycznej „Die Blaue
Reiter” (wspólnie z P. Klee i W. Kandinsky’m), jednego z prekursorów surrealizmu. Zaw. opis
ksi$#ek w pe!ni ilustrowanych przez artyst&, wydawnictw z jego pojedynczymi rysunkami, tek
gra%cznych. Ca!ostronicowa ilustracja na pocz$tku oraz rycina na stronie tytu!owej pokolorowane r&cznie akwarel$.
120.–

925. HORODISCH Abraham – Pablo Picasso als Buchkünstler. Mit einer Bibliographie
und 50 Abbildungen. Frankfurt am Main 1990. Gesselschaft der Bibliophilen. 8, s. 81,
[5], tabl. 48. opt. oryg. p!., obw.
Stan bardzo dobry. Piecz. w!asn. Reprint wydania z 1957.

120.–
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926. INDEX librorum prohibitorum Ss.mi D. N. PII PP.
XII. Iussu editus. Anno MDCCCCXLVIII. Romae
1948. Typis Polyglottis Vaticanis. 16d, s. XXIV,
508 + k. luzem 1. brosz.
Liczne niewielkie za•ó•cenia ok•., stan dobry. Piecz.
bibliot. i zapiski inwentarzowe, naklejka na tylnej ok•.
Jedno z ostatnich wyda• ko•cielnego „Indeksu ksi•g zakazanych” og•oszonego po raz pierwszy w 1559. Wykaz
zaw. m. in.: H. Balzac - Omnes fabulae amatoriae; Bibliotheca fratrum Polonorum; A. Towia•ski - Biesiada
17 I 1841; R. Descartes - Opera philosophica; A. Dumas – Scripta omnia romanensia; G. Flaubert - Madame
Bovary; H. Heine - Neue Gedichte; I. Kant - Kritik der
reinen Vernunft; S. Lubieniecki - Historia reformationis
polonicae; A. Mickiewicz - L’eglise of!cielle et messianisme; M. Montaigne - Les essais; J. Rousseau Emile;
H. Stendal - Omnes fabulae amatoriae; Voltaire - Lettres
philosophiques; E. Zola - Opera omnia. Na dodatkowej
karcie uzupe•niono spis m. in. o wszystkie dzie•a Moravii, Gide’a i Sartre’a.
80.–

nr 926

Introligatorstwo
927. BIRKENMAJER Aleksander – Fragmenty belwederskiej bibljoteki W. Ks. Konstantego Paw•owicza w moim ksi"gozbiorze. Kraków 1930. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4,
s. 28, [3], tabl. 7. brosz. Odb. z „Silva Rerum”.
Stan dobry. Ekslibris Aleksandra Birkenmajera autorstwa Alfreda Birkenmajera. Na tablicach
przyk•ady opraw. Przyczynek do dziejów warszawskiego introligatorstwa XIX w.
60.–

928. BOLOGNA Giulia – La reliure d’art. Adaptation française I. Nicotra. Paris 1999. Éd.
Gründ. 4, s. 191. opr. oryg. kart., obw.
Stan bardzo dobry. Bogato ilustrowane (g•. przyk•adami z W•och i Francji) dzieje ksi••kowych opraw
artystycznych.
320.–

929. CZY YCKI Walenty – Introligatorstwo.
Wskazówki techniczne z licznymi rysunkami
i tablicami w tek•cie. Warszawa 1950. Nasza
Ksi"g. 8, s. 103. brosz.
Ok•. lekko zakurzone, wewn•trz stan dobry.

48.–

930. DOBRZYCKI Jerzy – Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pi"#dziesi"ciu. Kraków
1926. Cech Introligatorów. 4, s. 19, tabl. 16.
brosz. Odb. z „Exlibrisu”.
Stan bardzo dobry. Praca dedykowana II Zjazdowi
Biblio!lów Polskich. Wydano 400 egz., ten nr 251.
Na tablicach m. in. przyk•ady ponad 40 opraw krakowskich.
100.–

931. GROMCZEWSKI Brunon, PIETRASZEK
Tadeusz, WYDRA Józef – Oprawa ksi••ek bi236
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bliotecznych. Warszawa 1954. Wyd. Przemys!u Lekkiego. 8, s. 67, [1]. brosz. Zdobywam Zawód.
Stan dobry. Liczne ilustracje w tek•cie.

40.–

932. HOMOLACS Karol, SMOLIK Przec!aw – Oprawy Zak!adu Introligatorskiego Roberta Jahody z lat 1925-1926. Dwa artyku!y ... Kraków 1926. Nak!. R. Jahody. 4, s. 46,
[1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Otarcia ok•., wewn•trz stan dobry. Wydano 400 egz., ten nr 219. Reprodukcje
22 opraw R. Jahody. Publikacja dedykowana II Zjazdowi Bibljo$lów Pol. w Warszawie. 100.–

933. JEFIMOW W•adimir W. – Pracownia introligatorska w szkole i w domu. Wyd. I polskie. Warszawa 1986. Wyd. Szkolne i Pedagog. 8, s. 132, [4]. brosz.
Stan dobry. Ilustr. w tek•cie.

48.–

934. [KATALOG]. Introligatorstwo warszawskie. Wprowadzenie do wystawy. Warszawa,
X-XI 2005. Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Biblioteka Publ. m. st. Warszawy,
Tow. Biblio•lów Polskich w Warszawie, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. 8, s. 5,
[1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Publikacja towarzysz•ca wystawie zorganizowanej z okazji 25-lecia Muzeum
Drukarstwa Warszawskiego. Tekst El%biety Pokorzy/skiej, liczne ilustr. w tek"cie (w tym ok. 70
przyk!adów opraw ksi••kowych).
60.–

935. MUSZKOWSKI Jan – Ksi••ka na wystawie sztuki dekoracyjnej w Pary•u. Kraków
1926. Tow. Mi•o"ników Ksi#%ki. 4, s. 13, tabl. 8. brosz. Odb. z „Rzeczy Pi'knych”.
Ok•. lekko zakurzone, stan dobry. Wydano 150 egz. Na tabl. 24 przyk•ady opraw artystycznych
(m. in. B. Lenarta i R. Jahody).
90.–

936. RAMSDEN Charles – Bookbinders of the United Kingdom (outside London) 17801840. London 1987. B. T. Batsford Ltd. 4, s. XV, [1], 250, tabl. 8. opr. oryg. kart., obw.
Stan bardzo dobry. Alfabetyczny wykaz introligatorów brytyjskich (dzia•aj#cych poza Londynem) ko&ca XVIII i pocz. XIX w. Na tablicach przyk•ady opraw z tamtego czasu. Przedruk z
1954.
240.–

W
937. JAKUBOWSKI Wojciech – 50 ekslibrisów. Rytowa• w miedzi ... S•owo wst'pne W•adys•aw Tatarkiewicz. Malbork 1974. O$cyna Drukarska Ksi#%nicy Miejskiej im. Kopernika, Toru&. 8, s. [16], tabl. 50. oryg. teczka kart., futera• zdob. perg., futera• pp•.
Stan bardzo dobry. Wydano 100 egz., ten ber numeru. Na tablicach naklejone oryginalne odbitki
miedziorytowe sygnowane o•ówkiem przez artyst'. Ozdobny futera• pergaminowy wykonany
przez Helen' Karpi&sk# z Cieszyna ("lepy t•ok monogramowy na tylnej ok•.).
940.–

938. JAKUBOWSKI Wojciech – 53 exlibrisy. Rytowa• w miedzi ... S•owo wst'pne B.
Mansfeld. Gdynia 1993. 8, s. [17], tabl. 54. oryg. teka p•., futera• kart.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Teka 53 miedziorytowych, sygnowanych odr'cznie przez artyst'
ekslibrisów autorstwa mistrza ma•ych form gra$cznych Wojciecha Jakubowskiego. Oryginalne
odbitki znaków ksi#%kowych naklejone na kartonowe podk•ady. Wst'p po polsku i niemiecku.
Wydano 100 egz., ten nr 3 z odr!czn" dedykacj" artysty. Do•#czono dodatkow# plansz' w
ekslibrisem.
800.–

939. JAKUBOWSKI Wojciech – 24 miedzioryty z lat 1965-2004. Retrospektywny wybór
miniatur gra$cznych przygotowany z okazji jubileuszowego XX Mi'dzynarodowego
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Biennale Ekslibrisu Wspó•czesnego w Malborku. •ód• 2005. Wyd. G. Matuszak. 4, s.
[12], tabl. 24. brosz.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Wydano 50 egz., ten nr VI (jeden z 10 egz. autorskich). Odr%czna
dedykacja artysty i wydawcy. Na tablicach naklejone oryginalne odbitki miedziorytowe sygnowane o•ówkiem przez W. Jakubowskiego.
800.–

940. [KATALOG]. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Oddz. Warsz. Tow. Przyjació•
Ksi!"ki. Sztuka polskiej ksi"#ki literackiej 1918-1939. Oprac. katalogu: H. Makowska, J. Straus. Warszawa, V-VIII 1986. 8, s. XI, [1], 87. brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Opis blisko 500 ksi!"ek, indeksy. Ilustracje na obw.

60.–

941. KISARAUSKAS Vincas – Lietuvos knygos ženklai 1518-1918. Vilnius 1984. Mokslas. 4, s. 219, [5]. opr. oryg. p•., obw.
Stan bardzo dobry. Bogato ilustrowana praca po#w. litewskim ekslibrisom i innym znakom ksi!"kowym. Zaw. szczegó•owy opis 1033 znaków, w tym bardzo wiele ekslibrisów polskich zbiorów
bibliotecznych na Litwie. Obszerna bibliogra•a, indeksy.
80.–

942. KOPERA Felix – Spis druków
epoki jagiello•skiej w zbiorze
Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie. Kraków 1900.
Nak•. hr. Emerykowej Hutten-Czapskiej. 4, s. [10], szp. 232,
s. [7]. opr. wsp. plast.
Stan dobry. Liczne ilustracje w tek#cie (reprodukcje kart tytu•owych,
sygnetów drukarskich, rycin, inicja•ów, fragmentów tekstu). Katalog bogatej kolekcji starodruków
polskich wydany po #mierci w•a#ciciela i twórcy zbioru staraniem
nr 942
wdowy. Opis bibliogra•czny 329
starych druków z lat 1475-1572,
opatrzony fachowymi, cz•sto obszernymi komentarzami. Elegancki, niezwykle staranny uk•ad
typogra•czny.
200.–

943. KOWALSKI Gerard – Katalog inkunabu•ów biblioteki opactwa mogilskiego oraz katalog inkunabu•ów biblioteki klasztoru cystersów w Szczyrzycu. Kraków 1915. Nak•.
AU. 8, s. [2], XIII, [3], 162, tabl. 2. opr. psk. z epoki z zach. ok•. brosz., górne obci•cie
barwione.
Grzbiet nieco otarty, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris i podpis w•asn. Kazimierza Kaczmarczyka. Piecz. w•asn. Opis ponad 320 inkunabu$ów.
140.–

944. KUCHARZEWSKI Jan – Czasopi#miennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na
Litwie i Rusi oraz na emigracyi. (Zarys bibliogra$czno-historyczny). Warszawa 1911.
Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 121, [2]. opr. pp•. z epoki. Odb. z „Przegl•du Narodowego”.
Stan dobry. Piecz. M. Tyrowicza.

80.–

945. LELEWEL Joachim – Bibljogra$cznych ksi•g dwoje w których rozebrane i pomno•one zosta•y dwa dzie•a Jerzego Samuela Bandtkie [...] a przydany katalog inkunabu•ów polskich. T. 1-2. Warszawa 1927. Nak•. H. Wildera. 8, s. 280, tabl. 5; 435, tabl. 12.
opr. psk. z•oc. z epoki z zach. ok•. brosz., górne obci/cie barwione.
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Stan bardzo dobry. Grzbiety z dwoma barwnymi szyldzikami. Wilderowski przedruk orygina!u z lat 1823-1826 uzupe!niony czterema dodatkowymi tablicami. Pionierskie dzie!o
wybitnego historyka w dziedzinie bibliologicznej. Przyobiecany w tytule katalog inkunabu!ów nie zosta! przydany.
800.–

946. LIEDTKE Antoni – Biblja Gutenberga w Pelplinie.
Toru" 1936. Tow. Bibljo#lów im. Lelewela. folio, s.
11, [4]. opr. wsp. p•., ok•. brosz. naklejona na opraw•.
Niewielkie zabrudzenie ok•. brosz., podklejone naddarcia
kart. Ekslibris. Szósta publikacja toru"skiego Tow. Biblio#lów, wydana z okazji IV Zjazdu Bibliotekarzy Pol. Wydano
500 egz.
80.–

947.

ODY!SKI Marjan – Z dziejów „Bibljoteki Rzeczypospolitej Za!uskich zwanej” w latach 1783-1794.
Warszawa 1935. Nak!. Bibl. Narodowej. 8, s. 122, [1],
tabl. 7. brosz.
Ok•. nieco otarte, wewn•trz stan dobry. Obca dedykacja.
64.–

nr 945

948. MAJKOWSKI Edmund – Materja•y do dziejów bibljoteki Zygmunta Augusta. Ksi••ki Zygmunta Augusta przechowywane w Bibljotece Archidiecezjalnej w Poznaniu. Pozna• 1928. Tow. Bibljo•lów. 4, s. [4], 29, tabl. 8. opr. wsp. p•., ok•. brosz. naklejona na
opraw•.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Odr"czna#dedykacja#autora#dla#Kazimierza#Ha$aci%skiego. Wydano 365 egz., ten nr 28 (jeden ze stu dla uczestników III Zjazdu Biblio•lów we Lwowie. Kontynuacja pracy og•oszonej pod podobnym tytu•em przez F. Biesiadeckiego i K. Piekarskiego.
64.–

949. MALISZEWSKI Edward – Bibliografja pami•tników polskich i Polski dotycz•cych.
(Druki i r•kopisy). Warszawa 1928. Tow. Mi•o'ników Historji. 8, s. X, 447, [4]. opr.
wsp. psk. z•oc. z zach. ok•. brosz.
Stan dobry. Ekslibris. Podstawowa bibliogra•a przedmiotowa obejmuj•ca blisko 5.500 tekstów
(w tym 966 r•kopisów) od pocz•tków pi'miennictwa po wspó•czesno'* (tj. do r. 1928). Opisy
pozycji wydanych drukiem obejmuj• autora, tytu•, rok i miejsce wydania, obj•to'*, ew. recenzje. W przypadku pozycji r•kopi'miennych podano autora, tytu•, czasami rok powstania i obj•to'*, nazwisko lub nazw• w•a'ciciela. Uk•ad bibliogra•i jest alfabetyczny w obr•bie dzia•ów:
Wydawnictwa zbiorowe, Wiek XIV i XV, Okres Zygmunta I, Okres Zygmunta Augusta, Okres
Henryka Walezego i Stefana Batorego, Okres Zygmunta III, Okres W•adys•awa IV, Okres Jana
Kazimierza, Okres Micha•a Wi'niowieckiego i Jana Sobieskiego, Okres Augusta II i Stanis•awa
Leszczy•skiego, Okres Augusta III, Okres Stanis•awa Augusta, Legiony - Ksi•stwo Warszawskie - Królestwo Kongresowe, Rewolucja listopadowa (1830-1831), Okres mi•dzypowstaniowy
(1832-1860), Powstanie styczniowe (1860-1865), Okres popowstaniowy (1865-1900), Okres
najnowszy (1901-1928), R•kopisy, Dope•nienia. Na ko•cu indeksy. Dzie•o Maliszewskiego kontynuowa• J. Skrzypek publikuj•c „Bibliogra•• pami•tników polskich do 1964 r.” (Wr. 1976).
200.–

950. MARCZAK Micha• – Bibljoteka Tarnowskich w Dzikowie. Kraków 1921. Nak•. Bibl.
Dzikowskiej. 8, s. 24. brosz.
Niewielkie otarcia ok•., niewielki 'lad zawilgocenia na dolnym marginesie kart. Piecz.

40.–
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951. M•KICKI Rudolf – Znaki bibljoteczne ... XXIV tablic [!] z
22 oryginalnemi exlibrisami,
w•ród których 4 akwaforty i 18
cynkotypów czarnych i wielobarwnych; w tek•cie 9 ilustracyj. Lwów 1925. Wyd. „Arkadja”. 8, s. 32, tabl. 24. opr. oryg.
kart. z zach. ok•. brosz.
Gro$ska 373. Przednia ok•. cz••ciowo sp•owia•a, poza tym stan bardzo
dobry. Dwa ekslibrisy na przedniej
wyklejce, wklejone zdj•cie R. M•kickiego w biurze Muzeum Narod.
we Lwowie. Na grzbiecie odr•czny
nr 951
napis „Rufdolf M•kicki - 1926”.
W•ród ekslibrisów M•kickiego jeden sygn. o•ówkiem przez artyst•. Wydano 300 egz., ten nr 203 przypisany odr•cznie S. Aulichowi. Podpis autora.
160.–

952. MRÓZ Stanis#aw – 50 lat pracy dla ksi&'ki. Tarnów 1933. Druk. Z. Jelenia. 4, s. 28,
[1], tabl. luzem 6. opr. wsp. p#., ok#. brosz. naklejona na opraw%.
Stan bardzo dobry. Egz. nr 93. Biblio(lski druk okoliczno"ciowy wydany na 50-lecie pracy zawodowej tarnowskiego drukarza i ksi/garza Zygmunta Jelenia. Na tablicach przyk•ady druków
odbitych w drukarni jubilata.
100.–

Odznaki biblio!lskie

Trzy mosi%'ne emaliowane odznaki okoliczno"ciowe zwi•zane z mi%dzywojennym ruchem biblio(lskim. Stan dobry i bardzo dobry.
953. I Z[JAZD] B[iblio(lów] P[olskich]. R. 1925.
Wielok•t )zbli'ony do trójk•ta* form. 3,2x2,5 cm, niebieska i bia•a emalia. Stylizowana baszta
z or•em w bramie, po obu jej stronach dwie bia•e myszki. I Zjazd Biblio(lów Pol. odby• si% w
Krakowie. Na odwrocie oryg. szpilka.
240.–

954. III ZJAZD Bibljo(lów Pol. Lwów 1928. TMK.
Odznaka w owalu 2,8x2 cm, ciemnoniebieska emalia. W górnej cz%"ci w trójk•cie symbol Towarzystwa Mi•o"ników Ksi•'ki, poni'ej otwarta ksi%ga, na dole napis. Na odwrocie oryg. agrafka.
240.–

955. T[OWARZYSTWO] Biblio(lów Polskich.
Romb form. 2,8x3 cm, czerwona i niebieska emalia. Kruk z pier"cieniem w dziobie, wokó• litery
B, T i P. Odznaka Towarzystwa dzia•aj•cego od 1923, by+ mo'e wydana z okazji IV Zjazdu
Biblio(lów Polskich w Poznaniu w 1929. Na odwrocie oryg. szpilka.
240.–

W
956. OPA"EK Mieczys•aw – Echa bibljo(lstwa w poezji. Lwów 1934. Tow. Mi•o"ników
Ksi•'ki. 8, s. 34, [1]. brosz. Bibljotejka Tow. Mi•o"ników Ksi•'ki we Lwowie, nr 17.
Stan bardzo dobry. Zaw.: W pó•mroku bibljotek, Czar starej ksi•'ki, Dusza ksi•'ki, U ksi%garzy i
bukinistów, Z•ota bajka dzieci•stwa, /wi%ta rocznica.
60.–
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957. PAWI SKI Adolf – Micha! Gröll. Obrazek na tle epoki stanis!awowskiej z dodaniem
spisu wydawnictw Grölla u•o"onego przez Zygmunta Wolskiego. Kraków 1896. Nak•.
G. Gebethnera i Sp. 16d, s. [4], 125. brosz.
Niewielkie otarcia ok•., wewn•trz stan dobry. Podpis w•asn. na przedniej ok•. Krótka monogra$a
po•w. dzia•alno%ci zas•u•onego warszawskiego drukarza i ksi•garza XVIII w.
100.–

958. PERL F[eliks], ZAREMBA Z[ygmunt] – Z dziejów prasy socjalistycznej w Polsce.
Red.: ... Warszawa 1919. PPS. 8, s. 64. brosz.
Dolindowska II 175. Ok•. nieco zaplamione, ubytek naro•nika tylnej ok•. i ostatniej karty. Dochód
ze sprzeda•y przeznaczono na fundusz prasowy PPS. Niecz!ste.
80.–

nr 959

nr 960

nr 961

959. PIEKARSKI Kazimierz – Pierwsza drukarnia Florjana Unglera 1510-1516. Chronologja druków i zasobu typogra$cznego. Kraków 1926. Nak•adem Druk. W. L. Anczyca
i Sp. 29,5 cm, s. 109, [3]. brosz.
Za•amania naro•ników ostatnich kart, poza tym stan bardzo dobry. Wydano 380 egz., ten nr
250. Czterna%cie tablic w ramach paginacji, inicja•y, winiety i podobizny kart tytu•owych. Druk
dedykowany II Zjazdowi Biblio$lów Polskich w Warszawie. Niezwykle staranny uk•ad typogra$czny.
100.–

960. [PIEKARSKI Kazimierz] – Trzy drzeworyty z zaginionego wydania Sowizdrza•a opatrzy• tekstem K. P. [krypt.]. Kraków 1925. Druk. UJ. 16d, s. 14, [1]. brosz.
Stan dobry. Wyd. 150 egz., ten bez numeru z okazji Pierwszego Zjazdu Biblio$lów Polskich w
Krakowie.
48.–

961. REYCHMAN Kazimierz – Bibljografja polskiego exlibrisu 1874-1925. Kraków 1925.
Druk. Narod. 8, s. 16. brosz.
Stan bardzo dobry. Wydano 150 egz. z okazji I Zjazdu Biblio$lów Pol., ten egz. (jeden ze stu)
przeznaczono dla uczestnika zjazdu.
64.–

962. RUPPEL Aloys – Stanislaus Polonus, ein polnischer Frühdrucker in Spanien. München 1946. O$cyna Warszawska im Ausland. 4, s. 84, [3]. brosz., obw.
Stan dobry. Egz. cz•%ciowo nierozci•ty. Wydano 1.600 egz., ten nr 983. Pi•knie wydana monogra$a hiszpa'skiego drukarza polskiego pochodzenia. Liczne reprod. w tek%cie.
200.–
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963. SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzie•
Adama Mickiewicza w ci•gu stulecia. O wydaniach oryginalnych og•oszonych za •ycia poety
1822-1855. Gaw"da bibljo#lska. Z podobiznami. Lwów 1926. Ksi•!nica-Atlas. 8, s. [8], 230,
tabl. 1. brosz.
Ok•. nieco zaplamione, wewn•trz stan dobry. Jedna z
podstawowych monogra#i dla kolekcjonerów wczesnych wyda$ Mickiewicza. Napisana pi'knym j'zykiem, prócz danych bibliogra#cznych podaje tak!e
informacje dotycz•ce cz"stotliwo%ci pojawiania si"
na rynku antykwarycznym poszczególnych edycji
i ich wariantów. Liczne ilustr. (podobizny kart tyt.,
portrety) w ramach paginacji.
140.–

964. SMOLIK Przec•aw [w•a%c. Czes•aw Wrocki]
– Ksi•!ka Stanis•awa Wyspia$skiego. Kraków
1932. Tow. Mi•o%ników Ksi•!ki. 4, s. 7, [3].
brosz., bibu•ka ochronna.
Naddarcia bibu•ki, górny margines przedniej ok•.
zakurzony, wewn•trz stan bardzo dobry. Ilustr. w
tek%cie.
48.–

nr 963

[SOURGET]. Librairie Patrick et Élisabeth
Sourget. Manuscrits et livres précieux [...].
Chartres. 4.
Stan bardzo dobry. Znakomite pod wzgl"dem
wydawniczym i wzbudzaj•ce zachwyt przede
wszystkim pod wzgl"dem proponowanej zawarto%ci katalogi ofertowe jednej z najlepszych !rm
antykwarycznych w Europie. Wydane w formie
bogato ilustrowanych albumów zawieraj• doskona•e opisy prezentowanych obiektów z najwy!szej
kolekcjonerskiej pó•ki (iluminowane r"kopisy,
atlasy, cenne ksi•!ki w pi"knych oprawach i miemagammych stanach zachowania). Do••czono
karty z cenami oferowanych pozycji. Na ko$cach
indeksy alfabetyczne.

965. [Catalogue nr 1]. [...] Cent livres précieux de
1469 a 1914. [1984]. s. [168]. brosz.
Stan dobry.

360.–

966. [Catalogue nr 3]. [...] De Quinzième au Dixhuitième siècle. [1986]. s. 410, [6]. brosz.
Niewielkie zaplamienie grzbietu.

360.–

nr 965

967. [Catalogue nr 4]. [...] Du treizième siècle à nos jours. [1987]. s. 462, [6]. brosz.
Ok•. lekko otarte.

360.–

968. [Catalogue nr 5]. [...] De la Renaissance au Cubisme. Livres et manuscrits présentés
par ordre chronologique. De 1460 à nos jours. [1988]. s. 497. [3]. brosz.
360.–
969. Catalogue nr 6. [...] Du moyen âge au Cubisme. Livres et Manuscrits enluminés
présentés par ordre chronologique de 1225 à 1958. 1989. s. 548, [9]. opr. oryg. p•. z•oc.,
obw.
360.–
970. Catalogue nr 7. [...] De Saint Louis a l’Impératrice Eugénie. Manuscrits et Livres
Précieux classés par ordre chronologique de 1250 à 1870. [1990]. s. 547, [10]. opr.
oryg. p•. z•oc., obw.
360.–
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971.

972.

973.

974.

975.

976.

977.

978.

979.

980.

Catalogue nr 8. [...] Des manusrcits Franciscains au Romantisme. Manuscrits et Livres Précieux

classés par ordre chronologique du XIV-e siècle au XIX-e siècle. 1991. s. [4], 315, [9].
opr. oryg. p!. z!oc., obw.
360.–
Catalogue nr 9. [...] De l’enluminure capétienne à Matisse. Manuscrits et livres
précieux classés par ordre chronologique du XV-e au XX-e siècle. 1992. s. 369, [6].
opr. oryg. p!. z!oc., obw.
360.–
Catalogue nr 10. [...] De Charles VI le Bien Aimé a Matisse. Manuscrits et Livres
Précieux classés par ordre chronologique de 1390 à 1932. 1993. s. 487, [4]. opr. oryg.
p!. z!oc., obw.
360.–
Catalogue nr 14. [...] Quatre siècles de bibliophilie. Du berceau de l’imprimerie au romantisme. Catalogue de vente a prix marqués de Manuscrits et Livres Précieux disponibles a la Librairie Sourget, classés par ordre chronologique. Automne 1996. s. [4], 343,
[4]. opr. oryg. p!. z!oc., obw.
360.–
Catalogue nr 15. [...] Cinq siècles de bibliophilie. Catalogue de vente a prix marqués de
Manuscrits et Livres Précieux disponibles a la Librairie Sourget, classés par ordre chronologique. Anné 1997. s. [4], 590, [1]. opr. oryg. p!. z!oc., obw.
360.–
Catalogue nr 16. [...] Sept siècles de patrimoine bibliophilique 1250-1950. Catalogue
de vente à prix marqués de Manuscrits et Livres Précieux disponibles à la Librairie
Sourget, classés par ordre chronologique. Hivier 1997. s. [4], 331, [1]. opr. oryg. p!.
z!oc., obw.
360.–
Catalogue nr 18. [...] Quatre siecles de patrimoine bibliophilique 1483-1841. Catalogue de vente a prix marqués de Manuscrits et Livres Précieux disponibles a la Librairie
Sourget, classés par ordre chronologique. Hiver 1998. s. [4], 363, [1]. opr. oryg. p!.
z!oc., obw.
360.–
Catalogue nr 22. [...] Sept siècles de patrimoine bibliophilique 1250-1920. Catalogue
de vente a prix marqués de Manuscrits et Livres Précieux disponibles a la Librairie
Sourget, classés par ordre chronologique. Hivier 2000. s. 354, [1]. opr. oryg. p!. z!oc.,
obw.
360.–
Catalogue nr 25. [...] Cinq siècles de patrimoine bibliophilique 1320-1835. Catalogue
de vente a prix marqués de Manuscrits et Livres Précieux disponibles a la Librairie
Sourget, classés par ordre chronologique. Hivier 2002. s. 363, [1]. opr. oryg. p!., 360.–
Catalogue nr 29. [...] Six siècles de patrimoine bibliophilique 1320-1932. Catalogue de
vente a prix marqués de Manuscrits et Livres
Précieux disponibles a la Librairie Sourget,
classés par ordre chronologique. Hivier 2004.
s. [4], 398, [6]. brosz.
360.–

981. TERLECKI Olgierd – Pi"kna Polaków zabawa czyli Kapitu•a Orderu Bia•ego Kruka. Warszawa 1979. KAW. 8 pod•., s. 39, [4]. brosz.,
obw.
Stan bardzo dobry. Ekslibris, piecz. Historia Krakowskiego Towarzystwa Mi!o#ników Ksi$%ki ilustrowana podobiznami m. in. druków biblio•lskich.
Do••czono tekst ksi••ki drukowany uprzednio w
dwóch odcinkach w „'yciu Literackim”.
48.–

982. T•CZA. Ilustrowane pismo tygodniowe. Pozna•. 4. brosz., obw.
Zeszyt specjalny: V 1928. s. [57], tabl. 3.
nr 982
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Stan bardzo dobry. Numer specjalny popularnego miesi•cznika pozna•skiego wydany z okazji III
Zjazdu Biblio•lów Polskich we Lwowie. Zachowana oryg. obwoluta ze stosownym nadrukiem.
Na przedniej ok•. barwna kompozycja trzeciomajowa W. Jastrz•bowskiego z Or•em w stylu art
deco. Numer zaw. m. in.: Ossolineum, Kula w ksi••ce, Madonna polska w nowej szacie, Jan Kasprowicz, Wlastimil Hofmann, Zofja Stryje•ska, Zaleszczyki, Odrodzony Uniwersytet Wile•ski,
Witold Pruszkowski.
60.–

983. TOOLEY R. V. – English Books with Coloured Plates. 1790 to 1860. A Bibliographical Account of the most Important Books illustrated by English Artists in Colour Aquatint and Colour Lithography. London 1987. B. T. Batsford Ltd. 4, s. VII, [1], 424. opr.
oryg. kart., obw.
Stan bardzo dobry. Szczegó•owy opis 517 angielskich dzie• ilustrowanych barwnymi gra•kami.
Autor podaje dok•adn• ilo•' stron i tablic, przytacza te• tytu•y poszczególnych plansz. Wi•kszo•'
opisów zaopatrzona jest w komentarze dotycz•ce cz•sto•ci pojawiania si• danego tytu•u na rynku
antykwarycznym. Przedruk z 1954.
240.–

984. WICI. Wychodzi miesi•cznie.
Lwów. Nak•. Ksi••nicy-Atlas.
Red. J. Koczwara. 16. numery
luzem.
Nr 10-11. 1929. s. 8, 8.
Czas. BJ –. Zaplamienia pierwszej
strony nr. 11, tam•e ubytek naro•nika, poza tym stan dobry. Egz.
nierozci•te. Piecz. Miesi•cznik
reklamowy Ksi••nicy-Atlas. Zaw.
omówienie tre•ci kilku ksi••ek i
spis wydawnictw wznowionych.
Interesuj•ce ok•adki sygn. monogramem AP.
60.–

nr 984

985. WITE . Miesi•cznik. Lwów.
Nak•. Ksi••nicy-Atlas. Red. J. Koczwara. 16.
numery luzem.
Nr 1-4. 1929. s. 8, 8, 8, 8.
Czas. BJ –. Stan bardzo dobry. Egz. nierozci•te.
Piecz. na jednym numerze. Miesi•cznik reklamowy Ksi••nicy-Atlas. Zaw. omówienie tre•ci kilku
ksi••ek i spis wydawnictw wznowionych. Interesuj•ce ok•adki sygn. monogramem AP. Kontynuacja „Wici”.
120.–

986. WRÓBLEWSKA Krystyna – Dwana•cie
exlibrisów ... Z przedmow• Tadeusza Lesznera. Kraków 1950. Tow. Mi•. Ksi••ki. 16d,
s. 14, [10, tabl. 12. opr. oryg. kart.
Stan dobry. 12 ekslibrisów, inicja•, zdobniki i
ok•adk• odbito z oryg. klocków drzeworytniczych.
Wyd.!100!egz. num.,!ten!nr!VIII z!dedykacj"!autorki na karcie przy numerze egz.
100.–
nr 985
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987. ZALEWSKI I. – Przewodnik po wystawie druków lubelskich otwartej 4 czerwca 1939
roku w sali Instytutu Lubelskiego [...]. Lublin 1939. Lub. Zak!. Graf. 8, s. 15. brosz.
Ok•. nieco otarte, za•amania naro"ników kart.
Zaw. artyku• wst#pny o dziejach lubelskiego
drukarstwa oraz opis 65 obiektów od XVII do
XIX w.
48.–

988. ZAPASKO Jakym, ISAEWI Jaroslav
– Pamjatky knyžkovogo mystectva. Katalog starodrukiv vydanych na Ukraini.
Knyga 1-2, $. 1. Lviv 1981-1984. Vyd. pri
Lvivskomu Deržavnomu Universyteti. 4,
s. 133, [3], tabl. barwne 2; 129, [3]. opr.
oryg. p!., obw.
Za!amanie jednej tablicy w ks. 1, stan dobry.
Bogato ilustrowany katalog starodruków wydanych na Ukrainie - z oczywistych wzgl•dów
bardzo liczne polonika. Bardzo szczegó!owe
opisy zawieraj•ce m. in. rozmiar czcionki, ilo•'
wersów na stronie, nazwiska rytowników, warianty tytu!ów. Ks. 1: 1574-1700, ks. 2, cz. 1:
1701-1764. Do kompletu brak ks. 2,
cz. 2.
120.–

nr 988

989. [ZAPROSZENIA biblio(lskie].
Zbiór 135 zaprosze) na imprezy
i uroczysto•ci biblio(lskie oraz
innych drobnych druków zwi•zanych z mi!o&nictwem ksi%$ek, lata
1925-1948.
Niemal wszystkie obiekty w stanie
dobrym i bardzo dobrym, niektóre
cz#&ciowo zakurzone, wi#kszo&' w
kopertach. Wi#kszo&' druków wydano w Krakowie przez Towarzystwo
Mi!o&ników Ksi%$ki, cz#&' obiektów
to wysy!ane poczt% zaproszenia na
nr 989
zebrania i odczyty TMK. Na jednym
dokumencie podpis Kazimierza Witkiewicza, prezesa TMK. Wiele druków starannie zakomponowanych, z interesuj%c% szat% typogra(czn%. W zespole znalaz!y si# m. in.: zaproszenie na wieczór kol#d z drzeworytem odbitym
z XVI-w. klocka *1948+, zaproszenie na zebranie Tow. Przyjació! Ossolineum *1932+, informacja o wydaniu „O litogra(i” J. Siestrzy)skiego *1929?+, „Exlibrisów K. W. Kielisi)skiego” z
przedm. W. Bartynowskiego *1926+, reklamówka Drukarni W. L. Anczyca *1929+, zaproszenie
na odczyty: K. Witkiewicza „Dzia!alno&' artystyczna i gra(czna Bonawentury Lenarta” *1926+,
A. Birkenmajera „Rocznik Woyskowy Król. Pol.” *1929+, S. Jakubowskiego „Technika drzeworytu japo)skiego” *1930+, H. Uziemb!y „A(sz francuski” *1933+, T. Seweryna „O drzeworytach
&wi%tkarza beskidzkiego Wowry” *1933+, K. Witkiewicza „Ksi%$ka i gra(ka na us!ugach propagandy antyreligijnej w ZSRR” *1934+, katalog warszawskiej aukcji biblio(lskiej *1926+, katalog
aukcji ekslibrisu w Krakowie *1927+, kalendarz zebra) TMK na XII 1927, karta uczestnictwa w
IV Zje/dzie Biblio(lów Pol. w Poznaniu *1929+, katalogi wydawnictw TMK *XI 1925, 1926+.
480.–
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990. ABRAHAM W•adys•aw – Zawarcie ma••e•stwa w pierwotnem prawie polskiem.
Lwów 1925. Tow. Naukowe. 8, s. [2], 475. brosz. Studya nad History• Prawa Pol., t. 9.
Zaplamienia przedniej ok•., wewn•trz stan bardzo dobry. Klasyka!

160.–

991. ANKIETA w sprawie opracowania historji 3. Pu•ku Piechoty Legjonów Polskich.
Warszawa 1935. Wojsk. Biuro Hist. 16d, s. 19. brosz.
Stan dobry.

48.–

992. ASKENAZY Szymon – Gda•sk a Polska. Warszawa [przedm 1918}. Nak•. Gebethnera i Wolffa. 16d, s. [4], 214, [1]. opr. psk. z epoki z zach. ok•. brosz., obci"cia barwione.
Oopr. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. w•asn. Na ok•. brosz. data: 1919. Wyd. I.
100.–

993. ASKENAZY Szymon – #ukasi•ski. T. 1-2. Warszawa 1908. Nak•. Ksi"g. E. Wende i
S-ka. 8, s. [4], 416, [1]; [4], 420, [1]. opr. oryg. p•.
Ok•. nieco otarte i zaplamione, wyklejki w t. 2 p"kni"te w grzbiecie. Wyd. I - znacznie rzadsze od
drugiej edycji z 1929. Oprawa wydawnicza W•odzimierza Dippela (&lepy t•ok na tylnej ok•.).
260.–

994. B!CZKOWSKI W•odzimierz – U 'róde• upadku i wielko&ci. Warszawa 1935. Ksi"g.
F. Hoesicka. 16d, s. 189, [2]. brosz.
Niewielki &lad zawilgocenia. Zbiór artyku•ów drukowanych uprzednio w „Biuletynie Polsko-Ukrai•skim”. W podtyt.: Zagadnienie kresów wschodnich na tle dziejów polsko-moskiewskich,
Polski „inferiority complex”, Problemat ukrai•ski, Kim jeste&my?, Pomniejszycielstwo Rzplitej,
Ignorancja polska, Zarys podstaw rozwi•zania problematu ukrai•skiego.
100.–

995. BENIS Adam Georges – Une mission militaire polonaise en Égypte. [T. 1-2]. Le Caire
1938. Société Royale de Géographie d’Égypte. 4, s. LXII, [2], 450, tabl. 19; [8], 299,
tabl. 8. opr. wsp. psk.
Niewielkie zaplamienia skóry na grzbiecie, niewielkie zaplamienia wewn•trz, stan ogólny dobry.
Obszerne dzie•o po&w. misji gen. Dembi•skiego w Egipcie w l. 1832-36. W t.1 na s. 439-450 (!)
errata. Ta tablicach portrety osobisto&ci zaanga•owanych w opisywane wydarzenia. Niecz#ste.
320.–
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996. BERGERÓWNA Janina – Z dziejów ksi!"ki gospodarczej w Polsce XVI w. (Studjum
o Anzelmie Gostomskim). Lwów 1933. Tow. Nauk. 4, s. [2], 140, mapa 1. brosz. Archiwum Tow. Nauk., dz. 2, t. 14, z. 1.
Otarcia i niewielkie zaplamienia ok•., wewn•trz stan bardzo dobry.

64.–

997. [BIA!OPIOTROWICZOWA Kunegunda] – Esquisses polonaises ou fragmens et
traits détachés pour servir a l’histoire de la révolution de Pologne actuelle. Par une
Polonaise [pseud.]. Paris 1831. H. Bossange. 8, s. XVI, 176, 8. opr. psk. z epoki.
Niewielki ubytek grzbietu, otarcia ok•., $lad zawilgocenia wewn!trz. Piecz.

120.–

998. BIELATOWICZ Jan – U•ani karpaccy. Zarys historii pu•ku w red. ... Londyn 1966.
Zw. U•anów Karpackich. 8, s. XVI, 500, tabl. 24. opr. oryg. p•.
Ok•. lekko otarte, tylna zaplamiona, wewn!trz stan dobry. Liczne ilustr., szkice sytuacyjne, wykazy osobowe, obszerna bibliogra%a.
120.–

999. BIELI"SKI Józef – Szubrawcy w Wilnie (1817-1822). Zarys historyczny. Wilno
1910. Nak•. Korwina. 8, s. 242, [2], tabl. 6. opr. pp•. z epoki z zach. ok•. brosz.
Miejscami niewielkie przebarwienia papieru, stan dobry. Piecz. M. Tyrowicza. Dzieje Tow. Szubrawców w Wilnie - paramaso&skiej organizacji dzia•aj!cej w Wilnie, cz•onkami której by• m.
in. M. Bali&ski, I. Chod'ko, J. /niadecki, T. Zan. Towarzystwo zamieszcza•o satyryczne teksty
na •amach „Wiadomo•ci Brukowych”. Wskutek represji policyjnych zako&czy•o dzia•alno•+ w
1822. W 1899 reaktywowano towarzystwo, które dzia•a•o do 1914.
160.–

1000. BISMARCK [Fryderyk Wilhelm] – S#u"ba polna jazdy. Dzie#o w J•zyku niemieckim
napisane przez Hrabiego Bismark Jenera#a Brygady Woysk Wirtembergskich, wydawc/ kilku szacownych dzie• woyskowych, mianowicie Jazdy tycz•cych si/. Przek•adania
Wiktora Hrabi z T•czyna Ossoli&skiego [...]. Warszawa 1820. Druk. :•tkiewicza. 16d,
s. [6], 153. opr. wsp. skóra z zach. ok•. brosz.
Miejscami za•ó•cenia papieru, karty lekko pofa•dowane, *lad kornika. Zachowana przednia ok•.
broszurowa. Piecz. „Ksi•gozbiór w Ko*cielcu”, podpis w•asn. Praca dedykowana w druku przez
t•umacza Pu•kowi Strzelców Konnych Gwardii Królewsko-Polskiej. Zaw. m. in.; Stanowiska, O
ruchach, Potyczki, Zwiady jawne, Zwiady tayne, Napady, Ma•a woyna. Rzadkie.
360.–

1001. BOBRZY"SKI Micha• – Dzieje Polski w zarysie. Wyd. II znacznie zwi•kszone. T.
1-2. Warszawa 1880-1881. Nak•. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 324, [4], mapa rozk•. 1<
397, [1], mapa rozk•. 1. opr. psk. z•oc. z epoki.
Otarcia grzbietów, podklejony ubytek karty tyt. t. 2. Zapiski w•asn. Piecz. Indeks nazwisk. Oprawa wykonana przez Zak•ad Introligatorski Ksi•garni S. Arcta w Lublinie.
280.–

1002. BOJE polskie. Ilustrowane epizody, obrazy, portrety historyczne z dziejów naszych
wojen narodowych. Pozna&. Wielkopolska Ksi•g. Nak•adowa K. Rzepeckiego. 8.
T. 4; D!UGOSZ Stanis•aw – Czachowski. Wyd. II. 1924. s. 89, [2].
T. 6; KUKIEL Maryan – Jazda polska pod Moskw•. Bitwa pod Mo•ajskiem 7 wrze*nia 1812 roku. Wyd. II. 1925. s. 90, [5].
T. 10-11; FRANKIEWICZ Czes•aw – Dzia•ania wojenne w Wielkopolsce w roku
1848. Cz. 1-2. 1926. s. [8], 103< [4], 84.
T. 5; OCHWICZ Gustaw – Rok 1809. Wyd. II. 1925. s. 95.
T. 12; PIETRYKOWSKI Tadeusz – Odwrót... Gar*+ wspomnie& i obrazków wojennych z czasu walk bolszewickich 1920 r. na podstawie pami•tnika adjutanta 67 p. p.
(9 Pu•ku Strzelców Wielkopolskich). 1926. s. 76, [3]. razem opr. wsp. p•. z zach. ok•.
brosz.
Stan dobry. T. 10-11 oprawione w odwrotnej kolejno*ci.

120.–
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1003. BRÜCKNER Aleksander – Encyklopedia staropolska. T. 1-2. Oprac. ... Materia•em
ilustracyjnym uzupe•ni• K. Estreicher. Warszawa [cop. 1939]. Nak•. Ksi•g. Trzaski,
Everta i Michalskiego. 4, s. VI, szp. 956, tabl. 4; s. [4], szp. 1070, tabl. 4. opr. oryg. p•.,
górne obci•cie barwione.
Stan dobry. S•ynna encyklopedia obrazuj•ca •ycie codzienne, kultur• materialn• i duchow• dawnej Rzeczypospolitej. Wynik wspó•pracy wielkiego erudyty i znawcy przedmiotu Aleksandra
Brücknera (1856-1939), slawisty, odkrywcy „Kaza! "wi•tokrzyskich” z Karolem Estreicherem
juniorem (1906-1984) historykiem sztuki, ostatnim z wielkiego klanu Estreicherów, który dostarczy• blisko 4.000 ilustracji do tego monumentalnego przedsi•wzi•cia. Jest to prawdziwy skarbiec
starych rycin odnosz•cych si• do Polski. Estreicher stara• si• tam gdzie to by•o mo•liwe zamieszcza# fotogra$• zabytku historycznego. Wiele ilustracji ukaza•o si• po raz pierwszy.
360.–

1004. BRÜCKNER Aleksander – Ró•nowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Serja
1. Warszawa 1905. Nak•. Ksi•g. Naukowej. 8, s. [4], III, [4]-280, [1]. brosz.
Grzbiet nadp•kni•ty. Piecz. Zaw.: Jan %aski, Marcin Krowicki, Arjanie, Marcin Czechowic.
72.–

1005. BYSTRO! Jan St[anis•aw] – Nazwiska polskie. Wyd. II popr. i rozsz. Lwów-Warszawa 1936. Ksi••nica-Atlas. 8, s. 330, [6]. brosz.
Ok•. nieco otarte, wewn•trz stan dobry. Z przedmowy autora: „Ksi••ka ta jest pierwsz• obszerniejsz• prób• uj•cia historii nazwisk polskich [...] jedynym tematem mej ksi••ki jest zwyczaj
nazywania osób, jego kszta•towanie si• i zmiany w ci•gu wieków”. Na ko!cu indeks nazwisk.
80.–

1006. CHE"MECKI Jan – S•owo o odsieczy Wiednia z okazyi dwóchsetnej rocznicy na
dzie• 12 wrze&nia 1883 przypadaj•cej. Kraków 1883.
Nak•. autora, Druk. „Czasu”. 8, s. 35. opr. pó'n. pp•.
Stan bardzo dobry.

48.–

1007. CHMIEL Adam – *ród•a do historyi sztuki i cywilizacyi w Polsce. T. 1. Kraków 1911. Nak•. AU. 4, s.
[2], IV, [2], 376. brosz. Wyd. Kom. do Badania Historyi Sztuki w Polsce AU.
Ok•. nieco zakurzona, wewn•trz stan dobry. Zaw. rachunki
dworu królewskiego za lata 1544-1567.
120.–

1008. CHODYNICKI Ignacy – Wiadomo•' historyczna
o fundacyach klasztorów zakonu karmelita•skiego,
niegdy& w Polsce i Litwie, a pó'niej pod panowaniem
Austryi, Rossyi, i Pruss, zostaj•cych. U•o•y• ks. ... na
wsparcie mieszka•ców Galicyi uszkodzonych w roku
1845 powodzi• Sanu i Wis•y. Lwów 1846. K. Jab•o•ski. 16d, s. 109, [2]. brosz.
Ok•. nieco zakurzone. Egz. cz•&ciowo nierozci•ty. Niecz#ste.
100.–
nr 1008

1009. CHRZANOWSKI [Wojciech] – O wojnie partyzanckiej. Przez jen. ... [Pary• 183-?]. Druk. A. Pinard.
16, s. 38. opr. pó'n. skóra z zach. ok•. brosz.
Otarcia grzbietu, miejscami niewielkie zabrudzenia wewn•trz. Ekslibris Jaros•awa Doli•skiego (proj. F. Seiferta). Na przedniej ok•adce brosz. notatka „Po spaleniu si• Krakowa d. d. 8/7
[18]50”. Nieszpec•ce zapiski na karcie tyt. Na ko•cu czysta karta z notatkami J. Doli•skiego
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cytuj cymi!wcze"niejsze!marginalia!o#ówkiem.!Najwa$niejsza!praca!w!dorobku!gen.!Chrzanowskiego.!„Doradza#!partyzantom,!a$eby!unikali!decyduj cych!bitew,!natomiast,!aby!dezorganizowali!dzia#ania!wrogich!wojsk!przez!przecinanie!linii!komunikacyjnych,!wy#apywanie!kurierów,!
urz%dników,!pojedynczych!$o#nierzy.!Nast%pnie!zaleca#!przeprowadzanie!powa$niejszych!akcji,!
takich,!jak!niszczenie!niewielkich!oddzia#ów!nieprzyjaciela,!jego!magazynów,!transportów,!niszczenie!mostów,!dróg!itp.![...].!Chrzanowski!nie!uwa$a#,!aby!sam !metod !partyzanck !mo$na!by#o!
osi gn &!wyzwolenie!kraju”!(Sikorski!242-243).!
220.–

nr 1009

nr 1010

1010.! [COOLEY!William!Desborough]!–!Historja!podró$y!i!odkry&!dokonanych!na!morzu!i!
l dzie!od!pocz tku!XV!wieku!a$!do!dni!naszych.!Prze#.!z!francuzkiego!przez!Wojciecha!
Szymanowskiego.!Warszawa!1842.!Druk.!Banku!Polskiego.!4,!s.!351,![1],!mapa!rozk#.!
1.!opr.!pó'n.!bibliot.!pp#.
Niewielkie!otarcia!ok#.,!zaplamienia!ostatnich!dwóch!kart!i!mapy.!Ekslibris.!Wyd.I!polskie.!Zaw.!
m.!in.:!Pierwsze!odkrycia!Portugalczyków,!Kolumb,!Zdobycie!Peru,!Osady!w!Ameryce!Pó#nocnej,!Podró$e!po!morzu!Spokojnem!i!odkrycie!Australii,!Odkrycia!Rossyan,!Trzecia!podró$!Kooka!
[*],!Wn%trze!Ameryki!Pó#nocnej,!Podró$e!Humboldta,!Uj"cie!Nigru,!Przej"cie!pó#nocno-zachodnie,!Ziemie!Antarktyczne.!
320.–

1011. CZAPSKI!Józef!–!Wspomnienia!starobielskie.![Rzym]!1944.!Nak#.!Oddz.!Kultury!i!
Prasy!2!Korp.!16d,!s.!35,![1].!brosz.!Bibl.!Or#a!Bia#ego.
Polonica! 2435;! Skrzypek! 5410.! Ok#.! podklejone,! lekko! nadkruszone,! papier! po$ó#k#y.! Wyd.! I!
wspomnie+!z!pobytu!w!sowieckim!obozie!w!Starobielsku.!Do# czony!wycinek!z!prasy!francuskiej!z!interesuj c !polemik !Mauriaca!w!sprawie!paktu!Ribbentrop-Mo#otow.!Niecz%ste.
J. Czapski! (1896-1993)! -! artysta! malarz,! krytyk! sztuki,! publicysta,! prozaik.! Wspó#za#o$yciel!
grupy!kapistów,!redaktor!„G#osu!Plastyków”,!w!czasie!wojny!wi%zie+!Starobielska,!teren!ZSRR!
opu"ci#!z!armi !Andersa.!Po!wojnie!zamieszka#!na!sta#e!w!Pary$u.!
48.–

1012. DAROWSKI!Adam!–!Bona!Sforza.!Rzym!1904.!Tip.!del!Senato.!8,!s.![2],!230,![1],!
tabl.!5.!opr.!psk.!z#oc.!z!epoki,!górne!obci%cie!z#oc.
Stan!bardzo!dobry.!Zaw.!m.!in.:!Ma#$e+stwo!Bony!Sforzy,!Intercyza!"lubna,!Podró$!do!Polski,!Na!
Wawelu,!Otoczenie!Bony.!
220.–
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1013. D!BROWSKI Jan – Wielka Wojna 1914-1918. Na podstawie najnowszych •róde•
oprac. ... Z 1256 ilustr., 24 tabl. rotograwjurowemi i 76 mapami. Warszawa [cop. 1937].
Trzaska, Evert i Michalski. 4, s. XII, 1026, liczne mapy i tablice. opr. oryg. w 2 wol. p•.
z•oc. [Wielka historia powszechna, t. 7].
Bloki obu woluminów wygi•te, naddarcia marginesów kilku tablic, niewielkie zaplamienia wewn•trz, zapiski atramentem na tylnej wyklejce jednego woluminu.
320.–

1014. DEMBO"•CKI Wojciech – Pami•tniki o lissowczykach, czyli przewagi elearów polskich. (R. 1619-1623). (Z wiadomo"ci• o #yciu i pismach autora i z dodatkami). Kraków 1859. Wyd. J. K. Turowski. 16d, s. [2], 127, [1], 28. opr. bibliot. pp•., ok•. brosz.
naklejona na opraw•. Bibl. Polska, z. 56-57.
Maliszewski 156. Otarcia i zaplamienia ok•., zaplamienia wewn•trz. Historia pochodu lisowczyków nad Ren w 1622. „Jeden z najlepszych pami•tników naszych w. XVII” (PSB).
120.–

1015. DO MIESZKA#CÓW jenera• gubernii lubelskiej i warszawskiej$ Uroczyste og•oszenie o nowopowstaniu Królestwa Polskiego. Wiede%, 4 XI 1916. 2,7x1,9 cm, s. 32. opr.
oryg. metalowa.
Brak zapinki, skrajne strony nieco przebarwione, poza tym stan dobry. Pami•tkowe wydanie
„Aktu 5 listopada” wydanego przez w•adze niemieckie i austriackie, gwarantuj•cego Polakom
powstanie samodzielnego Królestwa Polskiego. Metalowa oprawa z or•em i insygniami królewskimi, na tylnej ok•. t•ocz data 5 / 11 1916 w wie%cu.
180.–

1016. DUNIN-BORKOWSKI Jerzy Sewer – Genealogie #yj•cych utytu•owanych rodów
polskich. Lwów 1914. Nak•. ksi•g. Seyfartha i Czajkowskiego. 16d, s. [2], 767. opr.
oryg. p•. zdob.
Otarcia ok•., egz. przeoprawiony, niektóre karty podklejone w grzbiecie, "lad zawilgocenia.
Piecz. Nieliczne zapiski o•ówkiem. Krótkie monogra&e genealogiczne ponad 180 polskich rodów
ksi•#•cych, hrabiowskich i baronowskich.
980.–

1017. DUNIN-KARWICKI Józef – Szkice obyczajowe i historyczne. Warszawa 1882. Gebethner i Wolff. 8, s. 191. opr. psk. z•oc. z epoki.
Niewielkie otarcia grzbietu i naro#ników ok•., miejscami zabr•zowienia papieru. Zaw. m. in.: Z
przesz•o"ci Wo•ynia, O Pu•awach, o hetmanowej Rzewuskiej i o rewii w Hrehorówce, O szko•ach
krzemienieckich, O Tadeuszu Czackim, Wspomnienia o S•awucie, Opisanie koronacyi cudownego obrazu Matki Boskiej podkamienieckiej w dniu 15 sierpnia roku 1727, Wspomnienie o 'ucku,
Ostrogu i O•yce.
450.–

1018. DUPONT Marcel – Szable w gar"*$ Dziesi•* bojów kawaleryjskich. Z przedm. gen.
Weyganda. Prze•. Boles•aw Wieniawa-D•ugoszowski. Warszawa 1935. Wojsk. Inst.
Nauk.-O"wiat. 4, s. VII, [1], 168, mapy 3. brosz.
Ok•. cz•"ciowo odbarwione, wewn•trz stan bardzo dobry. Opis 10 najwa#niejszych bitew z udzia•em kawalerii z l. 1914-1918.
100.–

1019. DZI•KUJ• wam, rodacy. Londyn 1973. Pol. Fundacja Kulturalna. 8, s. 278, tabl. 10.
opr. oryg. p•.
Zaplamienia, obw. zachowana we fragmencie. Wyra•ne "lady pracy z egzemplarzem: cz•"* tablic
luzem, liczne notatki, podkre"lenia. Egz. Przemys•awa Bystrzyckiego - #o•nierza AK, cichociemnego. Praca zbiorowa po"w. dziejom ••czno"ci konspiracyjnej w Kraju i Armii Krajowej na zachodzie Europy. Do••czono list do Bystrzyckiego wys•any z Londynu dotycz•cy tre"ci ksi•#ki. 80.–

1020. FREDRO Aleksander – Trzy po trzy. Pami•tniki z epoki napoleo%skiej. Z przedmow•
Adama Grzyma•y-Siedleckiego. Wyda•, wst•pem i uzupe•nieniami zaopatrzy• Henryk
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Mo cicki.!Z!52!ilustracyami!w!tek cie!i!8!na!osobnych!kartach.!Warszawa!1917.!Nak"ad!
Gebethnera!i!Wolffa.!4,!s.!L,!228,![1].!opr.!p".!z!epoki!z!zach.!ok".!brosz.
Maliszewski!1087.!Stan!bardzo!dobry.!Czerwony!z"oc.!szyldzik!na!grzbiecie.!Jedno!z!najszczerszych!i!naj"adniej!napisanych!wspomnie#!z!wojen!napoleo#skich.!Jeden!z!ojców!komedii!polskiej,!
A.!Fredro!(1793-1876)!w!maju!1809!r.!w!wieku!16!lat!wst$pi"!do!armii!Ksi%stwa!Warszawskiego!
i!przez!6!lat!bra"!udzia"!w!wojnach!napoleo#skich,!do!samego!ich!ko#ca.!W!dowcipny!i!barwny!
sposób!opowiada!swoje!nieraz!dramatyczne!przygody,!nie!szcz%dz$c!ironii!i!kpin!z!rzeczywisto ci,!
której!by"! wiadkiem!i!sytuacji,!których!by"!uczestnikiem.!Nie!oszcz%dza!przy!tym!samego!siebie.!
Rozprawia!si%!z!romantycznym!mitem!Napoleona!i!jego!czasów.!Pami%tniki!nie!by"y!przeznaczone!
do!publikacji,!mia"y!pozosta&!nieznane.!Na!szcz% cie!sta"o!si%!inaczej.!
240.–

1021. GASZY!SKI!Konstanty!–!Pisma!prozaiczne.!Lipsk!1874.!F.!A.!Brockhaus.!16d,!s.!VI,!
[2],!279.!opr.!psk.!z"oc.!z!epoki.!Bibl.!Pisarzy!Pol.,!t.!49.
Grzbiet!nieco!otarty,!miejscami!widoczne!za'ó"cenia!papieru.!Piecz.!„Bibl.!Oskargie""y,!Kraków”.!
Dwa!z"oc.!szyldziki!na!grzbiecie.!Zaw.!m.!in.:!Reszty!pami%tników!Macieja!Rogowskiego,!Kontuszowe!pogadanki,!Listy!z!podró'y!po!W"oszech,!Pan!Dezydery!Boczko!i!jego!s"uga!Panufcy;!
obrazek!z!pierwszych!lat!emigracyjnego!'ycia.!
120.–

1022. GAWRO!SKI!Fr[anciszek]!Rawita!–!Sprawy!i!rzeczy!ukrai#skie.!Materya"y!do!dziejów!kozaczyzny!i!hajdamaczyzny.!Wyd.!...!Lwów!1914.!Druk.!Jakubowskiego!i!Sp.!8,!
s.![8],!218.!opr.!pp".!z!epoki.
Stan!dobry.!Kilka!piecz.!w"asn.,!podpis.!Zaw.:!Jawein!Mecula!t.j.!Bagno!g"%bokie,!kronika!zdarze#!z!l.!1648-1652!napisana!przez!N.!Hannowera![tu!o!*ydach!poleg"ych!z!r$k!'o"nierzy!Chmielnickiego],! Listy!A.! Kisiela,! Listy! B.! Chmielnickiego,! Ró'ni! -! dyaryusze,! listy,! Koliszczyzna,!
Inwentarz!zamku!i!miasta!Bia"ocerkiewskiego!z!1641.!Niecz"ste.
120.–

1023. G#SIOROWSKI! Wac"aw! (Wies"aw! Sclavus)! –! Gaw%dy! 'o"nierskie.! Pok"osie! spucizny!pami%tnikarskiej!napoleo#czyków.!Wydanie!ozdobione!112!reprodukcjami!obrazów,!portretów!i!winiet!s"awnych!mistrzów![...].!Wyd.!II.!Warszawa!1938.!Wyd.!J.!
Przeworskiego.!4,!s.!348,![4].!opr.!p".!z!epoki!z!zach.!ok".!brosz.
Stan!bardzo!dobry.!Egz.!bez!numeru.!Zaw.!m.!in.:!Szko"a!wojskowa!w!Wiedniu,!Audiencja!u!Piusa!
VI,!Pod!Saragoss$,!Wjazd!Ludwika!XVIII!do!Pary'a,!Francuzi!w!Poznaniu,!Ba ka!markietanka,!
W"osy!cesarza,!Obrona!Gda#ska,!Egipt,!Pod!Lipskiem,!San!Domingo,!Ostatni!ordynans.! 200.–

1024. GIERTYCH!J%drzej!–!O!wyj cie!z!kryzysu.!Z!przedm.!K.!Kowalskiego.!Warszawa!
1938.!Zak".!Graf.!S.!Michalski,!C.!Ociepko.!8,!s.!359.!opr.!pp".!z!epoki.
Stan!dobry.!Program!obozu!narodowego!i!sposoby!jego!realizacji.!

64.–

1025. GILLERN! Bronis"aw! –! Wyk"ady! o! obronie! przeciwlotniczej! karabinów! maszynowych.!Rys.!wykona"!Ludwik!Przysiecki.!Toru#!1924.!Centr.!Szko"a!Strzelnicza.!8,!s.!
[8],!227,![3],!tabl.!144.!opr.!wsp.!pp".!z!zach.!ok".!brosz.
Zaplamienia!tylnej!ok".!brosz.!i!ostatnich!kart.!Podpis!w"asn.!Podr%cznik!obs"ugi!karabinów!maszynowych!w!walce!z!samolotami.!Druk!na!prawach!r%kopisu.!Niecz"ste.
320.–

1026. GO$#BEK!Józef!–!Bractwo! w.!Cyryla!i!Metodego!w!Kijowie.!Warszawa!1935.!Nak".!
Red.!miesi%cznika!„Nasza!Przysz"o &”.!8,!s.![4],!s.!390,![2].!brosz.
Otarcia!i!zaplamienia!ok".,!niewielkie!zabrudzenie!trzech!stron!wewn$trz.!Zebrane!razem!artyku"y!
drukowane!cyklicznie!w!„Naszej!Przesz"o ci”!w!l.!1933-1935.!
120.–

1027. GONDEK!Feliks!–!Wspomnienia!z!pielgrzymki!do!Ziemi!+wi%tej!w!roku!1859!odbytej.!Napisa"!Ksi$dz!...,!pleban!z!Krzy'anowic!(Dyjecezyi!Tarnowskiej).!Wyd.!II!popr.!i!
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powi•kszone. Kraków 1862. Ksi•g. i Wyd. Dzie• Katolickich [...]. 16d, s. [8], 268, [4].
opr. wsp. p•.
Karta tyt. pokre•lona atramentem, miejscami zaplamienia. Brak portretu autora.

100.–

1028. GÓRKA Olgierd – „Ogniem i mieczem” a rzeczywisto•! historyczna. Warszawa 1934.
Druk. Nowo•wiecka. 8, s. VI, 140, [1]. brosz.
Stan dobry. Drobiazgowa analiza postaci i szczegó•ów zawartych w powie•ci H. Sienkiewicza,
pod k"tem ich niezgodno•ci z prawd" historyczn", ze szczególnym uwzgl•dnieniem postaci
Skrzetuskiego i kniazia Jeremiego Wi•niowieckiego. W drugiej cz••ci ksi"&ki obszerne polemiki
z historykami A. Czo•owskim, W. Tomkiewiczem i W. Konopczy•skim.
60.–

1029. GÓRZY!SKI Stefan – Falsy%katy polskiego •redniowiecza. Warszawa 1938. &wiat
Wspó•czesny. 8, s. 33, [1]. brosz.
Stan dobry. Podsumowanie stanu bada$ nad fa•szywymi dokumentami •redniowiecznymi. 48.–

1030. GR"BCZEWSKI Bronis•aw – Podró#e gen. ... T. 1-3. Warszawa [1924?]. Nak•. Gebethnera i Wolffa. 8, s. XV, [1], 246, [1], mapa 1; 226, mapa 1; 240, mapa 1. opr. bibliot.
pp•. z epoki.
&lady po naklejkach inwentarzowych na grzbietach, wyklejki p•kni•te w grzbietach, bloki lekko
wygi•te. Komplet. T.1: Kaszgarja, kraj i ludzie. Podró• do Azji &rodkowej, t.2: Przez Pamiry i
Hindukusz do •róde• rzeki Indus, t.3: W pustyniach Raskemu i Tybetu. Liczne ilustr. w ka#dym
tomie.
400.–

1031. GRODECKI Roman – Pocz"tki pieni•#nego skarbu pa$stwowego w Polsce. Kraków
1934. 8, s. [2], 32. brosz. Odb. z „Wiadomo•ci Numizmatyczno-archeologicznych”.
Ok•. nieco zakurzone.

44.–

1032. GRODZICKA Michalina – Niewiasta m•#na, jenera•owa Jadwiga Zamoyska. Kraków
1931. Druk. Pow•ci"gliwo•! i Praca. 16, s. [2], 49. brosz. Odb. z „Ku'niczanki”.
Stan bardzo dobry. Biogra%a za•o#ycielki Stowarzyszenia Matki Boskiej Dobrej Rady w stulecie
jej urodzin.
40.–

1033. GUMOWSKI Marian – Herby miast polskich. Warszawa 1960. Wyd. Arkady. 8, s.
359, [1]. opr. oryg. p•.
Brak obw., poza tym stan dobry. Najobszerniejszy i najpe•niejszy do dzi• leksykon polskiej heraldyki miejskiej, poprzedzony obszernym opracowaniem jej historii, ikonogra%i i 'róde•. Zaw. 76
reprodukcji piecz•ci z herbami miast oraz 716 barwnych herbów z opisami.
100.–

1034. HARBUT Juljusz Stanis•aw – Ma•y Rzym. T. 1-4. Warszawa 1936-1938. Sk•. g•. Gebethner i Wolff. 8, s. VIII, 281; 98; VIII, [5], 14-224; VIII, [3], 12-144. razem opr. wsp.
pp•. z zach. ok•. brosz.
Miejscami zaplamienia, brak ilustracji na ok•. brosz. t. 4. Praca po•wi•cona tragicznym losom
krakowskiej karmelitanki Barbary Ubryk przetrzymywanej w nieludzkich warunkach w klasztorze na Weso•ej. Autor korzysta• z niepublikowanych i trudno dost•pnych materia•ów 'ród•owych.
Ksi"#ka zakazana przez Ko•ció• przed wojn", po wojnie wykorzystywana przez komunistów do
walki z Ko•cio•em.
160.–

1035. HARTLEB Zygmunt – Szabla polska. Z 12 tabl. Lwów-Warszawa-Wilno 1926. Ossolineum. 8, s. 59, [1], tabl. 12. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, ok•. nieco po#ó•k•e, wewn"trz stan dobry. Piecz.
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1036. INSTRUKCJA bojowa. Cz. VI C. (Przyk!ad).
Opanowanie lotniska polowego. Wyk!ad w Szkole Podchor. Rezerwy Piechoty, Zambrów 1943.
[Warszawa] 1943. [Kom. G!. AK], TZWW. 16d,
s. 26, mapy 2. brosz.
Chojnacki I 330. Niewielkie zaplamienia na pocz"tku,
stan dobry. Druk konspiracyjny.
60.–

1037. IWASIEWICZ Jan – Bezdro#a Rosji Sowieckiej.
Warszawa 1935. Druk. Techniczna. 8, s. 66, [1].
brosz.
Niewielkie uszk. tylnej ok!., mimo to stan dobry. Zaw.
m. in.: Warunki podró•y, Propaganda komunistyczna,
Walka z religj•, Sztuka i kultura, Mieszkanie i #ycie,
Statystyka i humorystyka.
64.–

1038. JANKOWSKI Tadeusz – $mier% Stefana Batorego w Grodnie. Grodno 1930. Wyd. Magistratu
Miasta Grodna. 8, s. 74, tabl. 4. brosz. Bibl. Historyczna M. Grodna, t. 1.
Ok•. nieco otarte, za•amania naro#ników kart.

60.–

nr 1036

1039. JAROCHOWSKI Kazimierz – Z czasów saskich, spraw wewn•trznych, polityki i
wojny. Pozna' 1886. Nak•. C. F. Piotrowskiego i Sp. 8, s. [6], 544, [1]. opr. wsp. p•. z
zach. ok•. brosz.
Kilka kart podklejonych w grzbiecie, stan dobry. Podpis w•asn. Zaw. m. in.: Lauda po•"czonych
województw Kaliskiego i Pozna'skiego za panowania Augusta II, Epizod Rakoczowy w dziejach
panowania Augusta II, od roku 1703-1717, Bitwa pod Poniecem dnia 9 listopada 1704, jej przeddzie' i nast•pstwa, Obl•#enie Gda'ska w roku 1734.
140.–

1040. JASIENICA Pawe• – Dwie drogi. O powstaniu styczniowym. Warszawa 1960. PIW.
8, s. 410, [2]. brosz., obw.
Otarcia obw., wewn"trz stan bardzo dobry. Piecz. Podpis autora na stronie przedtyt.

nr 1039

140.–

nr 1040
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Jednodniówki wojskowe
1041. JEDNODNIÓWKA obozów Jolsva-Selyp.
Selyp 1943. Starszy obozu i grono o•cerów
obozu internowanych o•cerów w Selyp na
W•grzech. 4, s. [2], 116. brosz.
Polonica 6015 (nieznany egzemplarz z autopsji).
Wyra•ne otarcia i zaplamienia ok•.. Podpis w•asn.
Podkre•lenia w tek•cie. Maszynopis powiel. Na
kilku stronach pozostawiono miejsce na wklejenie
zdj••, których nie do••czono. Zaw. m. in.: Na obcej ziemi (tu szczegó•owy opis •ycia obozowego),
Z nad Zagyvy..., Nasze zadania na W•grzech, To i
owo z Selypu, Lista imienna •o•nierzy i osób cywilnych internowanych w obozie Jolsva i Selyp.
Rzadkie.
240.–

1042. JEDNODNIÓWKA 3 P. P. Leg. w dziesi•t•
rocznic•, w dzie# po•wi•cenia chor!gwi pu•kowej. Jaros•aw, 30 IX 1924. Druk. Pospieszna, Lwów. 4, s. 51. brosz.
Ok•. lekko otarte, zagi•cia naro•ników kart. Zaw.
nr 1041
m. in.: O Polsk& Gór•, Zdarzenie prawdziwe, Odwiedziny w Mo•otkowie, Chor•giew pu•kowa,
Dwie kartki z Legjonowego oddzia•u $l!skiego, Lista dicerów i szeregowych odznaczonych
krzy"em „Virtuti Militari” kl. V, Lista poleg•ych w r. 1919-20, Ze sportu.
120.–

1043. JEDNODNIÓWKA. VI kurs S.P.P. i Kaw. Zmot.
Szkocja, VI 1944. Wydz, Kult. Szko•y Podchor!"ych Piecz. i Kawalerii Zmotoryzowanej. 4, s. 26.
brosz.
Przednia ok•. zakurzona, z za•amanym naro"nikiem i niewielkim ubytkiem, wewn!trz stan bardzo dobry. Red. T.
Zago"d"on, L. Muszy#ski, O. Jab•o#ski i in. Maszynopis
powiel. Jednodniówka wydana z okazji uko#czenia szkolenia przez podchor!"ych PSZ w Szkocji. Zaw. m. in.:
Kierunek kraj%%%, Westerplatte, Nasze cele, Dlaczego jestem w Wojsku Polskim, Wilia w niewoli. Patrz te" poz.
1045.
120.–

1044. PAMI!TKA roku szkolnego 1926/27. Ostrów-Komorowo, 15 VII-15 VIII 1927. O•cerska Szko•a
Piechoty. 8, s. 68. brosz.
Ok•. otarte, niewielkie zaplamienia wewn!trz. Zaw. m.
in. kronik• szkoln! 1926/1927, wykaz o•cerskiej kadry
szkolnej, spis podchor!"ych, zdj•cia z zaj••.
100.–
nr 1043
1045. PODCHOR!ZY. Jednodniówka V-tego kursu lotników S.P.P. i K.Z.M. Szkocja 1944. Wydz, Kult.
Szko•y Podchor!"ych Piecz. i Kawalerii Zmotoryzowanej. 4, s. 20. brosz.

Przednia ok•. nieco zakurzona, naddarcia kraw•dzi ok•., podklejona przedarcie przedniej ok•.,
wewn!trz stan bardzo dobry. Red. pchor. Z. Szajna-Stankowski, rys. st. dragon M. Baran. Ma-
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szynopis powiel. Jednodniówka wydana z okazji
uko•czenia szkolenia przez podchor•#ych PSZ w
Szkocji. Zaw. m. in.: Moje miasto Wilno, Wrzesie•,
Wspomnienia, Sport a emigracja, fragment poematu K. Wierzy•skiego „Barbakan warszawski”. Patrz
te# poz. 1043.
120.–

1046. Drugi ROCZNIK pami"tkowy pi"tego kursu
Szko•y Podchor••ych Rezerwy Artylerji we
W•odzimierzu. Rok 1930-1931. W•odzimierz
1931. Druk. Ksi•g. Pol. B. Po•onieckiego,
Lwów. 4, s. [4], 135, [1], tabl. 8. brosz.
Otarcia i podklejenia ok•., podklejenia wewn•trz,
zaplamienia karty tyt. Piecz. Zaw. m. in.: Kronika
szko•y, Raid do Warszawy, Sport, Luzem na poligonie, O patronów dla bateryj szkolnych, Kroniki
bateryjne, Z teki karykatur F. Topolskiego, wykaz
absolwentów. Liczne ilustracje.
160.–

1047. WSPOMNIENIA. Jednodniówka Batalionu
Szkolnego Podchor••ych Sanitarnych Rezerwy 1937-38. Warszawa. Druk. Dziennikarska. 4, s. 24. brosz.

nr 1047

Ok•. nieco otarte i zaplamione. Oprac. pod kier. S. Mogielnickiego. Zaw. m. in.: Nadbudowa
ideologiczna wojny, Jak Staska S•odyck• do wojska wzieni, Patrol sanitarny, Nasze pierwsze manewry, Kochane nosze, O czym Prut noc• gaworzy. Na ko•cu spis osobowy batalionu. Do••czona
karta z 20 podpisami •o•nierzy.
140.–

Judaika
1048. BA!ABAN Majer – Przewodnik po •ydowskich zabytkach Krakowa. Z 13 ryc. w tek&cie
[...], z 2 planami. Kraków 1935. Nak•. Stow.
„Solidarno&• - B’nei B’rith”. 16d, s. VIII,
125, [8], tabl. 24. brosz.
Stan bardzo dobry.

120.–

1049. BOCQUET W•adys•aw – Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Powstanie i dzieje
narodu •ydowskiego. Warszawa [cop. 1942].
Wyd. Polskie. 8, s. 552. opr. oryg. kart.
Otarcia grzbietu, tylna wyklejka ze &ladami po ta&mie, podklejona w grzbiecie. Antysemicka publikacja z czasów okupacji niem.
120.–

1050. BRANDSTAETTER Roman – Legjon •ydowski Adama Mickiewicza. (Dzieje i dokumenty). Warszawa 1932. Wyd. „Menora”. 8,
s. [2], 70. brosz. Odb. z „Miesi•cznika *ydowskiego”.
Papier nieco po•ó•k•y. Nieliczne podkre&lenia.
Dzieje zamys•u stworzenia pu•ku •ydowskiego

nr 1048

255

HISTORIA, WOJSKOWO••, PAMI•TNIKI I WSPOMNIENIA, PRAWO
przez Adama Mickiewicza w Turcji w 1855. Trzon formacji mieli tworzy• •ydowsko-rosyjscy
je•cy wzi•ci do niewoli podczas wojny krymskiej. Uczeni widz• tu prób• realizacji idei Towia•skiego, który uznawa! „starsze•stwo” Izraela. „W ogólno"ci sprawy legionu •ydowskiego s• #le
zbadane, zw!aszcza w Polsce, gdzie do niedawna podstawow• pozycj• naukow• pozostawa!a
rozprawa ‚Legion •ydowski’ Romana Brandstaettera z 1932 roku” („Mickiewicz. Encyklopedia”,
War. 2001, s. 633).
64.–

1051. [GLUZI!SKI Tadeusz]. Henryk Rolicki [pseud.] – Zmierzch Izraela. Warszawa 1932.
Zak!. Druk. F. Wyszy•ski i Sp. 8, s. [4], 420, [3]. opr. pp!. z epoki.
Niewielkie otarcia ok!. Dzieje narodu •ydowskiego od pocz•tków do rozwoju syjonizmu. Publikacja antysemicka.
80.–

1052. GÓROWSKI Artur – Ksi••ka adresowa cz!onków Zwi•zku $yd. Stowarzysze• Humanitarnych „B’nei B’rith” w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. Oprac. ... Kraków 1937. Nak!. Zw. $yd. Stow. [...]. 16d, s. 144. brosz.
Stan bardzo dobry.

100.–

1053. IRANEK-OSMECKI Kazimierz – Kto ratuje jedno •ycie... Polacy i $ydzi 1939-1945.
London 1968. Ksi•g. Pol. Orbis. 8, s. [4], 323. brosz. Studium Polski Podziemnej.
Grzbiet lekko otarty. Zapiski i podkre"lenia w tek"cie. Zaw. m. in.: Post•powanie Niemców,
Nurty •ycia $ydów, $ydzi w walce, Ghetto w walce, Zorganizowana pomoc cywilna, %•czno"•
$ydów z Zachodem, Wyst•pienia przeciw•ydowskie i ich zwalczanie, Krwawe o&ary, Polskie
wyst•pienia na Zachodzie dla ratowania $ydów.
60.–

1054. KORWIN Ludwik [w!a"c. Piotrowski Ludwik] – Szlachta polska pochodzenia •ydowskiego. Kraków 1933. Nak!. autora. 16d, s. 95, [5], tabl. barwnych 10. brosz.
Ok!. lekko otarte, brak karty przedtyt., poza tym wewn•trz stan dobry. Piecz. i ekslibris H. Bednarskiego ze Lwowa. Niecz"ste.
280.–

1055. MI•DZYNARODOWY $yd. Najwa•niejsze zagadnienie wszech"wiatowe. (Dzia!alno"• $ydów w Stanach Zjednoczonych. $ydzi a Polska). Przedruk z serji artyku!ów,
drukowanych w „The Dearborn Independent” [...]. T!um. z ang. A. Szottowa. Pozna•
1923. Nak!. Ksi•g. Spo!ecznej. 8, s. [4], 251,
[1].
[oraz] MI•DZYNARODOWY $yd. Najwa•niejsze zagadnienie wszech"wiatowe. Przedruk z serji artyku!ów [...]. Pozna• 1922. Nak!.
Ksi•g. Spo!ecznej. 8, s. 228. razem opr. bibliot.
pp!. z epoki.
Papier nieco po•ó!k!y, stan dobry. Dwie cz•"ci jednej
pracy, tu oprawione w odwrotnej kolejno"ci. Publikacja antysemicka.
140.–

1056. M#ODY Czyn. Pismo m!odzie•y szomrowej.
Miesi•cznik. Warszawa-Lwów. Red. J. Diament. Wyd. Szomrija. 4. razem opr. p!. z epoki
z zach. ok!. brosz.
[R. 1]: 1938.
Czas. BJ –; Czas. BUW 6, 76. Brak przedniej wyklejki, z!ocenia na przedniej ok!. zatarte. Ka•dy numer
obj. 16 s. Podpis w!asn. Kompletny pierwszy rocznik (9 numerów, w tym jeden podwójny) czasopisma
m!odzie•y •ydowskiej zrzeszonej w ruchu Szomrija.
Na ko•cu zbiorczy spis tre"ci. Rzadkie.
320.–
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1057. MÜLLER Eugeniusz – !ydzi w Krakowie w drugiej po•owie XIV stulecia. Kraków
1906. Tow. Mi•o•ników Historyi i Zabytków Krakowa. 8, s. 84, tabl. 2. brosz. Bibl.
Krakowska, nr 35.
Stan bardzo dobry. Na ok•. data 1907.

64.–

1058. XI•GI niektóre z •ydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przek•adania Jerzego
!u•awskiego. Rysunki Wilhelma Wachtla. Lwów. [1904]. Nak•. Ksi•g. H. Altenberga. 8, s. 149, [2]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, przednia ok•. brosz. podklejona papierem, tylna obca, zaplamienia i
niewielkie ubytki górnych marginesów pierwszych kart, poza tym wewn&trz stan dobry. Ca•ostronicowe ilustracje, winiety i inicja•y W. Wachtla.
W. Wachtel (1875-1942) - polski malarz, gra'k i ilustrator pochodzenia •ydowskiego, absolwent
krakowskiej ASP (pracownie J. Stanis•awskiego, L. Wyczó•kowskiego i J. Fa•ata), zaliczany,
obok Hirschenberga i Liliena, do czo•owych artystów •ydowskich pocz. XX w.
100.–

W

1059. KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1839. Pary•. Ksi•g. i Druk. Pol. 16d,
s. [14], 115. opr. pó*n. psk.
Chojnaccy I 707; Gocel kat. 3092. Miejscami zabr&zowienia papieru, stan dobry. Ekslibris Jaros•awa Doli•skiego (proj. F. Seiferta). Cz••/ kalendarzowa interfoliowana czystymi kartami. Zaw.
m. in.: Polacy zmarli na pielgrzymstwie w r. 1838, Lista Polaków zamieszka•ych w Pary•u (m.
in. Mickiewiczowie), Adressa niektórych Polaków zamieszka•ych w departamentach Francyi i w
celniejszych miastach Anglji, Belgji i Szwajcarji, Adressa Polaków maj&cych zak•ady handlowe,
fabrykantów, artystów we Francji, Celniejsze ksi&•ki znajduj&ce si• do przedania w Ksi•garni
Polskiej [..]. Wspomnienia siedmiu lat pielgrzymstwa polskiego.
240.–

nr 1059

1060. KALINKA Waleryan – Konstytucya Trzeciego Maja. (Kwiecie•-czerwiec 1791). Stosunki europejskie i przygotowania w Warszawie do Konstytucyi 3-go Maja, Zamach
stanu. Lwów 1888. Ksi•g. Seyfartha i Czajkowskiego. 8, s. [2], 115, [1]. opr. nieco
pó*n. pp•.
Stan bardzo dobry. Naklejka introligatora J. T. Hewaka na przedniej ok•..

100.–
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1061. KA!SKI Miko•aj – O karze •mierci. Rozprawa napisana w celu osi•gni•cia stopnia doktora praw w
Uniwersytecie Jagiello#skim. Kraków 1850. Druk.
„Czasu”. 16d, s. 57. brosz. wt.
Miejscami liczne za•ó•cenia papieru, poza tym stan dobry.
Praca doktorska M. Ka#skiego (1818-1898) - galicyjskiego
dzia•acza politycznego i prawnika. „Opowiada• si" w niej
za stosowaniem kary •mierci, z wy•!czeniem jednak$e przest"pstw politycznych” (PSB).
120.–

1062. KARWASI!SKA Jadwiga – S!siedztwo kujawsko-krzy$ackie 1235-1343. Warszawa 1927. Tow. Naukowe Warsz. 8, s. 226. brosz. Rozprawy Historyczne
TNW, t. 7, z. 1.
Stan bardzo dobry.

60.–

1063. KASPRZYCKI Tadeusz – Kartki z dziennika o%cera
I Brygady. Ze szkicami, mapami i ilustr. Warszawa
1934. Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd. 8, s. XIV, 543, tablice,
mapy. brosz.

nr 1061

Skrzypek 678. Ok•. otarte, nieznaczny •lad zawilgocenia.
Podpis w•asn. Wspomnienia dowódcy Kadrówki i o%cera w
sztabie I Brygady, pó&niejszego gen. dyw. Wa$ne &ród•o do dziejów Legionów Polskich. Niecz"ste.
220.–

nr 1063

nr 1064

1064. KIESZKOWSKI Jerzy – Kanclerz Krzysztof Szyd•owiecki. Z dziejów kultury i sztuki
Zygmuntowskich czasów. 160 %gur w tek•cie, 56 tabl. [...]. Pozna# 1912. Nak•. Ksi"g.
J. K. 'upa#skiego. 8, s. [6], XXXVI, 930, tabl. 68. opr. w 2 wol. psk. z•oc. z epoki z
zach. ok•. brosz.
Niewielkie otarcia ok•., miejscami niewielkie zaplamienia wewn!trz. Ok•adki brosz. projektowa• Jan Bukowski. Praca „oparta o bogate &ród•a archiwalne i analiz" zachowanych zabytków
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sztuki, nagrodzona przez AU na konkursie im. J. U. Niemcewicza w 1904, rozszerzona i wydana
pó!niej” (PSB).
1.000.–

1065. [KLUCZYCKI Franciszek Ksawery] – Pierwsza wiadomo"# z pod Wiednia i strzemi$
wezyra. Skre"li• Fr. Kl. [krypt.]. Kraków 1880. Druk. „Czasu”. 16d, s. 15. brosz. wt. z
zach. ok•. oryg. Odb. z „Czasu”.
Ok•. zaplamione, strona tyt. zakurzona, za•amania naro•ników. Na przedniej ok•. brosz. odr%czna
dedykacja autora dla Teo"la #ebrawskiego, poni•ej znacznie pó•niejsza dedykacja Jana Lubicz-Pacho'skiego. Na ko'cu odr•czna notatka Antoniego Ryszarda dotycz•ca dalszych losów
strzemienia opisanego w tek"cie.
60.–

1066. KNAPOWSKA Wis•awa – Kandydaci do tronu polskiego w czasie wojny krymskiej.
Pozna' 1927. Fiszer i Majewski. 8, s. 74, [1]. brosz.
Ok•. nieco po•ó•k•a i zaplamiona, wewn•trz stan dobry. Zaw. m. in.: Rzut oka na genez• wojny
krymskiej i na jej przebieg dyplomatyczny i militarny, Zabiegi o formacj• legjonu polskiego w
Turcji, Próby skupienia polityki demokratów polskich i Hotelu Lambert woko•o kandydatury
ksi•cia Napoleona.
60.–

1067. KONECZNY Feliks – Dzieje Polski za Jagiellonów. Kraków 1903. Krak. Tow. O"wiaty Ludowej. 8, s. VI, 358. opr. psk. z•oc. z epoki.
Otarcia kraw•dzi ok•., skrajne karty nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Pierwsze wydanie
wielokrotnie wznawianej popularyzatorskiej pracy Konecznego. „+mia•e, nie zawsze dosy# umotywowane tezy [...] wywo•a•y sporo sprzeciwów” (PSB).
160.–

1068. KOPERA Feliks – Dzieje skarbca koronnego czyli insigniów i klejnotów koronnych
Polski. Kraków 1904. Spó•ka Wydawnicza Pol. 8, s. 261, [2]. brosz.
Gruca 363. Stan dobry. Piecz. Zaw. m. in.: Najdawniejsze wiadomo"ci o skarbcu, Wiadomo"ci o
stroju koronacyjnym, Prywatne skarby Zygmunta Augusta, Ruina skarbca koronnego za Jana III,
Insygnia gin•.
80.–

1069. [KORWIN Tadeusz, SZLUBOWSKI Bronis•aw] – Jak w obecnej chwili si• przedstawia sprawa polska? Kilka uwag na czasie. Napisa• Korwin. B. m. 1918. 8, s. 15. brosz.
Stan bardzo dobry. W prawym górnym naro•niku strony pierwszej: „Drukowano jako r•kopis”,
po tek"cie: „1 stycznia 1918”.
40.–

1070. KORZON Tadeusz – Wewn•trzne dzieje Polski za Stanis•awa Augusta (1764-1794).
Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. T. 1-6. Wyd.
II. Kraków-Warszawa 1897-1898. T. Zwoli'ski i T. Paprocki. 8, s. [4], 513, [2], tabl. 4,
planów i map 3; [2], 428, [1], tabl. 21, plany 2; [4], 491, [1], tabl. 20; [4], 339, [1], tabl.
10; [4], 298, [1], tabl. 9; [4], 392, tabl. 3, planów i map 5. opr. w 3 wol. wsp. psk. z•oc.,
górne obci•cie barwione, ozdobny futera• kart.
Stan bardzo dobry. Podpis w•asn. o•ówkiem, zapiski inwentarzowe. „Dzie•o pomnikowe, stanowi•ce epok• [...] w historiogra/i nowo•ytnej polskiej” (S. Askenazy w „Portrety uczonych
polskich”. Kr. 1974).
1.600.–

1071. KOT Stanis•aw – Ideologja polityczna i spo•eczna braci polskich zwanych arjanami.
Warszawa 1932. Kasa im. Mianowskiego. 8, s. 160. brosz.
Ok•. nieco zakurzone, wewn•trz stan dobry.

60.–

1072. KOZ$OWSKI F[elicjan] – Dzieje Mazowsza za panowania ksi•••t. Warszawa 1858.
Nak•. S. Orgelbranda. 8, s. 579, [4], tabl. rozk•. 1. opr. wsp. psk.
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Brak karty tyt., na karcie przedtyt. naklejone dane wydawnicze wyci•te z karty tyt., miejscami
wyra•ne za•ó•cenia papieru. Piecz. Na tablicy drzewo genealogiczne ksi•••t mazowieckich. Od
s. 518: „Czersk historycznie i statystycznie opisany” Kornelego Koz•owskiego.
500.–

1073. KRAUSHAR Alexander – Miscellanea historyczne, [nr] XXXIII: Spisek koronacyjny
z roku 1829 w !wietle prawdy historycznej. Kraków 1909. Nak•. autora. 8, s. 64. brosz.
Odb. z „Przegl•du Pol.”.
Otarcia i zaplamienia ok•., wewn•trz stan dobry. Dotyczy planowanego wyst•pienia zbrojnego
elewów warszawskiej Szko•y Podchor••ych w zwi•zku z koronacj• Miko•aja I na króla polskiego. Wydarzenia te sta•y si• kanw• „Kordiana” J. S•owackiego.
64.–

1074. KRAUSHAR Alexander – Nowe epizody z ostatnich lat •ycia Jmci pana Jana Chryzostoma z Gos•awic Paska. Petersburg 1893. Ksi•g. B. Rymowicz. 16d, s. 175, [1], V, [1].
opr. psk. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, przednia wyklejka p•kni•ta w grzbiecie, niewielkie zaplamienia wewn•trz..
180.–

1075. KRUSZEWSKI I[gnacy] – Regulamin dla jazdy
powstaj•cej Polski. Pary• 1849. Druk. PP. Maulde i
Renou. 16d, s. VI, 349, [1]. opr. psk. z•oc. z epoki.
Nieznaczne otarcia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry.
Dyskretna piecz. heraldyczna na karcie tyt. Nieliczne notatki o•ówkiem. Regulamin jazdy autorstwa I. Kruszewskiego (1799-1879) - pu•kownika wojsk pol., genera•a
w armii belgijskiej, uczestnika powstania listopadowego
i (pó•niej) styczniowego. Zaw. m. in.: Organizacia czyli sk•ad organiczny pu•ku jazdy na stopie wojennej, Rys
ogólny obowi•zków ka•dego stopnia, Szyk kompanij,
szwadronu i pu•ku oraz miejsca ka•dego stopnia we froncie, Podzia• wyrobienia pu•ku, regu•y i zasady ogólne,
Szko•a •o•nierza, Szko•a plutonu, Szko•a kompanij, szko•a pu•ku. Niecz%ste.
420.–

1076. KSI•GA pami•ci poleg•ych funkcjonariuszy SB,
MO i ORMO. Warszawa 1971. Komitet Obchodów
25-Lecia Milicji Obywatelskiej i S•u•by Bezpiecze"stwa. 4, s. 546, [6]. opr. oryg. p•., obw.
Otarcia kraw•dzi obw., poza tym stan dobry. Praca wynr 1075
dana pod red. p•k. K. Chociszewskiego. Liczne ilustr. w
tek!cie. Wykazy poleg•ych funkcjonariuszy w uk•adzie
terytorialnym wg województw. Przyt•aczaj•ca wi•kszo•' zgin••a w pierwszym okresie po wyzwoleniu, w latach „utrwalania w•adzy ludowej”.
130.–

1077. KUBALA Ludwik – Stanis•aw Orzechowski i wp•yw jego na rozwój i upadek Reformacyi w Polsce. Lwów-Warszawa 1906. Wyd. Towarzystwa Nauczycieli Szkó• Wy•szych. 4, s. [4], 103, [3], tabl. 1. opr. oryg. p•. zdob. Nauka i Sztuka, t. 1.
Stan bardzo dobry. Oprawa ciemnoczerwona ze z•oceniami. 46 ilustracji. Pierwszy tom atrakcyjnie
wydanej serii wydawniczej „Nauka i Sztuka”. Ilustracje ukazuj• stare sztychy, medale, portrety
wspó•czesnych, karty tytu•owe publikacji Orzechowskiego (1513-1566) - kanonika przemyskiego,
historyka i pisarza, ideologa z•otej wolno!ci szlacheckiej. Ilustracja na tabl. 20.
120.–

1078. KUKIEL Maryan – Dzieje or••a polskiego w epoce napoleo"skiej. W setn• rocznic•
1812-1912. Pozna" 1912. Nak•. Z. Rzepeckiego i Ski. 4, s. [8], 399, [7], IX, [2], tabl.
12. opr. oryg. p•. zdob.
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Ok .! lekko! zakurzona,! poza! tym! stan! bardzo! dobry.! Piecz.! Ok .! projektu!A.! S.! Procaj owicza.!
Liczne!ilustracje!w!tek"cie.!Wyd.!I.!Ilustracja na tabl. 20.
360.–

1079. KUKIEL! Maryan! –! Próby! powsta#cze! po! trzecim! rozbiorze! 1795-1797.! Warszawa!
1912.!Druk.!W.!L.!Anczyca!i!Sp.!8,!s.!XVII,![1],!513,![2],!tabl.!1.!brosz.!Monogra$e!w!
Zakresie!Dziejów!Nowo%ytnych,!t.!19.
Niewielkie!zaplamienie!przedniej!ok .,!wewn&trz!stan!bardzo!dobry.!Piecz.!

100.–

1080. KUKIEL!M[arian]!–!Wojny!napoleo#skie.!Wyd.!nowe,!zmienione!i!uzup.!Z!atlasem.!
Warszawa! 1927.! G .! Ksi'garnia! Wojskowa.! 4,! s.! XIV,! [2],! 318! [3]! +! s.! VII,! [1],! 81!
[atlas].!brosz.!Kurs!Historji!Wojen,!t.1.
Otarcia!ok .,!wewn&trz!stan!dobry.!Klasyka!polskiej!historycznej!literatury!wojskowej.!

320.–

1081. KULCZYCKI!Jerzy!Sas!–!Z!dziejów!Kulczyckich.!T.!1:!Od!Branska!do!Wiednia!12461694.!London-Sopot!2012.![Nak !w asnym].!4,!k.!216.!brosz.
Stan!bardzo!dobry.!Wydano!25!egz.,!ten!nr!7.!Nast'pny!tom!w!przygotowaniu.!

250.–

1082. KURDYBACHA! (ukasz! –! Dzia alno")! kulturalna! Piotra! Myszkowskiego,! biskupa!
krakowskiego.!Lwów!1935.!Druk.!E.!Zimnego.!8,!s.!171,![2].!brosz.!Prace!Hist.-kulturalne,!t.!1.
Stan!bardzo!dobry.!Praca!doktorska!pó*niejszego!wybitnego!historyka!o"wiaty!przedstawiona!na!
Uniw.!Jana!Kazimierza!we!Lwowie.!
80.–

1083. KURJER! Warszawski.! Ksi&%ka! jubileuszowa! ozdobiona! 247! rys.! w! tekscie,! 18211896.!Warszawa!1896.!Wyd.!w asne.!8,!s.![4],!735,![1].!opr.!psk.!z oc.!z!epoki.
Niewielkie!otarcia!ok .,!miejscami!takie%!zaplamienia!wewn&trz.!Podpis!w asn.!Zaw.!m.!in.:!Narodziny!„Kurjera”,!Okres!bie%&cy,!Rodowód!„Kurjera”,!Numery!noworoczne,!Premja,!Jubileusze,!
Prenumerata,! Format,! uk ad,! terminy,! Dzia ! bie%&cy,! Korespondenci,! Dzia y! sta e,! Og oszenia,!
Skorowidz!artyku ów!drukowanych!w!Kurjerze.!Niecz%ste.
450.–

1084. KUTRZEBA!Stanis aw,!SEMKOWICZ!W adys aw!–!Akta!unji!Polski!z!Litw&!13851791.!Wydali!...!Kraków!1932.!PAU!i!Tow.!Nauk.!Warsz.!4,!s.!LVI,!570,![1].!opr.!wsp.!
p .!z!zach.!ok .!brosz.
Otarcia!i!zaplamienia!ok .!brosz.,!poza!tym!stan!dobry.!

160.–

1085. LABOULAYE!Edward!–!Historya!Stanów!Zjednoczonych.!Przek ad!z!wyd.!IV.!T.!1-4.!
Warszawa!1876-1878.!M.!Glücksberg.!8,!s.![4],!260;![4],!284,![11];![4],!IX,![1],!313;!
[6],!384.!opr.!reperowana!pp .
Stan!dobry.!Ksi&%ka!posiada a!pierwotnie!opraw'!pó skórkow&!z!epoki,!oryginalne!grzbiety!skórzane!zast&piono!wspó cze"nie!grzbietami!p óciennymi.!Naklejki!inwentarzowe!na!stronach!tyt.!
Ostatni!tom!ukaza !si'!pt.!„!Rys!dziejów!od!r.!1788!do!r.!1865!opracowany!pod ug!najlepszych!
*róde !przez!Maryana!Dubieckiego.!Uzupe nienie!polskiego!przek adu!‚Historyi!Stanów!Zjednoczonych![...]’”.!
400.–

1086. LASOCKI!Zygmunt!–!Polacy!w!austrjackich!obozach!barakowych!dla!uchod*ców!i!
internowanych.!/Wspomnienia!z!czasów!wojny!"wiatowej!by ego!pos a!do!parlamentu!
austrjackiego<.!Kraków!1929.!Nak .!autora.!8,!s.!311,![1],!VII,![1].!brosz.
Skrzypek!929.!Grzbiet!wyp owia y,!niewielki!"lad!kornika,!wewn&trz!stan!dobry.!Odr%czna dedykacja autora.!Piecz.!Liczne!materia y!*ród owe,!kilka!ilustr.!w!tek"cie,!indeks.!
120.–

1087. LEWAK!Adam! –! Dzieje! emigracji! polskiej! w! Turcji! /1831-1878<.! Warszawa! 1935.!
Nak .!Instytutu!Wsch.!8,!s.![2],!280,!tabl.!5.!opr.!pp .!z!epoki.
Stan!dobry.!Do &czono!recenzj'!ksi&%ki!z!„Kwartalnika!Hist.”.!

120.–
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1088. [LULLIN de Châteauvieux Jacob] – R•kopism nades•any z wyspy S. Heleny niewiadomym sposobem. Prze•o#ony na Polskie z francuzkiego exemplarza, wydanego w
Londynie [...] 1817. Dodane iest zdanie o tem•e pi•mie. Warszawa 1817. Druk. J. W•ckiego. 8, s. 146. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, otarcia ok•., niewielkie zabrudzenia wewn•trz. Egz. nieobci!ty. Skasowane piecz. bibliot. Na karcie tyt. odr•czna notatka wskazuj•ca b••dnie K. Brodzi&skiego jako
t•umacza. Rzekomy pami•tnik Napoleona - w rzeczywisto•ci misty'kacja literacka. Przek•ad F.
Bentkowskiego.
120.–

1089. !OZI"SKI W•adys•aw – Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej
po•owie XVII wieku. Wyd. IV. T. 1-2. Lwów 1931. Nak•. Ksi•g. Gubrynowicza i Syna.
8, s. XII, 426; XI, [1], 507. brosz.
Otarcia ok•., za•amanie naro•nika przedniej ok•. t. 1, papier nico po•ó•k•y. Piecz. Fascynuj•cy
obraz prawa i bezprawia w I Rzeczypospolitej w pierwszej po•owie XVII w. „Co za •wiat, co za
•wiat( Gro)ny, dziki, zabójczy. *wiat ucisku i przemocy. *wiat bez w•adzy, bez rz•du, bez •adu i
bez mi•osierdzia. Krew w nim ta&sza od wina, cz•owiek ta&szy od konia” - tak zaczyna si• s•ynna
ksi••ka o bezprawiu w I Rzeczypospolitej oparta na autentycznych, archiwalnych aktach s•dowych, kronikach i pami•tnikach. T. 1: Czasy i ludzie, t. 2: Wojny prywatne. „Prawem i lewem”
uznane jest za klasyczne dzie•a polskiej historiogra'i.
180.–

1090. !OZI"SKI W•adys•aw – +ycie polskie w dawnych wiekach. Wyd. III, illustrowane,
przejrzane i uzupe•nione. Lwów 1912. Nak•. Ksi•g. H. Altenberga. 4, s. VIII, 259, tabl.
114 [w tym barwne i rozk•.]. opr. oryg. p•. zdob. z zach. ok•. brosz., górne obci•cie z•oc.
Empireum 94, 309. Opr. nieco zabrudzona, wewn•trz stan dobry. „+ycie polskie” nale•y do
szczytowych osi•gni•• naukowych W. <ozi&skiego. Mia•o kilkana•cie wyda&, w tym kilka wykwintnych typogra'cznie. Wydanie trzecie z 1912 uwa#ane jest powszechnie za najpi$kniejsze. Autor dzi•kuje we wst•pie Alfredowi Altenbergowi za „nieszcz•dzenie kosztów” i „skuteczn• pomoc w wyszukiwaniu i wyborze rycin i za staranie o ich artystyczn• reprodukcj•”.
Zgromadzony materia• ilustracyjny jest w istocie imponuj•cy, a jako•• techniczna reprodukcji
bardzo wysoka. Wspó•cze•ni wydawcy ksi••ki przywo•uj• w materia•ach promocyjnych dziennik Jana Lechonia, wybitnego poety zmar•ego na emigracji, w którym wspomina, •e ilustracje te
pojawia•y si• w jego snach. Ksi••ka <ozi&skiego podkre•laj•ca splendor, bogactwo i barwno••
•ycia staropolskiego, wzmacnia•a polskie morale i s•u•y•a podobnie jak trylogia Sienkiewicza
„pokrzepieniu serc”, cho• sam autor nie ukrywa, •e czasami opisywane przez niego zjawiska
nazwa• nale•a•oby „bogat• n•dz•”. Ilustracja na tabl. 21.
260.–

1091. !UNI"SKI Ernest – Echa wczorajsze. Warszawa 1925. Dom Ksi••ki Pol. 16d, s. 342.
brosz.
Ok•. nieco otarta, niewielkie zaplamienia wewn•trz. Zaw. m. in.: Karno•• narodowa, Prasa a pa&stwowo••, Robotnicy a inteligencja, O Polsce, Wspomnienia o Rydlu, Antoni Ma•ecki, Rozprawa
o Jerzym Brandesie.
100.–

1092. MACKIEWICZ Joseph – The Katyn Wood Murders. With a foreword by Arthur Bliss
Lane. London 1951. Hollis = Carter. 8, s. VI, [2], 252. opr. oryg. p•., obw.
Niewielkie otarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Pierwsza ksi%#ka o zbrodni katy&skiej
w j$z. angielskim. Autor „w maju 1943 po odkryciu przez Niemców w Katyniu grobów o'cerów polskich zamordowanych przez Sowietów, na zaproszenie niemieckie i za zgod• polskich
w•adz okupacyjnych uda• si• do Katynia jako obserwator ekshumacji zw•ok” >Wikipedia?. Swoje
spostrze•enia wyrazi• w wywiadzie opublikowanym w gadzinowym „Go&cu Codziennym” >za
co PPR wyda•a na niego wyrok •mierci?. W 1948 Mackiewicz na zlecenie Biura Studiów 2. Korpusu przygotowa• i wyda• „Zbrodni• katy&sk• w •wietle dokumentów”. Rok pó)niej wyda• w
Szwajcarii >po niemiecku? swoj• ksi••k• „Katy&. Zbrodnia bez s•du i kary”. Po opublikowaniu
prezentowanej tu pracy „The Katyn Wood Murders” Mackiewicz zosta• powo•any przez Specjaln•
Komisj• *ledcz• Kongresu USA do Zbadania Zbrodni Katy&skiej na •wiadka i eksperta. 120.–
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1093. MANN Maurycy – Do sprawy pa!stwa ko"cielnego. Kraków 1860. Druk. „Czasu”. 8,
s. [2], 84. brosz. Odb. z „Dodatku do Czasu”.
Otarcia ok•., za•amania naro$ników kart, miejscami za$ó•cenia papieru. Piecz.

64.–

1094. MANN Maurycy – Podró$ na Wschód. T. 1-3. Kraków 1854-1855. Druk. „Czasu”.
16d, s. [4], VIII, 566; [4], 510; 565. opr. psk. z•oc. z epoki.
Niewielkie otarcia kraw%dzi ok#.. miejscami wyra&ne zabr•zowienia papieru. Notatki o#ówkiem. Piecz. Relacja z wyprawy do Egiptu, Palestyny, Syrii, Libanu, Turcji i Grecji odbytej w
1852 i 1853 wraz z A. Potockim. Mann „swe wra$enia zawar# w trzytomowej ksi'$ce ‚Podró$
na Wschód’ [...], któr' uzna• nale•y za jedn! z najlepszych polskich relacji podró"niczych”
)PSB*.
360.–

1095. MATERJA#Y na ogólne zebranie cz•onków Zwi'zku Miast Polskich )Zjazd Miast*
w Warszawie, w dniach 6-8 kwietnia 1935 r. Warszawa 1935. Druk. Samorz'dowego
Instytutu Wyd. 8, s. [2], 199, [1] + k. luzem 1. brosz.
Otarcia ok•. Zaw. m. in.: program i regulamin zjazdu, Sprawozdanie z dzia•alno•ci Zwi'zku Miast
Polskich, Kryzys, jego wp•yw na •ycie gospodarcze Polski i po•o•enie /nansowe miast oraz •rodki zaradcze, Wie• a miasto, Spojrzenie w przysz•o••, Zagadnienie opieki spo•ecznej i bezrobocia
w miastach. Na do•'czonej karcie program wycieczki po Warszawie.
60.–

1096. MATUSZEWSKI Józef – Polskie nazwisko szlacheckie. 7ód& 19<5. 7ódzkie Tow.
Naukowe. 8, s. 163. brosz.
Stan dobry. Pog••bione studium na temat genezy i historii powstawania i kszta•towania si• polskiego nazwiska szlacheckiego, oparte na licznych &ród•ach, w tym szczególnie na g•o•nym dziele „Liber generationis plebeanorum” Waleriana Nekandy Trepki.
100.–

1097. MICKIEWICZ W•adys•aw – Legion Mickiewicza. Rok 1848. Kraków 1921. Nak•.
autora. 8, s. [4], IX, [1], IV, [5]-421. opr. psk. z epoki, obci•cie barwione.
Stan bardzo dobry. Oprawa Roberta Jahody )piecz. na tylnej wyklejce*. Obszerna historia oddzia•u wojskowego stworzonego - mimo wielu przeszkód - przez Adama Mickiewicza w III 1848
w Rzymie, maj'cego na celu walk• o wyzwolenie W•och, dzia•aj'cego a• do zdobycia Rzymu
przez wojska francuskie w VI 1849. Autorem opracowania jest syn poety.
320.–

1098. MI#KOWSKI Z[ygmunt] F[ortunat] – Rzecz o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym. Wyd. nowe, rozsz. i do stosunków obecnych zastosowane. Kraków 1910. Druk.
Literacka. 8, s. [4], 126, [1]. opr. p•. z epoki z zach. ok•. brosz.
Stan bardzo dobry. Autor w swoich dzie•ach literackich u•ywa• pseudonimu T. T. Je•. „W porozumieniu z niewielk' grup' przyjació• z emigracji og•osi• w r. 188< ‚Rzecz o obronie czynnej [...]’
)Pary•*, broszur•, która wskazywa•a na mo•liwo•• odzyskania niepodleg•o•ci i na potrzeb• prac
przygotowawczych, m. in. za• gromadzenia funduszów na cele narodowe” )PSB*. Po up•ywie
niemal •wier•wiecza tezy Mi•kowskiego by•y nadal aktualne.
80.–

1099. M#OTEK Mieczys•aw, MACIEJCZYK W•adys•aw – Trzecia Dywizja Strzelców
Karpackich. T. 1-2. Londyn 19<8-1991. Wyd. Zarz. G•. Zwi'zku Karpatczyków. 8, s.
XL, 911, ilustr. 288; XXIII, [1], 683, [1], ilustr. 182. opr. oryg. p•. z•oc.
Stan dobry. T. 1 pod red. M. M•otka obejmuje l. 1942-194<, t. 2 pod red. W. Maciejczyka l. 1942198<. Niezwykle obszerna, &ród•owo opracowana monogra/a dziejów Dyw. Strzelców Karpackich. W r. 1994 ukaza• si• aneks do t. 2, którego tu brak.
320.–

1100. MONDALSKI Wiktor – Z trzecim pu•kiem Legionów. Kraków 1916. Nak•. Centr.
Biura Wyd. NKN. 16d, s. 241, [2]. brosz.
Maliszewski 4222a; NKN 28. Zaplamienie górnego marginesu wszystkich kart. Piecz. Liczne
ca•ostronicowe ilustr. w ramach pag. „Dorywczo spisywany pami•tnik faktów od 22 V do 31
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VIII 1915, szkicownik wra•e•, zbiór sylwetek osobisto!ci bior"cych w tych wypadkach wybitny udzia#”
(NKN).
120.–

1101. [MORZYCKI Antoni Robert] – Polska jako
naród i jako pa•stwo, jej pos#annictwo w organizmie !wiata ludzko!ci. Wyj"tek z Fundamentów budowy spo#ecznej. Wyd. II pomn.
Pozna• 1859. Ksi$g. J. K. %upa•skiego. 8, s.
153. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, ok•. nieco otarte i zakurzone, miejscami liczne zabr"zowienia papieru. Egz.
nieobci•ty.
80.–

1102. MYCIELSKI Jerzy, WASYLEWSKI Stanis•aw – Portrety polskie El•biety Vigée-Lebrun
1755-1842. Lwów-Pozna• 1927. Nak•. Wyd.
Polskiego. 4, s. XIV, [2], 148, 15, [1], tabl. 24.
brosz., obw., bibu•ka ochronna, oryg. futera•
pp•.

nr 1100
Niewielkie otarcia kraw•dzi futera•u, poza tym
stan bardzo dobry. Odr%czna dedykacja wydawcy R. Wegnera dla K. Be•zy-Ostrowskiego, syna
pisarza W•adys•awa Be•zy. Na grzbiecie futera•u wsp. szyldzik ze z•oc. tytu•em dzie•a. Tablice
w heliograwiurze, chronione bibu•kami. Papier
r•cznie czerpany (ze znakami wodnymi Wydawnictwa Polskiego) pochodzi• z Mirkowa. Heliograwiury wykona#a wiede•ska &rma F. Paulussena. Uk#ad literniczy karty tytu#owej projektowa#
Ernest Czerper. Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun to
najs#ynniejsza malarka XVIII wieku. By#a portrecistk" królowej Francji Marii Antoniny. Malowa#a
g#ównie portrety arystokracji europejskiej, w tym
polskiej. W!ród portretowanych osób znalaz#y si$
m. in.: H. Lubomirski jako „Genjusz s#awy”, Izabela z Czartoryskich Stanis#awowa Lubomirska,
Anna z Cetnerów Kajetanowa Potocka, ks. Adam
Czartoryski, Pelagja z Potockich Franciszkowa
Sapie•yna, Marja z Lubomirskich Protowa Potocka, Szcz$sny Potocki junior, Feliks Woyna, król
Stanis#aw August Poniatowski. Portrety zosta#y
nr 1102
opisane z punktu widzenia historyka sztuki przez
profesora UJ Jerzego Mycielskiego (1856-1929).
Noty biogra&czne portretowanych postaci opracowa# Stanis#aw Wasylewski (1885-1953) - pisarz
i historyk, pracownik Ossolineum we Lwowie. Na ko•cu bibliogra&a i spis portretów polskich
El•biety Vigée-Lebrun wraz z ich dat" powstania, wymiarami, sygnatur", danymi w#a!ciciela i
kopiami.
420.–

1103. NAPOLEON – R$kopisy ... w Polsce. 1793-1795. Wyd. Szymon Askenazy. Warszawa
1929. Nak#. Pol. Antykwarjatu Naukowego H. Wildera. folio, s. 117, [1], k. faksymilowych [17]. opr. oryg. kart., obw., teka kart.
Futera# lekko otarty i odbarwiony, miejscami zabr"zowienia papieru wewn"trz. Tekst równoleg#y
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w j•z. francuskim i polskim. Jedno z najpi!kniejszych polskich wydawnictw biblio"lskich.
Wydano 820 egz., ten nr 678. Ca"y nak"ad wydrukowano na specjalnie do tego celu przygotowanym papierze van Gelder Zonen ze znakiem wodnym „N”. Teka - ze z"oc. cyfr• cesarza na licu
- wykonana w zak"adzie introligatorskim Roberta Jahody (naklejka wewn•trz).
Dokumenty napoleo•skie zakupi" w 1822 roku Tytus Dzia"y•ski, potem - przechowywane w
zbiorach Biblioteki Kórnickiej - zosta"y zapomniane. Odnalaz" je jeszcze przed I wojn• •wiatow•
wybitny znawca epoki napoleo$skiej Szymon Askenazy. W sk"ad zbioru wchodz# nast!puj#ce
dokumenty: o obronie Ajaccio (z IV 1793), list do Carteaux (z X 1793), pismo do reprezentantów (z XI 1793), zapiska o Genui (z VII 1794), o artylerii Armii Zachodniej (z X 1794),
pismo do Chauveta (z II 1795), memoria" o Armii W"oskiej (z VII 1795), pierwsza instrukcja dla
Kellermanna (z VII 1795), druga instrukcja dla Kellermanna (z VIII 1795), pierwsze pismo do
Kellermanna (z VIII 1795), drugie pismo do Kelermanna (z VIII 1795), postanowienie Komitetu
(z VIII 1795), Clisson i Eugenia (VIII, IX 1795), o misji do Turcji (z IX 1795), zapiska o Armii
W"oskiej (z XII 1795). Szymon Askenazy, polski historyk &ydowskiego pochodzenia, zajmuj#cy
si! g"ównie stosunkami mi!dzynarodowymi w XVIII i XIX wieku by" profesorem Uniwersytetu
Lwowskiego i Warszawskiego oraz twórc# lwowskiej szko"y historycznej nazywanej te& szko"#
Askenazego.
480.–

nr 1103

1104. NATANSON-LESKI Jan – Epoka Stefana Batorego w dziejach granicy wschodniej
Rzeczypospolitej. Warszawa 1930. Tow. Naukowe Warszawskie. 8, s. XVI, 166, mapa
rozk". 1. brosz. Rozprawy Historyczne TNW, t. 9, z. 2.
Stan bardzo dobry.

64.–

1105. NIEMCEWICZ Juljan Ursyn – O wolnem mularstwie w Polszcze. Wyd. i oprac. J.
Wagnerówna. Kraków 1930. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. [4], 54, [1]. brosz. Prace
Hist.-literackie, nr 36.
Niewielkie zabrudzenia ok"., stan dobry. Podpis w"asn. Wydanie z r!kopisu autorskiego z 1815.
48.–

1106. ORZECHOWSKI Stanis"aw – Kroniki ... t"umaczenie z "aci$skiego M. Zygmunta
Aleksandra W"y$skiego. Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1856. Nak". K. Pollaka. 16d,
s. 216, XXVI.
[oraz] ten&e – Mowy ... Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1855. Nak". K. Pollaka. 16d, s.
138.
[oraz] ten&e – 'ywot i %mier* Jana Tarnowskiego, Kasztelana Krakowskiego, Hetmana
Wielkiego Koronnego. Piórem ..., którego &ywot skre%li" i doda" wiadomo%* o Jakóbie
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Gorskim Franciszek Bohomolec. Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1855. Nak•. K. Pollaka. 16d, s. 96, XLVI. razem opr. nieco pó&n. p•.
Stan dobry. Piecz. i podpisy w•asn. Grzbiet •lepo t•ocz.

200.–

1107. PIETRASZEWSKI Baltazar – S•awianie w badaniach pocz•tkowych historyi powszechnej. Warszawa 1845. Druk. J. Tomaszewskiego. 16d, s. [12], 384, tabl. 1. opr.
wsp. psk., obci•cie barwione.
Barwienia brzegów kart miejscami rozmyte, zaplamienia dwóch kart. Egzemplarz z biblioteki Walerego Przyborowskiego (1845-1913) - dziennikarza, historyka powstania styczniowego,
poczytnego autora powie"ci historycznych dla m•odzie%y. Na karcie tyt. piecz#tki w•asno"ciowe
Walerego Przyborowskiego i Stefana Przyborowskiego (syna Walerego?). Bogate zbiory zgromadzone przez Walerego Przyborowskiego (r•kopisy, dokumenty historyczne, ksi•gozbiór) zosta•y,
wg PSB, rozprzedane przez spadkobierców.
240.–

1108. PI!SUDSKI Józef – Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem og•oszonych.
T. 1-10. Warszawa 1937-1938. Instytut J. Pi•sudskiego. 8. opr. oryg. p•. z•oc.
Grzbiety lekko sp•owia•e, niewielkie zarysowania ok•., wewn#trz stan bardzo dobry. Ka%dy tom
obj. ca 200-400 s. Komplet dzie• zebranych marsza•ka Pi•sudskiego wydany po jego "mierci.
Zdobienia ok•. projektowa• Tadeusz Gronowski. W t. 1-9 tablica z portretem Pi•sudskiego, w t. 7
mapy rozk•., w t. 8 i 9 faksymile r•kopisu, t. 10: Skorowidze i uzupe•nienia.
400.–

1109. PIWARSKI Kazimierz – Hieronim Lubomirski, hetman wielki koronny. Kraków
1929. Druk. UJ. 8, s. IV, 199, [1], tabl. 1. brosz. Prace Krak. Oddz. Pol. Tow. Hist., nr 1.
Ok•. nadkruszona, wewn#trz stan dobry. Egz. nierozci•ty. Podpis w•asn.

80.–

1110. PLATER W•adys•aw – Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll. Na stóletni#
rocznic$ 1772 r. Wydane staraniem ... Pozna& 1872. Nak•. J. K. 'upa&skiego. 8, s. XIX,
[1], 422, [1]. opr. psk. z•oc. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, podklejony ubytek dolnego marginesu karty tyt., miejscami zabr#zowienia
papieru. Piecz. M. Tyrowicza. Trzy ca•ostronicowe drzeworyty w tek"cie. Przedm. J. I. Kraszewskiego. W"ród autorów: H. Schmitt, K. Libelt, S. Ko!mian, S. Buszczy&ski, A. Giller.
200.–

POLSKIE si•y zbrojne w drugiej wojnie "wiatowej. Londyn. Instytut Historyczny im.
gen. Sikorskiego. 8. opr. oryg. p•.
Ok•. nieco otarte, bloki nieco polu!nione, obci$cia zakurzone. Zapiski w tek"cie, na wyklejkach,
podkre"lenia fragmentów tekstu. Tomy monumentalnej serii wydawniczej maj#cej na celu ca•o"ciowe opracowanie polskiego wysi•ku zbrojnego w II wojnie w oparciu o dost$pne materia•y
!ród•owe. Egz. Przemys•awa Bystrzyckiego - pozna&skiego literata, %o•nierza AK, skoczka cichociemnego (podpisy w•asn.).

1111. T. 1: Kampania wrze"niowa 1939. Cz. 1: Polityczne i wojskowe po•o%enie Polski przed
wojn#. 1951. s. XXX, [2], 494, tabl. 24, mapy.
Blok p$kni$ty.

140.–

1112. T. 1: Kampania wrze"niowa 1939. Cz. 2: Przebieg dzia•a& od 1 do 3 wrze"nia. [195-].
s. XXV, 816, mapy.
140.–
1113. T. 1: Kampania wrze"niowa 1939. Cz. 3: Przebieg dzia•a& od 9 do 14 wrze"nia. 1959.
s. XXIX, [3], 685 + 10 map luzem w kartonowej tece + k. [27] - uzupe•nienia.
Brak ostatniej mapy („Obrona Lwowa”).

140.–

1114. T. 1: Kampania wrze"niowa 1939. Cz. 5: Marynarka wojenna i obrona polskiego wybrze%a. 1962. s. XIX, [1], 281, [1], map luzem 7.
140.–
1115. T. 2: Kampanie na obczy!nie. Cz. 1: Wrzesie& 1939-czerwiec 1941. 1959. s. XXI, [3],
411, [1], map luzem 20.
140.–
1116. T. 3: Armia Krajowa. 1950. s. [2], XIX-XXII, 972, tabl. 1, mapy.
Brak s. III-XX (karta tyt. i cz$"* spisu tre"ci).
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nr 1117

nr 1118

1117. POWSTANIE pod wzgl!dem wojennym. Wydano z polecenia Rz"du Narodowego.
Warszawa 1863. Druk. Rz"du Narod. 16, s. [2], 81. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, niewielkie zaplamienia wewn"trz, stan ogólny dobry. Na przedniej
wyklejce odr!czna notatka: „Znaleziono przy przebudowaniu starego teatru w kilkunastu egzemplarzach”. Druk powsta!czy.
240.–

1118. PROGRAM Szkó• Wojskowych Zwi"zków Strzeleckich. Kraków 1913. Nak•. Zw.
Strzeleckich. 8, s. 46. brosz.
Otarcia i zaplamienia ok•., niewielkie zaplamienia wewn"trz. Podpis w•asn. Szczegó•owe omówienie programu zaj!$ w szko#ach strzeleckich i zasady ich funkcjonowania.
120.–

1119. PRZEPISY obrotów liniowych dla piechoty zatwierdzone przez Nayja•nieyszego Cesarza JMci i Króla
pod dniem 19 Lutego 1820 roku. Warszawa 1820.
Druk. Woyskowa. 16d, s. 142, [3]. opr. wsp. psk.
Brak tablic, miejscami niewielkie zaplamienia, •lad zawilgocenia ostatnich kart. Piecz., podpis w#asn. Zaw. m. in.: O
formowaniu linii, O nabiianiu i palbie, O marszu w schody
batalionami, O kontra-marszu, O rozwiianiu •ci•ni!tych kolumn, O odmianach frontu, O czworo-bokach, O oddawaniu
honorów Kommenderui"cemu, O de&lowaniu. Do#"czona
obca tablica dat. w 1827 z $wiczeniami walki na bagnety.
240.–

1120. PUTEK Józef – Mroki •redniowiecza. Obyczaje,
przes"dy, fanatyzm i okrucie•stwa w dawnej Polsce.
Kl"twy, tumulty, kacerze, czarownice, tortury, ka(•
rz"dcy sumie•, pacy&kacje, truciciele cia# i dusz.
Wyd. II uzup. i ilustr. Kraków 1938. Nak#. autora. 4, s.
279. opr. wsp. p#. z zach. ok#. brosz.
nr 1119
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Dwie karty na ko•cu przestawione przez introligatora, poza tym stan bardzo dobry. Ilustr. w
tek•cie.
64.–

1121. RAFACZ Józef – Wi•zienie marsza•kowskie w latach 1767-1795. Lwów 1932. Nak•.
Tow. Naukowego. 8, s. [2], 79, [1]. brosz. Studja nad History• Prawa Pol., t. 13, z. 2.
Przednia ok•. lekko zaplamiona, wewn•trz stan bardzo dobry. Zaw. m. in.: Organizacya wi•zienia, Utrzymanie wi!*niów, Roboty wi!*niów, Hygiena wi!zienna, Traktowanie wi!*niów, Zwolnienie z wi!zienia.
48.–

nr 1122

nr 1123

nr 1124

1122. REGULAMIN jazdy. Obozowanie, s"u•ba forpocztowa i marsze. Pary• 1864. Druk.
V.Goupy et C-e. 16, s. [4], 72, 6 [nuty], tabl. 3. opr. wsp. skóra.
Stan dobry. Ekslibris S. Suchaka z Torunia. Regulamin wydany na potrzeby trwaj•cego w kraju powstania. Zaw. m. in.: Normalna liczba ludzi w szwadronie, Wsiadanie na ko• i zsiadanie
z konia, Zachodzenie, Formowanie kolumny czwórkami, Ruchy i obroty szwadronu w szyku
rozwini!tym, Atak, Kolumna plutonowa, Przeznaczenie &ankierów, ich s"u%ba i poruszenia, Obozowanie.
240.–

1123. REGULAMIN piechoty, kawaleryi i artylleryi wraz z instrukcy# dla powsta•ca i s"u%b# obozow#. Pary% 1846. Druk. Bourgogne i Martinet. 16, s. 32, 108, tabl. 8, 124, tabl.
9-29, 56, tabl. 30-31, 40. opr. psk. z epoki.
Brak karty przedtyt. i tylnej wyklejki, karta tyt. z podklejonym ubytkiem. Zaw. 5 cz!•ci (komplet)
o osobnych pag.: Instrukcya dla powsta•ca, Przepis musztry i manewrów dla piechoty, Przepis
musztry i manewrów dla jazdy, Artyllerya, S"u%ba obozowa.
420.–

ROCZNIK Woyskowy Królestwa Polskiego [...]. Warszawa. Druk. Woyskowa. 16d.
Podstawowe $ród"o historyczne do dziejów wojskowo•ci Królestwa Polskiego.

1124. [...] na rok 1822. s. [6], 272, tabl. 14. opr. psk. z epoki.
Wyra$ne otarcia ok"., niewielkie zabrudzenia wewn#trz. Miejscami nieliczne podkre•lenia. Na
tablicach dystynkcje w czarno-bia"ej litogra'i. Ekslibris.
380.–

1125. [...] na rok 1824. s. [6], 281, tabl. 49. opr. kart. z epoki.
Mocne otarcia ok"., grzbiet oklejony papierem, zaplamienia wewn#trz. Piecz. herald. (Go•cieszyn). Na tablicach mundury w czarno-bia"ej litogra'i.
480.–
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1126. [...] na rok 1824. s. [6], 281. opr. wsp. bibliot. pp!.
Podklejony ubytek karty tyt. (bez szkody dla tekstu), podklejone marginesy dwóch kart. Wyd.
proste (wg terminologii Birkenmajera).
360.–

1127. [...] na rok 1830. s. [6], 264. opr. oryg. kart.
Wyra"ne otarcia ok•., wyklejki zaplamione, poza tym wewn#trz stan dobry. Podpis w•asn. Zapiski
w tek$cie. Wyd. proste (wg terminologii Birkenmajera).
360.–

1128. RZEWUSKI Henryk – Pami•tniki Bart•omieja Micha•owskiego. Z portretem autora i
8-ma ilustr. Wyd. Henryk Mo$cicki. Warszawa 1934.
Wyd. Ultima Thule. 8, s. 291, tabl. 9. opr. wsp. psk.
z•oc. z zach. ok•. brosz.
Maliszewski 738. Ok•. brosz. nieco otarta. Ekslibris. Drugie
wydanie (pierwodruk w 1856-57) misty•kacji literackiej („z
du•ym talentem stylizatorskim wykonana” (PSB)) maj#cej
na celu rehabilitacj• konfederacji targowickiej, co przyczyni•o si• do bardzo z•ego przyj•cia dzie•a przez publiczno$* i
krytyk•. Zachowana ksi•garska banderola reklamowa.
160.–

1129. [SADEBECK August] – Polen; zur Zeit der zwey
letzten Theilungen dieses Reichs: historisch, statistisch und geographisch beschrieben. Nebst einem allegorischen Frontispiz, drey Prospekten und einer
Landckarte [...]. [Leipzig] 1807. 8, s. IV, [5]-551, [1],
tabl. 4. opr. psk. z epoki.
Ok•. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewn#trz. Mapa
zachowana w niewielkim fragmencie. Podpis w•asn. Opis
historyczno-statystyczny Królestwa Polskiego. Na tablicach klasztor jasnogórski, Kamieniec Podolski, Wawel oraz
barwna alegoria rozbiorów Polski.
1.000.–

nr 1129

nr 1130

1130. SAINT-SIMON – Mémoires complets et authentiques du duc ... sur le siècle de Louis
XIV et la règence. Collationnés sur le manuscrit original par M. Chéruel [...]. T. 1-13.
269

HISTORIA, WOJSKOWO••, PAMI•TNIKI I WSPOMNIENIA, PRAWO

Paris 1856-1861. L. Hachette et C-ie. 16d. opr. p•. z•oc. z epoki, obci•cie marmoryzowane.
Ok•. lekko otarte, miejscami niewielkie za•ó•cenia papieru. Egzemplarz z ksi%gozbioru Radziwi""ów: ekslibris Antoniny Radziwi•• z monogramem pod koron• ksi•!•c• oraz ekslibris Stanis•awa Radziwi••a z czarnym or•em i herbem Tr•by na piersi.
Saint-Simon (Louis de Rouvroy, ksi•!• de Saint-Simon) (1675-1755) - francuski pisarz i dyplomata, autor g•o•nych „Pami•tników” stanowi•cych bardzo wa!ne $ród•o historyczne do dziejów
Francji za panowania Ludwika XIV.
2.400.–

1131. SALVANDY N[arcyz] A[chilles] de – Histoire du roi Jean Sobieski et du Royaume de
Pologne. Nouvelle éd. [T.] 1-2. Paris 1876. Didier et C-ie. 8, s. XXXVI, 496; [4], 468.
opr. psk. z•oc. z epoki.
Grzbiet t. 1 lekko otarty, miejscami niewielkie za!ó•cenia papieru, poza tym stan dobry. Zakre•lone podpisy w•asn. na odwrocie stron tyt. Na przednich ok•. obu tomów z•oc.: Universite de
France. Lycée Fontanes.
400.–

nr 1132

1132. SARRAZIN Bernard – Imageries de Paderewski, virtuose et homme d’état, ami de la
France. Pologne% - poëme de Jean d’Auvergne. Préface de Zygmnunt Dygat. Drapeau
polonais, portraits, dessins a la plume et lettrines de Roman Karasinski. Annonay 1945.
Soleil de France. 4, s. [4], 73, [3], tabl. luzem 5. brosz. Collection „Les amis de la France”.
Miejscami za!ó•cenia papieru i niewielkie zaplamienia. Sk•adki luzem w papierowej ok•adce.
Wydano 1.888 egz., ten nr 228 (jeden z 225 na papierze Vélin de Rives). Na tablicach m. in. rysunkowe portrety I. J. Paderewskiego, F. Chopina, H. Opie&skiego, ilustr. w tek•cie. Jedna tablica
(portret Chopina) zamieszczona pomy•kowo dwukrotnie.
180.–

1133. SEMKOWICZ W•adys•aw – Uwagi o pocz•tkach dokumentu polskiego. Lwów 1935.
Druk. Ossolineum. 8, s. [2], 55. brosz. Odb. z „Kwartalnika Hist.”.
Ok•. nieco zakurzona, z podklejonym niewielkim naddarciem.
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1134. SIENIAWSKI [Emil] – Biskupstwo warmi!skie, jego za•o#enie i rozwój na ziemi pruskiej z uwzgl•dnieniem dziejów, ludno•ci i stosunków jeogra•cznych ziem dawniej
krzy#ackich. T. 1-2. Pozna! 1878. Ksi•g. J. K. 'upa!skiego. 8, s. [8], 279; 119. razem
oryg. zbrosz.
Grzbiet oklejony papierem, ok•. otarte i nadkruszone, tylna ok•. zaplamiona, miejscami za#ó•cenia papieru. Egz. nieobci•ty. Najwa#niejsze dzie•o w dorobku E. Sieniawskiego (1843-1921) - historyka i nauczyciela. „Praca dedykowana Tow. Pomocy Naukowej dla Prus Zachodnich, zosta•a
wyró#niona (1876) nagrod* AU w Krakowie. W t. 1 zaj*• si• Sieniawski m. in. kolonizacj* polsk*
po•udniowej Warmii, zamie•ci• wykaz nazw miejscowych i osobowych, opisy obrz•dów i zwyczajów polskich na Warmii oraz 15 pie•ni ludowych, w t. 2 - wybrane dokumenty z ‚Monumenta
Historiae Warmiensis’ w przek•adzie polskim. Dzi•ki tej pracy Sieniawski zyska• sobie miano
‚ojca polskiej historiogra•i Warmii’„ (PSB).
180.–

1135. SIEROCI!SKI Józef – Armja Polska we
Francji. Dzieje wojsk genera•a Hallera na
obczy+nie. Zebra• i oprac. ... Warszawa
1929. Nak•. w•asnym. 4, s. 246, [1]. opr.
oryg. p•. z•oc.
Niewielkie otarcia naro#ników oprawy, stan
dobry. Bogato ilustrowana monogra•a B••kitnej Armii Józefa Hallera.
240.–

1136. SKA"KOWSKI A[dam] M[ieczys•aw]
– Ksi*#• Józef. Ilustr. kolorowe pod•ug
obrazów Br. Gembarzewskiego. Bytom
G.-/. 1913. Nak•. „Katolika”. 4, s. [8],
452, tabl. 10. opr. oryg. p•. z•oc., obci•cie
barwione.
Empireum 521. Stan dobry. Piecz. ksi•garska.
Oprawa wydawnicza projektowana przez Jana
Bukowskiego, wykonana przez introligatorni•
w•asn* wydawcy.
320.–

nr 1135

1137. SKRZYPEK Józef – Po•udniowo-wschodnia polityka Polski od koronacji
Jagie••y do •mierci Jadwigi i bitwy nad
Worskl* (1386-1399). Lwów 1936. Tow.
Nauk. 4, s. [2], 129, [1]. brosz. Archiwum
Tow. Nauk, dz. II, t. 21, z. 1.
Otarcia i zaplamienia ok•., wewn*trz stan bardzo dobry.
64.–

1138. SMOLKA Stanis•aw – Mieszko Stary i
jego wiek. Warszawa 1881. Nak•. Gebethnera i Wolffa. 8, s. XXXI, [1], 544, [1],
tabl. 1, tabl. genealog. 1. opr. psk. z epoki.
Stan dobry. Piecz. Praca uwie!czona nagrod*
przez Tow. Hist.-lit. w Pary#u. Wyklejki marmoryzowane.
180.–

1139. SOBOCI!SKI W•adys•aw – Pakta konwenta. Studium z historii prawa polskie-

nr 1136
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go. Kraków 1939. Wydz. Prawa UJ. 8, s. [4], 207, [1]. brosz. Wyd. Wydzia•u Prawa UJ,
nr 6.
Stan bardzo dobry. Egz. w znacznej cz••ci nierozci•ty. Obszerna monogra•a po•wi•cona umowom podpisywanym przez nowoobranych królów elekcyjnych. Pierwsze pakta konwenta podpisa• Henryk Walezy w 1573.
64.–

1140. SOKOLNICKI Micha•, MO•CICKI Henryk, CYNARSKI Jan – Historja powszechna, pod ogóln• red. M. Sokolnickiego. T. 1-6. Warszawa 1931-1934. Wyd. „Kultura i
Wiedza”. 8, s. 622; 774; 775-1435; 678; 666; 778; w ka•dym tomie liczne tablice. opr.
p•. z•oc. z epoki z zach. ok•. brosz.
Stan bardzo dobry. Od t. 2 wspó•red. przez H. Mo•cickiego i J. Cynarskiego. T. 1: Okres staro"ytny, t. 2: #redniowiecze, pocz•tek wieków nowo"ytnych, t. 3: Od rewolucji ang. do rewolucji
franc., t. 4: Rewolucja franc., wojny napoleo$skie, #wi•te Przymierze, t. 5: Druga po•. XIX w.,
parlamentaryzm, kapitalizm, imperializm, t. 6: Historja XX w.
240.–

1141. SOKO!OWSKI August – Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. Z ilustracyami Matejki, Gersona, Rozena, Stachowicza, Ryszkiewicza, J. i W. Kossaków, i
innych mistrzów polskich. T. 1-4. Warszawa [cenz. 1904]. Druk. „Wieku”. 4, s. 532,
[4]; 532, [4]; 405, [5]; 403, [5]. opr. oryg. p•. zdob.
Ok•. nieco otarte, reperowany grzbiet t. 1, odbarwienie przedniej ok•. t. 4, niewielkie zaplamienia
wewn•trz, jedna wyklejka pokre•lona o•ówkiem. Piecz. W ka"dym tomie tablice. Oprawy w kolorze br•zowym, ka"da z inn• t•ocz. kompozycj• na licu i innym zdobieniem wyklejki. Oprawa
wydawnicza L. Gelbarda z Warszawy (•lepy t•ok na tylnych ok•.). Na ok•adkach: nadanie konstytucji Ksi•stwu Warsz. przez Napoleona, scena wr•czenia aktu fundacyjnego Uniw. Warsz. przez
Aleksandra I, gen. Skrzynecki ze swoim sztabem, medaliony z portretami A. Wielopolskiego, A.
Zamoyskiego, F. Ziemia•kowskiego, W. Niegolewskiego, J. Go•uchowskiego. Na wyklejkach:
Tadeusz Ko•ciuszko, ks. Józef Poniatowski, kawalerzysta, herb Korony, Litwy i Rusi.
980.–

1142. SPRAWA polska. B. m. 1918. s. 32. brosz.
Stan bardzo dobry. W lewym górnym naro"niku karty tyt.: „Drukowano jako r•kopis”, po tek•cie:
„31 sierpnia 1918”.
40.–

1143. STOLARZEWICZ Ludwik – Dzieje i czyny nie•miertelnego Wodza Narodu. Dotychczasowe wyd. p. t. „Pierwszy %o•nierz Polski Odrodzonej” dra S. Hinczy. Zupe•nie
nowe wydanie powi•kszone i popr. z 40 ozdobnemi ilustr. Warszawa-Katowice 1936.
Ksi•"nica Pol. 8, s. [4], 625, [3], tabl. 40. opr. oryg. p•. zdob.
Empireum 249. Grzbiet sp•owia•y, ok•. nieco zakurzone, wewn•trz stan dobry. Oprawa wydawnicza Piotra Grzywy (•lepy t•ok na tylnej ok•.): na przedniej ok•. stylizowany Orze•. Ilustracja na
tabl. 21.
220.–

1144. [STOLARZEWICZ Ludwik]. Stefan Hincza [pseud.] – Pierwszy %o•nierz Odrodzonej Polski. Z 34 ilustr. i 4 mapami. Katowice 1932. Pol. Instytut Wyd. 8, s. 424, tabl.
34, mapy 4. opr. oryg. p•. zdob.
Empireum 204. Stan bardzo dobry. Piecz. Na przedniej ok•. reliefowy z•oc. portret J. Pi•sudskiego
i z•oc. faksymile jego podpisu. Ilustracja na tabl. 21.
240.–

1145. STRZELECKA Anna – O królowej Jadwidze. Studja i przyczynki. Lwów 1933. Tow.
Naukowe. 4, s. [2], 94, [2]. brosz. Arch. Tow. Nauk., dz. 2, t. 14.
Naddarcia tylnej ok•., poza tym stan dobry. Nieliczne podkre•lenia o•ówkiem.

64.–

1146. STUDNICKI W•adys•aw – Mianowany, niepowo•any administrator p. Stefan Starzy$ski. Warszawa 1937. Druk. „Polska Zjednoczona”. 8, s. 48. brosz.
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[oraz] PROCES W!adys!awa Studnickiego o
znies•awienie Stefana Starzy•skiego, Prezydenta m. Warszawy. Warszawa 1937. Druk. „Polska
Zjednoczona”. 8, s. 173, [1]. brosz.
Grzbiety obu prac oklejone ta•m•, ok•. nadkruszone.
Fragmenty tekstu zakre•lone kredk•. W drugiej pracy
odr%czna dedykacja W. Studnickiego, wklejone jego
zdj%cie prasowe. „W broszurze ‚Mianowany, niepowo•any [...]’ zarzuci• [autor] komisarycznemu prezydentowi
Warszawy uleganie w gospodarce wp•ywom sowieckim,
stosowanie klucza partyjnego w polityce personalnej,
porzucenie Ko•cio•a katolickiego oraz udzia• w aferze
kartelu dro•d•owego. W wytoczonym przez Starzy•skiego procesie o znies•awienie zosta• skazany 9 XII t.r.
na trzy miesi•ce bezwzgl%dnego aresztu i 500 z• grzywny” (PSB).
80.–

1147. STULETNIEJ niewoli rok pierwszy [i „Cz••'
druga”]. Dzie•o zbiorowe. Pozna" 1872. Tyg.
Wielkopolski. 8, s. VII, [7], 288; 210. razem opr.
psk. z•oc. z epoki.

nr 1146

Otarcia i odbarwienia ok•., niewielkie za&ó•cenia papieru.
Komplet. Zaw.: Kopernik w Italji, Rzecz o konfederacjach, Pami•tnik o rewolucji w Polszcze
1794 roku, Z pami•tników Helminy de Chézy, Ksi$&•ta Czartoryscy, Spis Polaków b•d$cych w
Usolu w ci•&kich robotach od 17 kwietnia 1866 do wrze•nia 1868 roku.
180.–

1148. SZCZOTKA Stanis•aw – Synody arjan polskich od za•o&enia Rakowa do wygnania z
kraju (1569-1662). Kraków 1936. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s. [2], 80. brosz. Odb.
z „Reformacji w Polsce”.
Grzbiet nieco otarty, wewn$trz stan dobry.

42.–

1149. VI BAON Pierwszej Brygady w bitwie pod
Krzywop•otami (17-19 listopada 1914 r.). Warszawa 1936. Nak•. Zarz. Ko•a VI Baonu, Komisja Historyczna. 8, s. 39, mapa 1. brosz.
Stan dobry. Kilka ilustr. w tek•cie.

80.–

1150. •PIEWNICZEK sokoli zawieraj$cy wszelkie
pie•ni zakazane w zaborze pruskim. Kraków
1910. 16, s. [2], 176. opr. oryg. p•. zdob.
Papier nieco po&ó•k•y, stan bardzo dobry. Piecz. Zaw.
tekst 122 pie•ni sokole oraz (po s. 160) 15 dodatkowych pie•ni.
140.–

1151. [THIERS Ludwik Adolf] – Historya zgromadze" prawodawczych, Konwencyi Narodowej i
Dyrektoryatu, czyli Francya od 1789 do 1800
roku. Z franc. przez Leona Rogalskiego. T. 1-4.
Warszawa 1845-1846. Nak•. S. Orgelbranda. 8,
s. [4], 555, [4]; [4], 415, [4]; [4], 377, [3]; 454,
[3]. opr. p•. z•oc. z epoki.

nr 1150
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[oraz] ten!e – Historya Konsulatu i Cesarstwa. Napisa" po francuzku .... Przek"ad z francuzkiego. T.
1-11. Warszawa 1846-1866. Nak". S. Orgelbranda.
8. opr. p". z"oc. z epoki.
Grzbiety nieco sp•owia•e, niewielkie miejscowe za•ó•cenia
papieru, stan dobry. Piecz. Mieczys•awa i Bronis•awa Geppertów. Komplet. Oprawy jednolite. Na grzbietach z•oc.
nazwisko autora, tytu• dzie•a i numer tomu. Jedyne polskie
wydanie pomnikowego dzie•a francuskiego historyka, gor#cego zwolennika Napoleona. Niecz%ste.
4.800.–

1152. [THIERS Ludwik Adolf] – Historya zgromadze•
prawodawczych, Konwencyi Narodowej i Dyrektoryatu, czyli Francya od 1789 do 1800 roku. Z franc.
przez Leona Rogalskiego. T. 1-4. Warszawa 18451846. Nak". S. Orgelbranda. 8, s. [2], 555, [4]; [4],
415, [4]; [4], 377, [3]; 454, [3]. opr. wsp. psk., obci%cie barwione.
Brak karty przedtyt. w t. 1 i 4, •lady zawilgocenia w t. 3,
miejscami charakterystyczne za•ó•cenia papieru. Podpis
nr 1151
w•asn. w t. 3. Grzbiety bogato z•oc., ze zwi%zami, haftowane kapita•ki. Komplet. Jedyne polskie wydanie pomnikowego dzie"a francuskiego historyka, gor•cego zwolennika Napoleona. Niecz%ste.

1.200.–

1153. TOKARZ Wac"aw – Legiony na polu walki. Dzia"ania Pierwszego Pu"ku Legionów
na lewym brzegu Wis"y w sierpniu i wrze&niu 1914 roku. Relacye uczestników. Zebra"
i wst%pem zaopatrzy• ... Piotrków 1916 [w•a•c. 1915]. Oddz. Hist.-wojsk. NKN. 8, s.
235, [4], tabl. 16, mapy 4. opr. pp•. z epoki z zach. ok•. brosz.
Maliszewski 50; NKN 26. Stan dobry. Piecz. Fr. Studzi•skiego.

64.–

1154. TOKARZ Wac"aw – Zarys historji wojny polsko-rosyjskiej r. 1831. (Wyk"ady w Szkole Sztabu Generalnego w l. 1921/22.). Warszawa 1922. G•. Ksi%g. Wojskowa. 8, s. [2],
788. opr. bibliot. pp•. z epoki, ok•. brosz. naklejona na opraw%.
Otarcia ok•., blok lekko wygi%ty. Podkre•lenia fragmentów tekstu. Podpis w•asn. Maszynopis
powielany. Brak atlasu zawieraj•cego 60 map. Niecz%ste.
420.–

1155. TOMKIEWICZ W"adys"aw – Kozaczyzna ukrainna. Lwów 1939. Pa$stw. Wyd. Ksi#!ek Szkolnych. 8, s. 95, [5]. brosz. Wielka Bibl. Historyczna.
Niewielkie &lady zawilgocenia, poza tym stan dobry. Ilustr. w tek&cie. Zaw.: Pocz•tki Kozaczyzny, Pierwsze próby rozwi•zania sprawy kozackiej, Walka Kozaczyzny o wyodr&bnienie klasowe, Czasy Chmielnickiego i najwy•szy rozkwit Kozaczyzny, Mi•dzy Polsk# i Moskw#, Rozk•ad
Kozaczyzny.
48.–

1156. TYSZKOWSKI Kazimierz – Wojna o Smole$sk 1613-1615. Lwów 1932. Tow. Nauk.
4, s. [6], 176. brosz. Archiwum Tow. Nauk., dz. 2, t. 8, z. 3.
Przebarwienia kraw•dzi ok•., niewielki •lad zawilgocenia ostatnich kart.

100.–

1157. ULOŽENIE o nakazanijach ugolovnych i ispravitelnych. Kodex kar g•ównych i poprawczych. Warszawa 1847. Druk. Kommissyi Rz#dowej Sprawiedliwo•ci. 8, s. [4],
943, [4]. opr. wsp. skóra z•oc. z zach. ok•. brosz., obci•cie barwione.
Stan bardzo dobry. Piecz. Tekst równoleg•y rosyjski i polski. Oprawa Jerzego Budnika (z•oc.
sygnatura na tylnej wyklejce).
1.300.–
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nr 1157

nr 1159

1158. UMIASTOWSKI Roman – Ludzie g•"bin. Wojna podmorska. Z pami"tników i dokumentów wybra• i zestawi• ... Warszawa 1929. G•. Ksi"g. Wojskowa. 8, s. [16], 325, [2],
tabl. 12. opr. psk. z•oc. z epoki z zach. ok•. brosz.
Ok•. nieco zaplamione, niektóre karty podklejone w grzbiecie. Piecz. Na grzbiecie z•oc. monogram S. D. Oprawa wykonana w introligatorni Uniw. Pozna•skiego (naklejka na tylnej ok•.).
140.–

1159. VOLKAERSBEKE Kervyn de – Sobieski et la mission de la Pologne. Lille 1937. Soc.
de Saint-Augustin. 8, s. [6], 218, tabl. rozk•. 2. opr. oryg. psk. z•oc.
Stan bardzo dobry. Ilustr. w tek•cie.

160.–

1160. WAGNER W•adys•aw – Pod•ug s•o•ca i
gwiazd. Pami"tnik. Z przedm. M. Gra%y#skiego. Warszawa 1934. G•. Ksi"g. Wojsk.
8, s. XIII, 87, tabl. 1, mapa 1. brosz.
B•a%ejewski 1490. Otarcia ok•., wewn&trz stan
dobry. Piecz. Oprac. gra'czne Atelier Girs-Barcz. Pami"tnik harcerza, uczestnika %eglarskiej wyprawy przez Atlantyk.
60.–

1161. WASYLEWSKI Stanis•aw – Opowie•ci dziewcz"ce. Ust"py z pami"tników
m•odych panien (1776-1866). W oprac.
... Lwów-Pozna• 1920. Wyd. Pol. 16d, s.
[8], 181, [2]. opr. pp!. z epoki z zach. ok!.
brosz. Gaw"dy o Dawnym Obyczaju, t. 3.
Stan bardzo dobry. Na grzbiecie z•oc. szyldzik
z tytu•em. Zaw. m. in.: Wojewodzianka mi•uje
i t"skni..., Siostrzenica Ks. Józefa wychodzi za
m&%, O tem, jak Antonina Puzynianka urwa•a
nr 1160
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g•ow• austrjackiemu or•u, Z dzienniczka zakochanej, Li•ciki do pana Mickiewicza, Pierwszy
mazur z Arturem Grottgerem.
80.–

1162. WIERZBOWSKI Teodor – Vademecum. Podr•cznik do studyów archiwalnych dla
historyków i prawników polskich. Wyd. ... Warszawa 1908. Druk P. Laskauera i S-ki.
8, s. VIII, 188. opr. oryg. p•. zdob., obci•cie barwione.
Niewielkie otarcia ok•., wewn•trz stan bardzo dobry. Oprawa wydawnicza Zjedn. Zak•. Introligatorskich J. F. Pugeta, W. Tymi"skiego, W. Dippla (•lepy t•ok na tylnej ok•.). Zaw. m. in.: spis alfabetyczny •wi•tych, daty Wielkiej Nocy, Kalendarz rzymski, Kalendarz rewolucyjny francuski,
Królowie niemieccy i cesarze zachodnio-rzymscy, Ksi!#•ta i królowie czescy, Wielcy ksi!#•ta
kijowscy, Chanowie krynscy, Ksi!#•ta pomorscy, Ksi!#•ta i królowie polscy, Porz!dek senatorów, ustanowiony na sejmie lubelskim w r. 1569, Zjazdy jeneralne i sejmy 1347-1793.
120.–

1163. WILKIEWICZ-WAWRZY!CZYKOWA Alina – Spory graniczne polsko-litewskie
w XV-XVII w. Wilno 1938. Druk. „Gra$ka”. 8, s. [4], 93-200. brosz. Odb. z „Wiadomo•ci Studium Historii Prawa Litewskiego USB”.
Ok•. zakurzone, przednia lekko zarysowana, wewn!trz stan dobry.

64.–

1164. WINDAKIEWICZ Stanis•aw – Padwa. Studyum z dziejów cywilzacyi polskiej. Kraków 1891. Nak•. autora. 8, s. 104. brosz.
Ok•. nieco otarte. Piecz. biblioteki Nowina-Konopków. Zapiski na odwrocie przedniej ok•. 64.–

1165. [WITOWSKI Gerard] – %ycie Joanny d’Arc zwaney Dziewic! Orlea"sk!. Z r•kopismów Pustelnika z Krakowskiego Przedmie•cia [pseud.]. Warszawa 1829. Druk. A.
Ga••zowskiego i Komp. 16d, s. [8], 39. opr. bibliot. pp•. z epoki z zach. ok•. brosz.
Otarcia ok•., niewielkie zaplamienie karty tyt., dwóch nast•pnych kart i tylnej wyklejki. Piecz.
&adne drzeworytowe zdobniki na ok•adkach broszurowych.
150.–

1166. WOJCIECHOWSKI Zygmunt – Ze studjów nad organizacj! pa"stwa polskiego za
Piastów. Z 2-ma mapkami w tek•cie i 2-ma tablicami. Lwów 1924. Ksi•g. Gubrynowicza i Syna. 8, s. 79, [1], mapy rozk•. 2. opr. wsp. p•., ok•. brosz. naklejona na opraw•.
Papier nieco po#ó•k•y, karta tyt. podklejona w grzbiecie. Ekslibris. Egz. z ksi•gozbioru Aleksandra Gieysztora (piecz.).
64.–

1167. WOJSKOWY i konspiracyjny wysi•ek Polski we Francji 1939-1945. [Francja] 1946.
Wyd. Wydz. Kult.-O•w. Polskiej Wojskowej Misji Likwidacyjnej. 8, s. 104, [6], tabl. 5.
brosz.
Polonica 18681. Ok•. i karta tyt. lekko nadkruszone i za•amane, niewielkie zaplamienie marginesu pierwszych kart. Egz. nieobci•ty. Zapiski na tylnej ok•. „Broszura napisana na podstawie przeprowadzonych ankiet przez W•adys•awa Pobóg-Malinowskiego, który wycofa• swe nazwisko po
zmianach redakcyjnych wprowadzonych przez Polsk! Misj• Wojskow! w Pary#u” (Polonica).
60.–

1168. "WIERCIAD#O polskie. Pismo zbiorowe. Warszawa-Lwów [1915]. E. Wende i Sp.
8, s. [2], 102, [2], tabl. 2. brosz.
Za•amania i naddarcia kraw•dzi ok•., poza tym stan bardzo dobry. Dwa ekslibrisy. Zaw. m. in.
wspomnienia legionowe, materia•y dot. obrony Lwowa w 1914, pami•tniki dyrektora gimnazjum
w Radomiu (Maliszewski 3865), dzieje prasy polskiej na Litwie. Na tabl. barwne karykatury K.
Mackiewicza. Ok•. K. Purzyckiego, winieta tyt. F. Ruszczyca. Liczne ilustr. na wklejkach. 80.–

1169. $YCIORYS panuj!cych w Polsce, od Mieczys•awa I-go do Stanis•awa Poniatowskiego. Milwaukee, Wis. 1900. Nak•. „Katolika” i „'ród•a”. 8, s. 230. opr. oryg. pp•.
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Otarcia i niewielkie zaplamienia ok•., wyklejki p"kni"te w grzbiecie. Piecz. Ka#demu biogramowi towarzyszy ca!ostronicowa kompozycja z portretem króla i scen$ z jego •ycia.
160.–

nr 1168

nr 1169

nr 1170

1170. $YCIORYSY znakomitych ludzi ws!awionych w ró•nych zawodach. Z rycinami. T.
1-2. Warszawa 1850. J. Bernstein. 8, s. [4], 526, [4], tabl. 37; 371, [4], tabl. 28. opr.
nieco pó'n. pp•.
Otarcia ok•., wyklejki p"kni"te w grzbiecie, zaplamienia wewn•trz, brak karty tyt. w t. 2 (zast•piona ok•. brosz. t. 2), brak 3 (?) tablic w t. 2; stan niezbyt dobry. Egzemplarz Feliksa Konecznego (podpisy w•asno•ciowe na przedniej wyklejce obu tomów). Na tablicach portrety, w jednym
przypadku faksymile r"kopisu. Po przedmowie podpisany w druku K. W. Wójcicki.
480.–

Patrz te# poz.: 1041, 1434, 1503
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1171. ADALBERG Samuel – Ksi•ga przys•ów, przypowie•ci i wyra•e• przys•owiowych
polskich. Zebra• i oprac. ... Warszawa 1889-1894. Druk. E. Skiwskiego. 4, s. [6], XVIII,
805, [1], II, [4]. opr. psk. z•oc. z epoki, obci•cie barwione.
Ok•. lekko otarte, stan dobry. Karta tyt. równie• po •acinie. Nazwisko autora i tytu• z•oc. na
grzbiecie i na przedniej ok•. Pierwszy polski nowoczesny zbiór paremiogra!czny, zaw. ok.
30.000 przys"ów w 40.000 wariantach.
450.–

1172. AMSZEJEWICZ Micha• – Dykcjonarz zawieraj!cy: wyrazy i wyra•enia z obcych
j•zyków polskiemu przyswojone, a mianowicie: w umiej•tno•ciach, sztukach, tudzie•
w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-"lozo"cznym, literackim i w potocznej mowie u•ywane; do u•ytku powszechnego u•o•ony staraniem i
prac• ... Warszawa 1859. Druk. A. Gins. 8, s. 491, [1]. opr. psk. z epoki.
Ok•. nieco otarte i zarysowane, zaplamienia wewn•trz. Podpisy w•asn., piecz. Jeden z pierwszych
w naszym pi•miennictwie s•owników wyrazów obcych. Niecz#ste.
400.–

1173. ANDRZEJEWSKI Jerzy – #ad serca. Wyd. III. Warszawa [1939]. Tow. Wyd. „Rój”.
8, s. 343, [8]. brosz., obw.
Naddarcia obw., fragment grzbietu obw. podklejony papierem, wewn•trz stan bardzo dobry. Na
obw. nadruk „Drukarnia ‚Progress’„. „Bibliogra"a polska 1901-1939” nie odnotowuje tego wydania. Trzecia edycja g•o•nej powie•ci Andrzejewskiego, opublikowanej pierwotnie w „Prosto z
Mostu” (1937). „#ad serca” zwyci••y• w plebiscycie „Wiadomo•ci Literackich”, przyniós• te•
autorowi Nagrod• M•odych Akademii Literatury i opini• pisarza katolickiego. Wiele miejsca po•wi•ci• powie•ci C. Mi•osz w „Zniewolonym umy•le”.
120.–

1174. ANTOLOGIA poezji hippisów. $ycie w drodze. Warszawa 1986. Iskry. 16d, s. 150,
[2]. brosz.
Stan dobry. Zaw. wst•p Anny Radeckiej, artyku• tej•e „O hippizmie nie tylko dla rodziców” oraz
116 wierszy 29 autorów. Dziwnie niecz#ste.
60.–

1175. BACZY$SKI Stanis•aw – Literatura w Z.S.R.R. Kraków-Warszawa 1932. Wyd. Literacko-naukowe. 8, s. 165, [2]. brosz.
Ok•. miejscami odbarwione, przednia zarysowana, wewn!trz stan bardzo dobry. Zaw. m. in.: Stary i nowy cz•owiek, Proletarjat i ch•op, Zbrodnia, Kobieta, mi•o•% i ma••e•stwo, Rewolucja i
wojna domowa, Wobec Zachodu, Literatura proletarjacka, Literatura faktu.
64.–

1176. BARA$CZAK Stanis•aw – Korekta twarzy. Pozna• 1968. Wyd. Pozna•skie. 16d, s.
45, [1]. brosz.
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Stan bardzo dobry. Ok!. projektowa! Z. Kaja. Debiutancki tom poezji S. Bara!czaka (w nak!adzie 700 egz.). Zaw. wiersze z cykli poetyckich:
Osaczy" w locie, Sonety •amane, Walki. Ksi#•ka
zosta•a wyró•niona Nagrod# im. T. Peipera za najciekawszy tom wierszy m•odego pokolenia (autor
mia• wówczas 22 lata).
140.–

1177. BIA"OSZEWSKI Miron – Obroty rzeczy.
Wiersze. Warszawa 1956. PIW. 16d, s. 138,
[1]. brosz.
Ok•. nieco zakurzona i po•ó•k•a, wewn#trz stan dobry. Piecz. Wyboru dokona• A. Sandauer. Poetycki
debiut ksi#$kowy.
64.–

1178. BIEGELEISEN Henryk – Illustrowane dzieje literatury polskiej. T. 1-5. Wiede% [18981908]. F. Bondy. 4. [4], 394, tablice; [4], 395,
[1], tablice; [4], 363, [1], tablice; [4], 396, tablice; [4], 389, [3], tablice. opr. oryg. p•. zdob.

nr 1176
Niewielkie otarcia górnych partii grzbietów czterech tomów (zdobienia lekko zatarte), &lad zawilgocenia tylnej ok•. ostatniego tomu, poza tym stan dobry. Piecz., podpis w•asn. Liczne ilustr.
w tek&cie i na tablicach: podobizny r'kopisów, kart tytu•owych, portrety. Obejmuje okres od
pocz#tków pi&miennictwa do zmierzchu romantyzmu.
600.–

1179. BIRKENMAJER Józef – Zagadnienie autorstwa „Bogurodzicy”. Gniezno 1935.
Nak•. „Studia Gnesnensia”. 8, s. 136. brosz. Studia Gnesnensia, [t.] 11.
Ok•. lekko otarta, wewn#trz stan bardzo dobry. Zaw. m. in.: Tajemnica zamkni'ta na siedem
piecz'ci, Kunszt starodawnej pie&ni, *wi'ty Wojciech - poeta doctus, Pie&% s•owia%ska.
60.–

1180. BORETTI Teo+l Eugeniusz – Album pami#tkowe. Widoki stron rodzinnych Adama
Mickiewicza. Zebra• ... Warszawa 1900. Nak•. autora i Zak•. Fotochemigr. Wierzbicki
i S-ka. 16d pod•., k. [23]. brosz.
Niewielkie otarcia ok•., wewn#trz stan dobry. Na tablicach 22 ca•ostronicowe zdj'cia obiektów i
okolic zwi#zanych z m•odzie%czymi latami Adama Mickiewicza.
140.–

1181. BRODZI%SKI Kazimierz – O literaturze. Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1856. Nak•.
K. Pollaka. 16d, s. [4], 273, [2].
[oraz] ten•e – /yciorysy niektórych poetów i uczonych. Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1856. Nak•. K. Pollaka. 16d, s. [2], 133, VIII, [1]. razem opr. p•. z•oc. z epoki.
Zaplamienia dolnej kraw'dzi tylnej ok•., Niewielkie zaplamienia wewn#trz, &lad zawilgocenia
w dolnym naro•niku kart. Piecz. Grzbiet z•oc., obci'cie marmoryzowane. Zebrane teksty historyczno-literackie Brodzi%skiego (m. in. „O klasyczno&ci i romantyczno&ci”, „Listy o polskiej
literaturze”, „Cudzoziemczyzna”, „Uwagi nad ksi#•kami elementarnemi dla p•ci •e%skiej”. W
drugiej pracy biogramy m. in.: M. Kopernika, I. Krasickiego, J. P. Woronicza, Newtona, Petrarki,
Linneusza, Scotta.
240.–

1182. BRYLL Ernest – Rok polski. Oprac. graf. Janusz Stanny. Warszawa 1977. Pax. 8, s.
[28]. opr. oryg. p•.
Ok•. zakurzona, wewn#trz stan bardzo dobry. Na stronie tyt. odr'czna notatka: „To wyd. nie ukaza•o si' - cenz. zakwestionowa•a ilustracje<”. Pierwsze wydanie dwunastu wierszy okre&lanych
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przez autora mianem „reporta•u poetyckiego”, powsta!ych w odpowiedzi na poemat S. Grochowiaka pod tym
samym tytu•em. E. Bryll na swojej o"cjalnej stronie pisze: „Nagle, gdy ksi#•ka ilustrowana przez Janusza Stannego by! gotowa, kazano j# rzuci$ na przemia!. Drukarze
uratowali pi%$ egzemplarzy. Jeden dot#d mam [...]. Tak
wi%c ‚Rok Polski’ wydano po raz drugi [w 1978, z ilustr.
M. Stachurskiego]. Boczkiem i cicho. Naj&mieszniejsze,
•e nie lubi#ca mnie recenzentka jednej z gazet napisa!a,
atakuj#c wydawnictwo, i• nie rozumie czemu wydano
po raz drugi ten poemat. Pierwszy, jak przeczyta!em,
musia! pój&$ na przemia!, poniewa• by!o to poemacid!o
okropne. I nikt z oburzonych czytelników nie kupi! ani
jednej ksi#•ki z pierwszego nak!adu. Pono$ zbojkotowali
poemat [...]. Drugie wydanie tego samego zbioru wierszy
rozesz!o si% znakomicie” (www.bryll.pl/2010/03/03/rok-polski-1977-2010/). Rzadkie.
120.–

1183. BRZ•KOWSKI Jan – Stycze'. London 1970.
O"cyna Poetów i Malarzy. 16d, s. 27, [2]. opr.
oryg. kart.

nr 1182

Ok!. nieco otarte, wewn#trz stan bardzo dobry. Odr%czna dedykacja autora. Tom poezji. Wydano 300 egz., ten nr 181.
240.–

1184. CALDERON de la Barca Pedro – Ksi#•% niez!omny przez Kalderona de la Barka. T"ómaczenie Juljusza S$owackiego. Warszawa 1959. Nak!. S. Orgelbranda. 16, s. 180.
opr. psk. z epoki.
Otarcia ok!., brak karty przedtyt., zaplamienia. Kilka anulowanych piecz. bibliot. Wyd. II (pierwsze ukaza!o si% w Pary•u w 1844).
800.–

1185. [CHESNEL Pierre-François-Adolphe de] – Fleurs
sur une tombe. A Élisa Mercoeur, par M. Alfred de
Montferrand [pseud.]. Recueil composé de pièces
inédites des écrivans de l’époque. Vendu au pro"t
de la mère d’Élisa. Paris 1836. A. Aubrée. 8, s. [4],
XXVIII, 428, tabl. 1, faksymile 1. opr. luksusowa
skóra z!oc., obci%cie z!oc., oryg. futera! kart.
Grzbiet nieco sp!owia!y i otarty, otarcia naro•ników
oprawy, niewielkie za•ó!cenia wewn#trz, otarcia kraw%dzi futera!u. Podpis w!asn. Na tablicy litografowany
portret Elizy Mercoeur, na tablicy faksymile jej r%kopisu. Ksi#•ka po&wi%cona pami%ci Elizy Mercoeur, zmar!ej w wieku 25 lat francuskiej poetki. Urodzi!a si% w
1809 w Saint-Sebastian-sur-Loire w biednej rodzinie, od
najm!odszych lat wykazywa!a liczne talenty: w wieku 6
lat haftowa!a motywy z us!yszanych ba&ni, jako 12-latka
udziela!a kole•ankom korepetycji, zna!a p!ynnie !acin% i
grek%. W wieku 16 lat znana ju• by!a ze swoich wierszy,
wyda!a tom poezji, który zadedykowa!a Chateaubriandowi. Otoczy! j# opiek# Lamartine, za jego protekcj#
uzyska!a skromn# rent% królewsk#. Po odrzuceniu przez
komisj% literack# Comédie Française jej tragedii za!a-
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ma a!si"!i!zmar a!w!zapomnieniu!w!1835.
P. F. A. Chesnel!(1791-1862)!-!francuski!drukarz,!historyk,!encyklopedysta!i!publicysta,!autor!
i!inspirator!prezentowanego!tu!wydawnictwa:!zebra !teksty!przyjació !i!wyda !je!w!eleganckiej!
formie!upami"tniaj#c!m od#!poetk"!i!wspieraj#c!$nansowo!jej!matk".!
420.–

1186. CZAJKOWSKI!Micha !–!Wernyhora,!wieszcz!ukrai%ski.!Powie&'!historyczna!z!roku!
1768.!T.!1-2.!Pary*!1838.!Wyd.!A.!Je owickiego!i!Sp.!8,!s.![4],!318,![2];![2],!345,![3].!
razem!opr.!wsp.!pp .
Stan! niezbyt! dobry:! zaplamienia,! naddarcia! -! niektóre! podklejone,! uzupe niony! ubytek! dwóch!
kart!-!brakuj#cy!tekst!wpisany!odr"cznie.!Podkre&lenia!fragmentów!tekstu.!Egz.!J.!W.!Gomulickiego!(wklejony!odr"czny!podpis!w a&ciciela).!Wyd.!I.!
400.–

1187. CZAPSKI!Józef!–!Tumult!i!widma.!Pary*!1981.!Instytut!Lit.!8,!s.!350,![2].!brosz.!Bibl.!
„Kultury”,!t.!342.
Ok .! lekko! otarte,! stan! dobry.! Pierwsze! wydanie! g o&nej! ksi#*ki! J.! Czapskiego! zestawionej! ze!
wspomnie%!autobiogra$cznych,!esejów,!zapisków!i!notatek!pisanych!od!zako%czenia!II!wojny!do!
pocz#tku!lat!osiemdziesi#tych.!Zaw.!m.!in.:!B ok!i!swoboda!tajemna,!Czy!Maritain!mia !racj"?,!
Ameryka%skie!&cie*ki,!Montagnes!Russes,!Listy!ambasadora!Kota,!O!Pawle!Hostowcu,!O!Brzozowskim,!Lecho%!i!jego!dziennik,!So *enicyn,!Tylko!dla!doros ych.!
60.–

1188. DLA G!ODNYCH"!Pismo!zbiorowe!z!utworów!kobiecego!pióra!wydane!staraniem!
Tow.!Oszcz"dno&ci!Kobiet.!Lwów!1890.!Druk.!Stauropigia%skiego!Instytutu.!4,!s.![4],!
90,![2],!tabl.!13.!opr.!psk.!z oc.!z!epoki!z!zach.!ok .!brosz.
Niewielkie!odbarwienie!ok .!brosz.,!stan!dobry.!Piecz.!Dwa!ró*nobarwne!szyldziki!na!grzbiecie.!
Zaw.!m.!in.:!Przed!gmachem!teatralnym,!Góry!-!doliny,!Polska!mowa,!Z!*ycia!poetów,!Urywek!z!
dziennika!podró*y!do!Krakowa,!Pessymizm!w!poezyi,!Pami#tka!po!Lelewelu,!Kwestya!kobieca,!
Z! motywów! ludowych,!Wspomnienie! z! przesz o&ci! dla! dzieci! miasta! Lwowa.! Na! ko%cu! do #czono!kilka!drobiazgów:!plan!grobów!na!Wawelu,!plan!katedry!wawelskiej,!odezw"!w!sprawie!
zakupienia!obrazu!„Polonia”!J.!Styki!dla!miasta!Lwowa.!
240.–

1189. DLA W!O#CIAN.!Wydawnictwo!zbiorowe!Ko a!Literacko-artystycznego!we!Lwowie.!Lwów!1890.!Nak .!Ko a!Lit.-artyst.!4,!s.!77,![2],!II,![7!-!nuty],!tabl.!6.!opr.!oryg.!p .!
zdob.,!obci"cie!z oc.
Niewielkie!zarysowania!tylnej!ok .,!stan!dobry.!Piecz.!Zaw.!m.!in.:!Zajazd!Sobieskiego!na!starostwo!stryjskie!1660,!Lwowski!Mathusala,!Kobieta,!Czy!mo*liwym!jest!rozwój!przemys u!w!
Galicyi?,! Teatr! polski! za! Oceanem,! Zaosie.! Oprawa! wydawnicza! M.! Spo*arskiego! ze! Lwowa!
(&lepy!t ok!na!tylnej!ok .).!Ilustracja na tabl. 21.
260.–

1190. DUCANGE!W[iktor!Henryk]!–!Doktor!spowiednikiem!czyli!m oda!emigrantka.!Romans!...!prze o*ony!przez!F.!S.!Dmochowskiego.!T.!1-5.!Warszawa!1830.!Druk.!przy!
ul.!Elektoralney!Nr.!795.!16d,!s.![2],!178;![2],!174;![2],!168;![2],!183;![2],!206.!opr.!w!2!
wol.!psk.!z!epoki.
Otarcia! ok .,! wyklejki! podklejone! w! grzbiecie,! miejscami! zaplamienia! kart.! Piecz.! i! podpisy!
w asn.!Ekslibris!J.!Weinberga.!Dwa!szyldziki!na!grzbiecie!ka*dego!woluminu.!
540.–

1191. FAGUET!Émile!–!Dix-septième!siècle.!Études!littéraires.!Paris!1894.!Lecène,!Oudin!et!
C-ie.!16d,s!.!VII,![1],!480,![1].!opr.!p .!z oc.!z!epoki.!Nouvelle!Bibl.!Litteraire.
Ok .!nieco!zakurzone,!miejscami!liczne!drobne!za*ó cenia!wyklejek.!Egzemplarz!z!ksi"gozbioru!
Leona!Konstantego!Radziwi a!z!Ermenonville:!ekslibris!heraldyczny!z!czarnym!or em!z!Tr#bami!
na!piersi,!herb!z oc.!na!przedniej!ok adce!ksi#*ki.
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L. K. Radziwi•• (1880-1927) - major
wojska francuskiego, przyjaciel Prousta,
jeden z najzamo•niejszych ludzi w Europie.
320.–

1192. [GAJCY Tadeusz]. Karol Topornicki [pseud.] – Grom powszedni.
Pozna! [w•a•c. Warszawa] 1937
[w•a•c. 1944]. Bibl. Poetycka [w•a•c.
BTKN]. 4, k. 31, s. [3]. brosz. Z bibl.
Sztuki i Narodu, nr 3.
Chojnacki I 243. Ubytek grzbietu, wewn•trz stan dobry. W•a#ciwe dane wydawnicze uwidocznione na ostatniej stronie,
tam•e nr egzemplarza (335). Konspiracyjny tom poezji T. Gajcego. Rzadkie.
T. Gajcy (1922-1944) - pseud. Karol
Topornicki, Roman O•cie! - poeta czasu
wojny, •o•nierz AK. Obok K. K. Baczy!skiego uznawany za najwybitniejszego
poet% pokolenia kolumbów. Zgin$• w
powstaniu warszawskim 16 VIII 1944 wraz z Leonem
Zdzis•awem Stroi!skim na Starym Mie#cie.
600.–

nr 1191

1193. GA!CZY"SKI K[onstanty] Ildefons] – Poezje.
Kraków [ca 1960]. Druk w prac. do#wiadczalnych
Zak•. Gra•ki U•ytkowej ASP. 8, s. [16]. brosz.
Ok•. lekko zakurzona, poza tym stan dobry. Opracowanie typogra•czne i ilustracje Krzysztofa Litwina - absolwenta Studium Gra•ki ASP w Krakowie. Zaw. wiersze:
Ko•ysanka o ko•ysce, O mej poezji, O wróbelku, Dopiero gdy wzejdzie ksi%•yc, Episto•a do zakochanych,
Poezja, Ko!, Budka z papierosami.
100.–

1194. GASZY"SKI Konstanty – Dway Sreniawici. Romans historyczny z czasów W•adys•awa 'okietka
oryginalnie napisany przez ... T. 1-3. Warszawa
1830. Druk. przy Ulicy Nowo-Sen: N-o 476. 16d,
s. [4], 132 [jest mylnie 142]; [4], 137; [4], 172. razem opr. psk. z epoki.
Otarcia ok•., przednia wyklejka podklejona w grzbiecie,
zaplamienie pierwszych kart. Ekslibris, podpis w•asn.
„Powie#* w stylu W. Scotta” (PSB).

nr 1193

280.–

1195. HEMAR Marian – Lata londy!skie. Londyn 1946. Nak•. Stow. Pisarzy Pol. 8, s. 43,
[1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Tomik poezji. Zaw. m. in.: Poeta i harpie, Pi•sudski, Pirat eteru, Maj we Lwowie, Polski Hyde-Park, Akademia warszawska, Przepowiednia, Jase•ka.
60.–

1196. HERBERT Zbigniew – Struna #wiat•a. Warszawa 1956. Czytelnik. 16d, s. 82, [2].
brosz.
Niewielkie otarcia przedniej ok•., stan dobry. Tom poezji. Wyd. I.
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nr 1196

nr 1198

1197. HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. Warszawa 1961. Czytelnik. 16d, s. 83,
[3]. brosz., obw.
Obw. zakurzona, z niewielkim ubytkiem, wewn•trz stan bardzo dobry. Trzeci tom poetycki Z.
Herberta. Obw. A. Heidricha.
48.–

1198. H!ASKO Marek – Pierwszy krok w chmurach. Opowiadania. Warszawa 1956. Czytelnik. 16d, s. 268, [4]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zapiski o•ówkiem (wiersz Eluarda) na ostatniej karcie. Wyd. I. Ok•adka Jana
M"odo#e$ca, ilustracje Jerzego %wiertni. Debiut ksi"#kowy Marka H$aski, za który otrzyma" w
1958 nagrod& literack! Polskiego Tow. Wydawców Ksi!#ek. Tom opowiada$, przeciwstawiaj!cy
si& programowo optymistycznemu socrealizmowi, przyniós" autorowi sukces i s"aw&. Wiele z
wydanych tu tekstów sta"o si& podstaw! scenariuszy 'lmów fabularnych i etiud 'lmowych (P&tla,
Pierwszy krok w chmurach, Dwaj m&#czy*ni na drodze, +liczna dziewczyna, Baza Soko"owska).
Nast&pne ksi!#ki H"asko opublikowa" na emigracji. Niecz%ste.
120.–

1199. HORACY – Ody Horacyusza wybrane z xi!g ró#nych rymowym i nierymowym wierszem przez Kantorberego Tymowskiego. Warszawa 1816. Druk. W. D!browskiego. 8,
s. 63. brosz.
Ok". nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewn!trz. Piecz., zapiski w"asn.

120.–

1200. HUXLEY Aldous – Eseje wybrane. Wybra", prze". i wst&pem opatrzy" Jan Kempka.
Nowy Jork 1966. Perspectives in Culture. 16d, s. 191. brosz.
Stan dobry. Zaw. m. in.: Palio w Sienie, Breugel, Percepcja oczyszczona, Zazwyczaj, Wiedza i
zrozumienie, Literatura i nauka. Niecz%ste.
64.–

1201. JANKOWSKI Czes"aw – M"oda Polska w pie-ni. Wybór celniejszych poezyi ostatniej
doby. Wyd. II (przerobione, powi&kszone, dope"nione). Warszawa 1903. Gebethner i
Wolff. 16d, s. [4], 430, V. opr. oryg. p". zdob.
Otarcia i zaplamienia ok"., zaplamienia wewn!trz. Podpis w"asn., suchy t"ok w"asn.

100.–

1202. JASKINIA Strozzi. T"umaczenie z francuzkiego. Wilno 1825. Druk. Zymela Typografa i Szryft/Gissera Grodzie$skiego. 16d, s. 72. opr. psk. z epoki.
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Otarcia ok•., •lady kornika w grzbiecie, za•amania ostatnich kart, miejscami zaplamienia. Powie•!. Niecz%ste.
120.–

1203. K"OSY i kwiaty. Ksi•#ka zbiorowa. Kraków 1869. Druk. W. Kirchmayera. 8, s. [4],
410, [2]. opr. psk. z epoki.
Niewielkie otarcia ok•., miejscami za#ó•cenia papieru i zaplamienia. Piecz. w•asn. (nazwiska w•a•ciciela zatarte). Zaw. m. in. artyku•y: Pani na Barwa•dzie, Urywek z pami•tników Jana Bugaja
(z XVII wieku), Nieprzyjaciele kozic tatrza%skich, Urywek z podró#y do Tatr i Pienin odbytej w
r. 1860 oraz liczne utwory poetyckie.
240.–

1204. KOBIERNICKI Marcyan – Marcyana Kobiernickiego, nieznanego pisarza z XVI
wieku Historya o czterech m•odzie%cach i Treny p. Jakóbowi Strusiowi od r"k tatarskich zaginionemu. Wyd. Jakób Kazimierz Gieysztor. Warszawa 1886. Druk. Warsz.
Instytutu G•uchoniemych i Ociemnia•ych. 8, s. [2], 12, [29]. opr. pp•. z epoki.
Stan dobry. Dwa ekslibrisy (m. in. Aleksandra Gieysztora), piecz. Odr•czna dedykacja wydawcy
dla W•adys•awa Koroty%skiego - historyka, publicysty, varsavianisty. Obszerny wst$p wydawcy
omawiaj"cy dzieje unikalnych egzemplarzy obu tekstów drukowanych pierwotnie w 1589. 120.–

1205. KONOPACKA Halina – Którego• dnia. Warszawa 1929. Ksi$g. F. Hoesicka. 16d, s.
26, [6]. opr. bibliot. pp•. z epoki.
Niewielkie zabrudzenia, stan dobry. Podpis w•asn. Tom poezji wybitnej lekkoatletki, pierwszej
polskiej z&otej medalistki olimpijskiej (konkurs rzutu dyskiem w Amsterdamie w 1928). By•a
jedn" z najbardziej wszechstronnych sportsmenek polskich; z powodzeniem uprawia•a narciarstwo, pchni$cie kul", rzut dyskiem, skok wzwy#, skok w dal, pi•k$ r$czn", tenis, jazd$ konn",
sporty samochodowe. Zajmowa•a si$ tak#e literatur" pi$kn" (publikowa•a m. in. w „Skamandrze”
i „Wiadomo•ciach Lit.”) i malarstwem.
48.–

nr 1206

1206. KOSSAK Zo&a – Bez or$#a. Powie•! historyczna. T. 1-2. Pozna% [1937]. Ksi$g. •w.
Wojciecha. 16d, s. [4], 316, [3]; [4], 292, [3]. opr. oryg. p•. zdob., górne obci$cie barwione.
Niewielkie miejscowe za#ó•cenia ok•., wyklejki po#ó•k•e, stan dobry. Na stronach tyt. •lepy t•ok
„Ksi"#ki nie dla ka#dego”. Wyd. I.
120.–

1207. KOWALSKI Adam – Piosenki niefrasobliwe o Grodnie i Druskiennikach. Grodno
1926. Nak•. autora. 16d, s. 52. brosz.
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Ok .!wyra"nie!otarte,!egz.!podniszczony.!Z!autorskiego!wst#pu:!„Ze!wzgl#du!na!ci#$kie!czasy,!
polecam!szczególnie!swe!‚pie%ni!dziadowskie’.!Przydadz&!si#!one!zw aszcza!tym,!którym!grozi!
redukcja! [...].!Wyuczenie! si#! ich! na! pami#'! uchroni! niefachowych! inteligentów! od! niechybnej!
n#dzy![...]!zapewniaj&c!im!intratny!zarobek!pod!far&”.!Zaw.!m.!in.:!O!boskie!Grodno(,!Litanja!
o!Grodnie,!Druskienniki!w!sosie!á!la!Bim-Bom,!O!samochodach,!O!lotnictwie,!O!Centralnym!
Komitecie,!O!akademikach,!O!wio%nie.!Niecz%ste.
80.–

nr 1207

nr 1208

1208. KOZIKOWSKI!Edward!–!T#sknota!ramy!okiennej.!Wadowice!1922![w a%c.!1921].!
Wyd.!Czartak.!16d,!s.!73,![5].!brosz.
Gro)ska!–;!Rypson!II!55;!Ratajczak!1045!*pod!dat&!1924+.!Niewielkie!otarcia!ok .,!niewielkie!
zaplamienie!karty!przedtyt.,!mimo!to!stan!dobry.!Na!karcie!tyt.!ekslibris!w!drzeworycie!Edwarda!
Porz&dkowskiego.!Tom!poezji.!Wydano!300!egz.,!ten!nr!261!z podpisem autora,!Druk!u!Foltina!
w!Wadowicach.!Na!szczególn&!uwag#!zas uguje!pi#kna!ekspresjonistyczna!ok adka!ksi&$ki!zaprojektowana!i!odbita!w!linorycie!przez!E.!Porz&dkowskiego.!
240.–

1209. KRASICKI!Ignacy!–!Wybór!pism.!Z!portretem!autora.!Warszawa!1900.!Gebethner!i!
Wolff.!16,!s.![4],!454,![1],!tabl.!1![staloryt].!opr.!psk.!z oc.!z!epoki.![Bibl.!Miniaturowa!
Gebethnera!i!Wolffa].
Stan!dobry.!Oprawa!nieoryginalna,!wtórna.!

140.–

1210. KRASI"SKI!Zygmunt!–!Pisma!...!Wyda ,!obja%ni !i!wst#pami!poprzedzi !Józef!Kallenbach.!T.!1-4.!Warszawa![1922].!Wyd.!Dzie !Wyborowych!M.!Haskler.!16d,!s.!L,!217,!
[1],!tabl.!1;!309,![2];!323,![1];!327.!opr.!oryg.!p .!z oc.!Skarbnica!Klasyków!Polskich.
Stan!dobry.!Piecz.!Na!przednich!ok adkach!z oc.!portret!poety!w!owalu,!faksymile!jego!podpisu,!
tytu !ksi&$ki.!Ilustracja na tabl. 22.
180.–

1211. KRASZEWSKI!J[ózef]!I[gnacy]!–!Pan!na!czterech!ch opach.!Historya!szlachecka!z!
XVIII! wieku.!Warszawa! 1879.! Gebethner! i!Wolff.! 16d,! s.! [4],! 195.! opr.! psk.! z oc.! z!
epoki.
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Naddarcie marginesu jednej karty, podklejony niewielki ubytek dwóch ostatnich kart, miejscami
za•ó•cenia papieru. Wyd. I.
140.–

1212. KRETOWICZ August – Szyd•owieccy. Romans historyczny z czasów panowania
Zygmunta starego. Lwów 1829. Druk. J. Schnaydlera. 16d, s. 220. brosz. wt.
Kilka kart podklejonych w grzbiecie, niewielkie zaplamienia, ubytek naro•nika jednej karty. Na
karcie tyt. wklejone piecz. odbite na starym papierze (m. in. piecz. Prota Lelewela, m•odszego
brata Joachima). Powie!" historyczna wydana zapewne (Estreicher nie precyzuje) jako tom 3
„Pism wierszem i proz•”.
150.–

Ksi!"ki dla dzieci i m#odzie"y
1213. ANDERSEN J[an] Ch[ristian] – Ba!nie. Ilustr. J[an] M[arcin] Szancer. Warszawa
1955. Nasza Ksi•g. 4, s. XI, [1], 136, [3], tabl. barwnych 8. opr. oryg. pp•.
%asiewicka II 86. Niewielkie otarcia ok•., stan bardzo dobry. Tablice dwustronne (razem 16 ilustracji). T•umaczy•a S. Beylin. Wybór i wst•p A. Milskiej. Wyd. III.
70.–

1214. ANTONIEWICZ Janina – Jak •yje •#ka. Ilustr. Juliusz Makowski. Warszawa 1955.
Nasza Ksi•g. 8, s. 31, [1]. opr. oryg. pp•.
Stan dobry. Ksi#•ka przyrodnicza dla dzieci.

48.–

1215. ANTONIEWICZ Janina – Na jab•oni zawi#zuj# si$ owoce. Ilustr. Juliusz Makowski.
Warszawa 1953. nasza Ksi$g. 8, s. 30, [2]. opr. oryg. mi$kka kart.
Stan bardzo dobry. Ok•adka wklejona do góry nogami. Ksi#•ka przyrodnicza dla dzieci.

40.–

1216. ANTONIEWICZ Janina – Zbo•e kwitnie. Ilustr. Juliusz Makowski. Warszawa 1955.
Nasza Ksi•g. 8, s. [28]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. II. Ksi#•ka przyrodnicza dla dzieci.

40.–

1217. BIRD [Robert Montgomery] – W puszczach Ameryki. Opowiadanie dla m•odzie•y
pod•ug ... Oprac. Teodor Marja&ski [pseud., w•a!c. Teodor Szab•owski]. Z ilustracjami.
Warszawa [1934]. Nowe Wyd. 8, s. 189, [2], tabl. 3. opr. oryg. p•., obw.
Krassowska 428 (egz. nieznany z autopsji).
Otarcia i ubytki obw., poza tym stan bardzo dobry. Piecz., zapiski inwentarzowe. Ok•. Janusza
Levitta i Juliusza Krajewskiego, ilustracje Juliusza Krajewskiego. Przeróbka i skrót powie!ci
„Duch puszczy”.
60.–

1218. BUYNO Marja – Duch górski, Dumny
smerek, Duch burzy. Ba!nie górskie. Warszawa 1924. Wyd. M. Arcta. 16d, s. 31.
opr. bibliot. pp•. z zach. ok•. brosz. Zajmuj•ce Czytanki, nr 329.
Krassowska 808. Niewielkie zaplamienia. Tytu•
ok•. „Ba!nie górskie”.
36.–

1219. BUYNO-ARCTOWA Marja – S•oneczko. Powie!". Wyd. III z rysunkami Wandy
Romeykówny. Warszawa 1930. Wyd. M.
Arcta. 8, s. 157, [1]. opr. oryg. pp•.
Krassowska 862 (egz. nieznany z autopsji). Stan
dobry. Piecz.
48.–
nr 1217
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nr 1219

nr 1221

1220. CARROLL Lewis – W zwierciadlanym domu. Powie!" dla m#odzie$y. Warszawa
1936. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s. 178, [1], tabl. barwne 3. opr. oryg. pp#.
Krassowska 902. Niewielkie otarcia kraw%dzi ok#., stan dobry. Piecz., zapiski inwentarzowe.
Przek#ad Janiny Zawiszy-Krasuckiej. Ilustracje i ok#adka Tanniela. Pó&niejsze przek#ady to „O
tym, co Alicja odkry#a po drugiej stronie lustra” i „Alicja po drugiej stronie lustra”. Ilustracja na
tabl. 16.
64.–

1221. COOPER Jakób Fenimore – Ostatni Mohikanin. Powie!" w dwóch cz%!ciach. Przek#ad z ang. K. S. [= K. Sedlaczek]. Winieta ok#adkowa i 6 ilustr. Stan. Sawiczewskiego.
Pozna' [1927]. Ksi%g. !w. Wojciecha. 16d, s. [4], 442, tabl. 6. opr. oryg. pp#., obw.
Pi%cioksi(g przygód Sokolego Oka, t. 2.
Krassowska 1226. Otarcia i niewielki ubytek
obw., stan dobry. Podpis w#asn.
120.–

1222. [COX Palmer] – Czarodziejska podró$ krasnoludków dooko#a !wiata. Oprac. P. Orski. Z 160 rysunkami w tek!cie. Warszawa
[1932]. Ksi%g. J. Przeworskiego. 16d, s. 192.
opr. oryg. pp#.
Krassowska 1255. Niewielkie za#amanie tylnej
wyklejki, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. Obca
dedykacja z 1934. Liczne ilustr. w tek!cie. Ilustracja na tabl. 16.
60.–

1223. CZARSKA L[idia] – Druga Nina. Powie!"
dla dorastaj(cych panienek. Warszawa 1935.
Ksi%g. J. Przeworskiego. 8, s. 265, [1]. opr.
oryg. pp#.
Krassowska 914 )egz. nieznany z autopsji*. Otarcia i zaplamienia ok#., wewn(trz stan bardzo dobry. Piecz. i zapiski inwentarzowe. Prze#o$y# z
rosyjskiego Marceli Tarnowski.
48.–

nr 1223
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1224. CZARSKA L[idia] – Gniazdo ksi•••t D•awacha. Powie•• dla dorastaj•cych panienek.
Warszawa 1935. Ksi•g. J. Przeworskiego. 8, s. 227, [1]. opr. oryg. pp•.
Krassowska 926 (nieznany egz. z autopsji). Zaplamienie przedniej ok•., otarcia tylnej, poza tym
stan dobry. Piecz., zapiski inwentarzowe. Prze•o•y• z ros. Marceli Tarnowski.
48.–

1225. CZARSKA L[idia] – Samotne serce. Powie•• dla m•odzie•y. Warszawa 1938. Ksi•g.
J. Przeworskiego. 8, s. 248, [1], tabl. 4. opr. oryg. pp•.
Krassowska 960 (egz. nieznany z autopsji). Ok•. nieco otarte. Piecz., zapiski inwentarzowe. Przek•ad z rosyjskiego Eugenii Solskiej.
48.–

nr 1225

nr 1229

1226. CZARSKA L[idia] – Siostra Marta. Powie•• dla dorastaj•cych panienek. Z ilustracjami. Warszawa [1937]. Ksi•g. J. Przeworskiego. 8, s. 251, [1], tabl. 4. opr. oryg. pp•.
Krassowska 964. Otarcia kraw•dzi ok•., wewn•trz stan dobry. Piecz., zapiski inwentarzowe. Przek•ad z ros. Z. Dromlewiczowej. Ok•. Z. Jurkowskiego, ilustr. przeniesione z wydania oryginalnego.
40.–

1227. CZARSKA L[idia] A. – Dom urwisów. Powie••. Przek•ad [z rosyjskiego] Z. Dromlewiczowej. Warszawa [1937]. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s. 287, tabl. 3. opr. oryg. pp•.
Krassowska 909 (egz. nieznany z autopsji). Ok•. nieco otarte, wewn•trz stan dobry. Ilustracja na
tabl. 16.
40.–

1228. CZERKAWSKA Maria – Skrzecza•a raz sójka w borze. !ód) 1956. Spó•dz. „Poziom”. 8, s. 24. brosz. Liga Ochrony Przyrody, Okr. !ódzki, nr 3.
!asiewicka I 920. Ok•. nieco zakurzone. Wiersze o ptakach.

48.–

1229. [DEFOE Daniel] – Przypadki Robinsona Kruzoe. Oprac. W. L. Anczyc. Z 10 [w•a•c.
9] rycinami i licznymi drzeworytami w tek•cie. Kraków [1938]. Tow. Szko•y Ludowej.
16d, s. 381. opr. oryg. pp•.
Krassowska 1457. Ok•. nieco otarte, stan dobry. Podpis w•asn.
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nr 1230

nr 1231

1230. [DEFOE Daniel] – Robinson Kruzoe. Oprac. E. Koryty!ska. Przejrza• i uzup. Cz. Rokicki. Z ilustracjami. Warszawa [1933]. Nowe Wydawnictwo. 16d, s. 185, [5], tabl. 3.
opr. oryg. pp•.
Krassowska 1465. Stan dobry. Piecz. Obca dedykacja z 1934. Ilustr. J. Krajewskiego, ok•. J.
Levitta i J. Krajewskiego.
60.–

1231. DEHMEL Ryszard – Odmie!czyk. Ba#! ... w przek•adzie Jana Lema!skiego. Warszawa [1925]. Instytut Wyd. „Zdrój”. 4, s. [17]. opr. oryg. kart.
Krassowska 1480. Otarcia kraw•dzi ok•., za•amania dolnego naro•nika bloku ksi&•ki, niewielkie
zaplamienia. Siedem barwnych ca•ostronicowych
ilustracji (plus ósma ok•adkowa) sygn. J. Gl. (Jakub Glasner?), ozdobne czarno-bia•e ramki wokó•
tekstu. Niecz%ste.
120.–

1232. DROMLEWICZOWA Z[o'a] – Ja• i Zuzia. Powie•* dla m•odzie•y. Z ilustr. Bogdana Nowakowskiego. Warszawa 1933. Ksi•g.
J. Przeworskiego. 8, s. 155, [1], tabl. 5. opr.
oryg. pp•.
Krassowska 1608. Niewielkie naddarcie jednej
karty, stan dobry. Piecz. Obca dedykacja.
50.–

1233. DROMLEWICZOWA Zofja – Siostra lotnika. Powie•* dla m•odzie•y. Z ilustracjami.
Warszawa 1933. Ksi•g. J. Przeworskiego. 8,
s. 168, [1], tabl. 4. opr. oryg. pp•.
Krassowska 1622. Wyklejki p•kni•te w grzbiecie,
poza tym stan bardzo dobry. Piecz. Ok•adka sygn.
monogramem G. B. Ilustracja na tabl. 16. 64.–

nr 1232
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nr 1234

nr 1235

1234. ERZEPKI Ró•a – Dla moich dzieci powinszowania. Wyd. II powi•kszone. Warszawa
1909. M. Arct. 16d, s. 59, [4], 8. opr. oryg. pp•.
Grefkowicz 1250. Niewielkie zaplamienia przedniej ok•., stan dobry. „Zdrowia, szcz••cia i wesela •yczy Mamie ma•a Hela”, „Pokry•y ju• k•osy nasze polskie niwy, niech mój Chrzestny •yje
d•ugo zdrów, szcz••liwy!”, „Ciociu moja mi•a, có• Ci powiem dzi•? Oby• d•ugo •y•a, tego •yczy
Zdzi•!”.
100.–

1235. GRABOWSKA Marcelina – Serdeczna spó•ka. Warszawa [1935]. Druk. P. Brzezi"ski.
8, s. 118, [1]. opr. oryg. pp•. Bibl. Ksi#•ek B••kitnych, t. 183.
Krassowska 2253. Stan bardzo dobry. Piecz. Ok•adka Franciszki Weinles-Themerson.

1236. GRIMM [Jacob], GRIMM [Wilhelm] – Bajki
i powiastki. Warszawa [1932?]. Ksi•g. J. Przeworskiego. 16d, s. 142, [1], tabl. 4. opr. oryg. pp•.
Krassowska 2356 (egz. nieznany z autopsji). Niewielkie otarcia ok•., poza tym stan dobry. Piecz. Obca dedykacja. Autorzy wymienieni jako „Bracia Grimm”.
Ok•adka i ilustracje Marii Krüger.
64.–

1237. HAUFF [Wilhelm] – Ba•nie. Oprac. Micha•
Marczewski. Z kolorowemi ilustracjami Stefana
Norblina. Warszawa [1937]. Nowe Wyd. 16d, s.
159, [1], tabl. barwne 3. opr. oryg. pp•.
Krassowska 2627. Blok lekko polu$niony, za•amania
jednej karty. Piecz. Obca dedykacja. Ilustracja na
tabl. 17.
48.–

1238. HOESICK-HENDRICHOWA Jadwiga – Mi•.
Historia z przypadku o ma•ym nied$wiadku.
Kraków [1943]. Wyd. „Senzacja”. 4, s. 24.
brosz.
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Góra 261. Otarcia ok•., niewielkie za•amania naro"nika ok!. Opowie#$ wierszem.
60.–

1239. KERN Ludwik Jerzy – Mena•eria kapitana
Ali. Ilustrowa• Kazimierz Mikulski. Warszawa 1957. Nasza Ksi•g. 8, s. 71, [2]. brosz.
&asiewicka I 962. Wyra'ne otarcia ok!., wewn(trz
stan dobry. Zapiski na przedniej ok!adce. Odr•czna
dedykacja autora. Wyd.I. )Nie myli$ z kontynuacj(: „Kapitan Ali i jego pies”*. Niecz•ste.
60.–

1240. KONOPNICKA Marja – Szcz%#liwy #wiatek. Rysunki i ok!adk% wykona! Antoni Gawi+ski. Warszawa 1928. Wyd. M. Arcta. 8, s.
60, [4], tabl. barwne 2. opr. oryg. pp!.
Krassowska 3384. Stan bardzo dobry. Piecz. Obca
dedykacja.
64.–
nr 1239

1241. KOWNACKA Marja – Bajowe bajeczki i
#wierszczowe skrzypeczki czyli o straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prze#licznej królewnie i królu Gwo'dziku. Oprac. muzyczne J. Weso!owskiego. Warszawa
1935. Nasza Ksi%g. 8, s. 71, [8]. brosz. Bibl. Teatrzyku Kukie!ek, [nr] 1.
Krassowska 3934. Stan dobry. Ilustr. Witolda Millera. Utwór sceniczny wierszem.

120.–

1242. KRUSZEWSKA Felicja – Braciszek. Warszawa [1930]. Tow. Wyd. „Bluszcz”. 8, s. 94,
[1]. opr. oryg. pp!.
Krassowska 4124. Niewielkie zaplamienia ok!., wewn(trz stan bardzo dobry. Piecz. Ok!. S. Norblina.
48.–

1243. LECHO# Jan – Historia o jednym ch!opczyku i o jednym lotniku. Londyn 1946. Wyd.
-wiatowego Zw. Polaków z Zagranicy. 8, s.
33. brosz.
Polonica 8519. Stan dobry. Ilustr. W. Jastrz%biowski. Opowie#$ wierszem.
60.–

1244. LEWANDOWSKA Cecylia – Nad sadzawk(.
Ilustr. Jerzy Heintze. Warszawa 1960. Nasza
Ksi(g. 8, s. 31, [1]. brosz.
Cz%#ciowe za"ó!cenia wewn%trznych stron ok!.,
poza tym stan bardzo dobry. Ksi("ka przyrodnicza
dla dzieci.
48.–

nr 1242

1245. LEWANDOWSKA Cecylia – W niebieskim ulu. Ilustr. Aniela Kulesza. Warszawa
1966. Biuro Wyd. „Ruch”. 8, s. 21, [3]. brosz.
Cz%#ciowe za"ó!cenia wewn%trznych stron ok!., poza tym stan bardzo dobry. Ksi("ka przyrodnicza dla dzieci.
48.–

1246. LEWICKA Anna – W#ród dzieci i m!odzie"y ró"nych ludów. Z 30 ilustr. w tek#cie.
Lwów 1927. Sp. Nak!. „Odrodzenie”. 8, s. [8], 166, [2]. opr. oryg. pp!.
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Krassowska 4376. Wyklejki nieco po•ó•k•e, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. Zaw. m. in.: W
pa•stwie s•o•ca, W•ród najdzikszych, W•ród czarnych ludzi, W •wiecie lodów, Nad •ordami, Na
ziemi wydartej morzu. Ilustracja na tabl. 17.
60.–

1247. MARGUERIT H. – La jeune émigrante. Scènes de la vie des colons. Paris [1878?].
Libr. T. Lefévre et C-ie. 8, s. [4], 316. opr. oryg. p•. bogato zdob., obci!cie z•oc.
Miejscami zabr"zowienia papieru, poza tym stan dobry. Obca dedykacja z 1886. Powie•# dla
m•odzie•y o •yciu osadników w Ameryce Pn. ilustrowana licznymi drzeworytami. Ilustracja na
tabl. 22.
120.–

1248. MARJA!SKA Ludmi•a – $osie w Kampinosie. Ilustr. Andrzej Radziejowski. Warszawa 1958. Liga Ochrony Przyrody. 8, s. [16]. brosz.
$asiewicka I 1422. Ok•. nieco zakurzona, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Wierszowana
opowie•# z •ycia zwierz"t w Puszczy Kampinoskiej.
42.–

1249. MIGOWA Jadwiga – Weso•e chwile. Ksi"•eczka dla dobrych dzieci. Oprac. ... Kraków
[przed 1939?]. Wyd. „Polonia”. 16d, s. [8].
brosz.
Krassowska –. Otarcia kraw!dzi ok•., za•amanie naro•nika ok•., wewn"trz stan dobry. Zaw. kolorow"
ok•adk!, 4 ca•ostronicowe barwne ilustr., 11 mniejszych, czarno-bia•ych w tek•cie oraz 6 wierszy dla
dzieci. Niecz"ste.
60.–

MOJA Knyže%ka. Krakiv 1940. Ukrainske
Vydavnyctvo. 16d. brosz.
Niewielkie zaplamienia ok•., wewn"trz stan dobry,
je•li nie opisano inaczej. Okupacyjna seria ukrai•skich ksi"•eczek dla dzieci wydawana w Krakowie.

1250. &. 1: Vlodko Vujko – Prygody Jur%yka Ku%erjavogo. &astyna perša. Vyd. III pereroblene.
Maljunky O. Kurylasa. s. 64.
Przebarwienia karty tyt., •lady zawilgocenia.

40.–

1251. &. 4: Franko Ivan – Lysy%ka-%erny%ka. Obrazky: P. Lapyn. s. 12, [1].
40.–
1252. &. 13: Lysy%ka-svacha. Jak lysy%ka topyla gle%yk. Ukrainski narodni kazky. Maljunky O. Kul%yckoj. s. 16.
Zaplamienia karty tyt., kalkomania na odwrocie.

nr 1249

40.–

1253. &. 14: Lysy%ka-sestry%ka i vovk-panebrat. Ukrainska narodnaja bajka. Maljunky O.
Kul%yckoj. s. 15.
40.–
1254. MORTKOWICZÓWNA Hanna – Dzie• J!drusia. Napisa•a i narysowa•a ... Warszawa 1927. Tow. Wydawnicze. 16 pod•., s. [14]. brosz.
Krassowska 5123? Papier nieco po•ó•k•y, niewielki ubytek naro•nika tylnej ok•. „Odbitka litogra•czna pisma r!cznego” (Krassowska). Bibliogra•a Krassowskiej odnotowuje edycj! z 1926
oraz drugie wydanie w wi!kszym formacie. Ten egz. mniejszych rozmiarów i z dat" 1927. Niecz"ste. Ilustracja na tabl. 17.
64.–

1255. MORTKOWICZÓWNA Hanna – Dzie• Krysi. Napisa•a i narysowa•a ... Warszawa
1926. Tow. Wydawnicze. 16 pod•., s. [14]. brosz.
Krassowska 5122. Stan dobry. „Odbitka litogra•czna pisma r!cznego” (Krassowska). Niecz!ste.
80.–
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1256. NIE WIEM czy j• znacie dzieci ?
[...]. Kraków [ca 1943]. Akropol. 8,
s. [12]. brosz.
Góra –. Niewielkie zaplamienia, cz•••
rysunków pocieniowana o%ówkiem.
Ksi!&ka bez tytu•u (powy&ej podali•my
pierwsze s•owa pierwszego wiersza),
zaw. 10 wierszy dla m•odszych dzieci,
g•ównie dotycz!cych letniego wypoczynku. 4 barwne ilustracje, 6 czarno-bia•ych. Na tylnej ok•. nadruk „Nr.
413”.
40.–

1257. OPA!EK Mieczys•aw – W dworku
nr 1255
na Litwie. Z lat dziecinnych Józefa
Pi•sudskiego. Kraków 1917. Druk. Ludowa. 4, s. 31. brosz.
Grefkowicz 3180. Ok•. wyra'nie zakurzone, wewn!trz stan dobry. Piecz. bibliot, zapiski inwentarzowe. Zaw. m. in.: Litwa, Modrzewiowy dwór, Ranny powstaniec, Pani Pi•sudska poucza dzieci,
W szkole rosyjskiej.
48.–

nr 1256

nr 1260

1258. OSTROWSKA Bronis•awa – Bohaterski mi• czyli przygody pluszowego nied'wiadka
na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100. Wyd. IV. Lwów-Warszawa 1927. Ksi!&nica-Atlas. 8, s. [4], 142, [2]. opr. oryg. pp•. Bibl. „Iskier”, [nr] 5.
Krassowska 5800. Niewielkie zaplamienie przedniej wyklejki, poza tym stan bardzo dobry. Piecz.
Ok•adka Konstantego Sopo$ki, ilustr. Kamila Mackiewicza.
60.–

1259. PERRAULT Charles – Bajki Babci G!ski. 1697. Prze•. H. Januszewska. Ilustr. J. M.
Szancer. Warszawa 1961. Czytelnik. 8, s. 108, [4], tabl. barwnych 8. opr. oryg. pp•.
*lady wytartych rysunków dzieci"cych na wyklejkach, poza tym stan dobry.

48.–

1260. PIASECKA Julja – Ma•y. Wyd. II. Warszawa [ca 1935]. Tow. Wyd. „Polska Zjednoczona”. 8, s. 117, [1]. opr. oryg. pp•. Bibl. Ksi!&ek B•"kitnych, nr 180.
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Krassowska 5945. Przednia wyklejka pokre•lona o•ówkiem, poza tym stan dobry. Piecz. Ok•. i
ilustracje Jadwigi Przeradzkiej.
48.–

nr 1261

nr 1262

1261. [PILARZ Roman]. Jan Mur [pseud.] – Kubu• i Halusia. Z 33 ilustracjami S. Norblina.
Warszawa 1925. Druk. K. Kowalewskiego. 4, s. 105, [1], tabl. barwnych 3. opr. oryg.
pp•.
Krassowska 5977. Niewielkie otarcia kraw!dzi ok•., wewn"trz stan bardzo dobry. Piecz.

64.–

1262. REID [Thomas] Mayne – Osada w Wielkiej Pustyni. Warszawa 1932. Ksi!g. J. Przeworskiego. 16d, s. 171, [5], tabl. 1. opr. oryg. pp•.
Krassowska 6383 (egz. nieznany z autopsji). Niewielkie otarcia ok•., wewn"trz stan bardzo dobry.
64.–

1263. RYDEL Lucjan – Bajka o Kasi i królewiczu. Ozdobi• Stanis•aw D•bicki. Wykona•
zak•ad litogra#czny Neuberta w Pradze-Smichów. Lwów 1904. Nak•. Tow. Wydawn.
4, s. [62]. opr. oryg. pp•.
Grefkowicz 3937; Gro$ska 187. Ok•. nieco otarte, wyklejki podklejone w grzbiecie, zabrudzenia
wewn$trz. Ca•ostronicowe, barwne litogra#e S. D!bickiego, ozdobne inicja•y. Na tylnej ok•. karykatury autora tekstu i ilustratora. „Ksi$%ka ta nale%a•a do oryginalniejszych polskich publikacji
dzieci!cych nie tylko ze wzgl!du na inspirowane sztuk$ ludow$ ilustracje, ale i tekst, w ca•o•ci
litografowany wed•ug liternictwa zaprojektowanego przez artyst!. Wiemy, %e dla wielu by•a to
ukochana ksi$%ka m•odo•ci” (J. Dunin „Ksi$%eczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci”. Wr.
1991, s. 117). Niecz•ste.
600.–

1264. SORGAS – Adolphe et Stéphanie, ou scènes de l’enfance, historiettes morales et instructives, pour servir de leçons de lecture au jeune auge. Par Madame ... Paris [185-?].
Librairie d’Éducation. 16, s. 229, [1], tabl. 4. opr. kart. z epoki.
Niewielki ubytek naro%nika karty tyt., ubytek nast!pnej karty z niewielk$ szkod$ dla tekstu. Egzemplarz z biblioteki Jerzego Czartoryskiego z pa•acu Weinhaus pod Wiedniem (obecnie dzielnica miasta). Zbiory z Weinhaus tra#•y do dworu w Wi$zownicy, w 1914 uleg•y cz!•ciowemu
zniszczeniu i rozproszeniu. Zielona okleina oprawy, czerwony szyldzik z•oc.
180.–
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nr 1264

1265. SZCZEPKOWSKI Jan – Odkopane !ród"a.
Warszawa [1934]. Druk. Spo"eczna, Pruszków. 8, s. 171, [4]. opr. oryg. pp". Bibl. Ksi••ek B••kitnych, t. 170.
Krassowska 7463. Tylna ok•. nieco zaplamiona,
poza tym stan dobry. Piecz. Ok•adka Janiny Wilhelm Jankowskiej. Po zasadniczym tek•cie „Przez
dzieje i prac• Mazowsza. Szkic historyczno-regjonalny”.
54.–

1266. TARNOWSKI Marceli – Grze• Niedorajda i
inne bajki polskie. 'ód! [1930]. Ksi%g. A. F.
Mittlera. 16d, s. 96, tabl. 5. opr. oryg. pp". Najpi%kniejsze Ba&nie (wiata.
Krassowska 7670 )wariant wyd.*. Wyklejki podklejone w grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Piecz.
Obca dedykacja. Tytu" ok".: „Ubogi i bogaty i inne
bajki” )Krassowska podaje inny tytu" ok".: „Najpi%kniejsze bajki dla dzieci”*.
100.–
nr 1265
1267. TRZECIAK Paulina – Biblioteczka dla najm"odszych. Rysunki wykona"a Maria Gutkowska-Rychlewska. Kraków [ca 1943]. Gebethner i Wolff. 8, s. 66, [2]. brosz.

Góra 143. Ok". nieco zakurzona, poza tym stan dobry. Opowie&ci proz#, ka$dy utwór poprzedzony czarno-bia"# ilustracj#. Bibliogra+a Góry podaje nieco wi%ksz# obj%to&/ )70 s.*, lecz tak# sam#
zawarto&/ ksi#$ki.
90.–

1268. WERYHO Marja – W&ród swoich. Powiastki dla ma"ych dzieci. Z 28 winietami wewn%trznemi M. Halbi;skiej i winiet# ok"adkow# Z. Stanis"awskiej. Wyd. IV. Pozna;
[1928]. Ksi%g. &w. Wojciecha. 8, s. 114. opr. oryg. pp".
Krassowska 8124. Wyra!ne otarcia ok"., wyklejki p%kni%te w grzbiecie, miejscami zaplamienia
- stan ogólny niezbyt dobry. Obca dedykacja.
60.–

1269. WIEWIÓRECZKI Basia i Magdzia. Oprac. Kosza"ek-Opa"ek. Krakau [ca 1942].
Akropolis. 16d, s. [12]. brosz.
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Góra –. Grzbiet nadp•kni•ty. Piecz. Wszystkie ilustracje pozostawione do kolorowania pokolorowane kredkami. Opowie!" wierszem. Ilustracja na tabl. 17.
60.–

1270. WNOROWSKA-KRZYMUSKA
Jadwiga – O piesku Burku i je•u
Kolczatku. Ilustracje: Stanis•aw
Raczy•ski. Kraków 1944. Ksi•g.
D. E. Friedleina. 8 pod•., s. [16].
brosz.
Góra 301 (nieznany z autopsji •aden
egz.). &lady po ta!mie, tylna ok$. obca.
W$a!ciwym wydawc' by$ T. Gieszczykiewicz. Opowie!" wierszem. Niecz%ste.
60.–

1271. ZECHENTER Witold – Opowie!ci ptasz•ce. Ilustr. W$adys$aw Siwek. Warszawa 1958. Liga Ochrony Przyrody. 8, s. [16]. brosz.

nr 1270

*asiewicka I 1089. Cz•!ciowe za#ó$cenia wewn•trznych stron ok$., poza tym stan bardzo dobry.
Ksi'#ka przyrodnicza dla dzieci.
48.–

1272. "MICHOWSKA Narcyza – Da%ko z Jawuru. Powie!" na tle historycznem. Wyd.
wznowione. Warszawa 1902. M. Arct. 16d, s. 95, [1], 8. opr. oryg. pp$. Moja Bibljoteczka.
Grefkowicz 5303. Otarcia ok$., przednia wyklejka podklejona w grzbiecie. Piecz. Ilustr. Antoni
Piotrowski. Tytu$ ok$. „Da%ko”.
80.–

W
1273. KUDASIEWICZ Adolf – Kurs pocz'tkowy nauki j•zyka polskiego. Warszawa 1861.
Druk. K. Kowalewskiego. 16d, s. [4], 105, [2]. opr.
wsp. p$.
Podklejenia kart w grzbiecie, miejscami zaplamienia i za$amania kart. Podpis w$asn. Zaw.: Wiadomo!ci ogólne, Cz•!ci mowy, +wiczenia gramatyczne zastosowane do tekstu,
Podr•cznik ortogra-czny w przyk$adach.
64.–

1274. LEDNICKI Wac$aw – Przyjaciele Moskale. Kraków 1935. Pol. Tow. dla bada% Europy Wsch. i Bliskiego Wschodu. 8, s. XIX, [1], 363, [2], tabl. 10.
brosz. Prace Pol. Tow. [...], nr 12.
Ok$. lekko zakurzone, stan dobry. Zaw. m. in.: Zdziechowski / rusycysta, Gribojedow a Polska, Puszkin / Mickiewicz (Mickiewiczowy nekrolog Puszkina), Wiersze Karoliny Paw$ow (Jaenisch) do Mickiewicza, Mickiewicz w
korespondencji ks. P. A. Wiaziemskiego z A. I. Turgieniewem w l. 1838/1844. Indeks nazwisk.
100.–

1275. [LENARTOWICZ Teo-l] – Anio$ ziemi. Srebrny
!piew przez T. L. [krypt.]. Lipsk 1866. P. Rhode.
16d, s. 87, [1]. opr. oryg. p$. z$oc.
Miejscami za#ó$cenia papieru. Piecz. Wyd. I i jedyne osobne.
100.–
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1276. LE!MIAN Boles!aw – Dziejba le•na. Warszawa 1938. J. Mortkowicz. 8, s. 91, [5].
opr. wsp. p!. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Stan dobry. Brak oryg. ok!adki. Podpis w!asn. Wydano 1.200 egz., ten nr 98. Tom poezji wydany
po•miertnie w uk!adzie i wyborze Alfreda Toma. Zawiera utwory drukowane w czasopismach w
l. 1936-1937 i wiersze najnowsze pozostawione w r•kopisach. Po karcie tyt. umieszczono zdj•cie
poety i faksymile jego podpisu. Tytu! tomu „Dziejba le•na” pochodzi od autora; ju• w 1934 zapowiada! wydanie ksi%$ki pod tym tytu!em. Wiersze zawarte w tomie podzielono na cztery grupy,
po których Alfred Tom umie"ci! trzy wi#ksze ca!o"ci: Sen wiejski, &mier' Buddy i tytu!ow%
Dziejb# le"n%. Nazwy niektórych wierszy pochodz% od Toma.
160.–

1277. LORENTOWICZ Jan – Ziemia polska w pie"ni. Antologia. U!o$y! i wst#pem opatrzy! ... Z 12 reprod. obrazów artystów polskich. Warszawa [1913?]. Gebethner i Wolff.
16d. s. [4], XVI, 527, [1], tabl. 12. opr. oryg. p!. zdob.
Bardzo niewielkie otarcia kraw#dzi ok!., niewielki "lad zawilgocenia widoczny na obci#ciu,
mimo to stan dobry. Dwana"cie reprod. na tablicach, trzynasta na ok!..
320.–

1278. "EMPICKI Stanis!aw, FISCHER Adam – Polska pie"( wojenna. Antologia poezyi
polskiej z roku Wielkiej Wojny. Staraniem lwowskiej delegacyi Naczeln. Komitetu Narodowego wyd. ... Lwów 1916. Ksi#g. Pol. B. Po!onieckigo. 8, s. VIII, 311, [1]. opr.
oryg. p!. zdob.
Niewielkie zaplamienia ok!., podklejone p#kni#cie w grzbiecie przedniej wyklejki.

140.–

1279. MECHERZY#SKI Karol – Historya j#zyka !aci(skiego w Polsce. Kraków 1833.
Druk. Uniw. 8, s. [6], 169. opr. psk. z!oc. z epoki.
Otarcia ok!. Skasowane piecz. bibliot. Na ko(cu „Katalog krajowych edycyi autorów !aci(skich
od zaprowadzenia druku w Polsce a$ do r. 1833” i indeks nazwisk.
100.–

1280. MI$ZEK Bonifacy – S!owa na pustyni. Antologia wspó!czesnej poezji kap!a(skiej.
Wst%p: Karol kardyna& Wojty&a. Wybór tekstów i oprac. ... Londyn 1971. O)cyna
Poetów i Malarzy. 8, s. 141, [3]. opr. oryg. mi#kka kart.
Stan bardzo dobry. Egz. w znacznej cz#"ci nierozci#ty.

100.–

1281. MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod.
Lipsk 1858. F. A. Brockhaus. 16, s. [6], IV, [5]117, [1]. opr. oryg. p!. zdob., obci#cie z!oc.
Brak przedniej wyklejki, niewielkie zaplamienie
marginesów pierwszych kart. Odr%czna dedykacja
Pauliny Krakowowej *1813-1882+ - pisarki, publicystki, pedagoga, za!o$ycielki pensji dla dziewcz%t w
Warszawie. Oprawa wydawnicza: na grzbiecie z!oc.
tytu!, na przedniej ok!. z!oc. rozbudowany zdobnik
/orystyczno-geometryczny, obie ok!. zamkni#te "lepo t!oczon% bordiur% liniow%.
750.–

1282. [MICKIEWICZ Adam] – Ksi#gi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Pary$ 1832.
Druk. A. Pinard. 16, s. 123. opr. XX w. perg. z
zach. ok!. brosz.
Miejscami drobne za$ó!cenia papieru, stan dobry.
Egz. nieobci#ty. Zachowane ok!adki brosz., bez nadruku, w kolorze ciemnoró$owym. Oprawa sygnowana odr#cznie na tylnej wyklejce „A. Wróblewski 45”.
nr 1281
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Wydanie pierwsze" „‚Ksi•gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego’ wysz•y z druku w pocz•tku grudnia 1832
r., bezpo•rednio po wydrukowaniu ‚Dziadów’, od których
wcze•niej jednak by•y puszczone w obieg. Dzie•ko zosta•o
wydane kosztem poety, bezimiennie; rozdawano je przewa$nie bezp!atnie po Zak!adach Emigracji. Nic wi•c dziwnego,
$e ju$ po kilkunastu dniach brak!o egzemplarzy i trzeba by!o
my#le% o drukowaniu nowego nak!adu [...]. [‚Ksi•gi’] w formacie trzydziestodwójki, robi" wra$enie modlitewników kieszonkowych, niezb•dnych w ci•$kich chwilach zw"tpienia i
smutku [...]. Minjaturowy format ksi"$eczek nasuwa poza tym
przypuszczenie, ze drukowano je tak umy#lnie, $eby u!atwi%
przemycanie ich do kraju [...]. Mimo wydrukowania ich w
du$ych nak!adach, s" ‚Ksi•gi pielgrzymstwa’ z obu wyda&,
dzisiaj do"# rzadkie [...]. Istn" burz• wywo!a!y te drobne,
niepoka'ne ksi"$eczki. Jedni czytaj"c, budowali si• na duchu, inni zwalczali autora ‚Ksi"g’ s!owem i pismem. papie$
Grzegorz XVI pot•pi! dzie!ko, przeczytawszy je w t!umaczeniu Montalemberta” (Semkowicz 100-104). „Oba pierwsze
wydania ‚Ksi"g’ nale$% ju$ dzi" do rzadko"ci” (Syga 113).
nr 1282
„Dzi•ki ‚Ksi•gom’ Mickiewicz zyska! rang• pisarza europejskiego [...]. Sytuacja historyczna POlski, n•kanej przez wojny i emigracje, powodowa!a, $e utwór
Mickiewicza d!ugo zachowywa! aktualno#%. Dowodem wznowienie ‚Ksi"g’ we W!oszech, po zako&czeniu drugiej wojny #wiatowej, ze wst•pem Gustawa Herlinga-Grudzi&skiego, próbuj"cego
obja#ni% wspó!czesno#% tego utworu” („Mickiewicz. Encyklopedia”, War. 2001, s. 259). 3.200.–

1283. MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni
zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812
we dwunastu ksi•gach wierszem, przez ... T. 1-2.
Pary$ 1834. Wyd. A. Je!owickiego. 16d, s. 253, [2],
tabl. 1; 300, [3]. opr. psk. z!oc. z epoki.
Ok!. nieco otarte, brak przednich wyklejek, miejscami zaplamienia i za$ó!cenia papieru w obu tomach, #lad
zawilgocenia w naro$niku kart t. 2. Podpisy w!asn. Julii Su!kowskiej. Na grzbietach pomara&czowe szyldziki
ze z!oc. nazwiskiem autora, tytu!em ksi"$ki i numerem
tomu. Pierwsze wydanie i zarazem pierwodruk jednego z najwa$niejszych utworów naszej literatury. Na tablicy portret Adama Mickiewicza w stalorycie Antoniego
Oleszczy&skiego wg medalionu Pierre’a-Jeana Dawida
d’Angers. Na s. 205 t. 2 niewielki drzeworytowy portret
Napoleona.
8.000.–

1284. [MICKIEWICZ Adam]. Z ziemi pagórków le#nych,
z ziemi !"k zielonych. Ksi"$ka zbiorowa po#wi•cona
pami•ci ... w stuletni" rocznic• jego urodzin 17981898. Warszawa 1899. Gebethner i Wolff. 8, s. [6],
406, [2], II, tabl. 2. opr. psk. z epoki.

nr 1283

Grzbiet nadp•kni•ty w dolnej cz•#ci, niewielkie zaplamienia wewn"trz, mimo to stan dobry.
Piecz. Na grzbiecie z!oc. tytulatura i monogram J. D. (Juliana Dawisona). Zaw. m. in.: Nowogródek w drugiej po!owie bie$"cego stulecia, Mickiewicz i Jakób Krawiec, Ze skarbców ko#cio!ów
wile&skich i trockich, Rycerstwo wiejskie w okolicach Trok, Pie#& gminna !otewska, Krótka wiadomo#% o r•kopisach Biblioteki Szczorsowskiej, Ro#liny litewskie w poezyach A. Mickiewicza.
260.–
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1285. Z!O"ENIE zw•ok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 1890 roku. Ksi•#ka
pami•tkowa z 22 ilustracyami. Kraków 1890. Druk. Zwi•zkowa. 16d, s. 143, [25]. opr.
oryg. p•. zdob. z zach. ok•. brosz.
Ok•. lekko zakurzone, miejscami niewielkie zaplamienia wewn•trz. Jedna sk•adka (s. 65-80)
przestawiona przez introligatora. Obca dedykacja. Na ok•. brosz. kompozycja autorstwa P. Stachiewicza (dzwon Zygmunta i królowie). Na ko$cu obszerny dzia! reklamowy. Pami"tka wielkiej
manifestacji patriotycznej towarzysz"cej z!o#eniu szcz"tków wieszcza w krypcie wawelskiej.
120.–

nr 1285

nr 1286

1286. MILOSZ Czeslaw – La pensée captive. Essai sur les logocraties populaires. Trad. du
polonais par A. Prudhommeaux et l’auteur. Préface
de Karl Jaspers. Les Essais LXVII. 2-e edition. Paris
1953. Gallimard. 16d, s. 334, [2]. brosz.
Ok!. lekko otarte, niewielki %lad zawilgocenia na przedniej
ok!., poza tym stan dobry. Egz. nieobci&ty. Drugie wydanie
(z tego samego roku co pierwsze) francuskiego przek!adu
„Zniewolonego umys!u” z przedmow" Karla Jaspersa.
120.–

1287. NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] – 'piewy historyczne z muzyk" i rycinami. Edycya druga. Warszawa
1818. Drukarnia Nro 646. 16d, s. 437, [3], tabl. 33,
nut 34. opr. psk. z epoki, obciecia barwione.
Banach 63. Brak s. 49-50. Otarcia ok!., wewn"trz miejscami
zaplamienia i zabr"zowienia papieru, podklejone naddarcia
kilku kart i tabl. Piecz. w!asn. Tabl. w miedziorytach, powtórzone z wyd. I w 1816.
280.–

1288. NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Spiewy historyczne z muzyk", rycinami i krótkim dodatkiem zbioru historyi polskiej. Wyd. V. Lwów 1849. Nak!. K.
Jab!o$skiego. 8, s. [2], XVI, 320, [6], tabl. 34, nut k.
34. opr. pó*n. p!. z!oc.

nr 1287
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Banach 411. Podklejony ubytek ostatniej karty (katalog
ksi•garski), miejscami niewielkie za•ó•cenia papieru. Na
tablicach sceny historyczne w litogra•i tintowej. Egz.
kompletny. Ekslibris. Ryciny wg rys. J. Swobody wykonano w litogra•i K. Jab•o!skiego we Lwowie oraz w zak•.
M. A. Witka w Pradze. Pierwsze wydanie „"piewów” z
litogra•ami.
1.500.–

1289. NORWID Cyprian – Cyprjana Norwida testament
literacki z 1858 r. Wyda• i obja•ni• T. Przypkowski.
Kraków 1935. Tow. Mi•o#ników Ksi••ki. 4, s. 14,
[1], faksymile 2. brosz.
Niewielkie naddarcia kraw•dzi ok•., niewielki ubytek
przedniej ok•., tylna ok•. cz•#ciowo zakurzona, wewn&trz
stan dobry. Bardzo staranne wydanie zawieraj&ce podobizny dwóch czterostronicowych r•kopisów C. Norwida.
Druk dwubarwny.
120.–

1290. NORWID Cyprjan – Dzie•a. (Drobne utwory poetyckie, poematy, utwory dramatyczne, legendy,
nowele, gaw•dy, przek•ady, rozprawy wierszem i
nr 1288
proz&). Wyda•, obja#ni• i wst•pem krytycznym poprzedzi• Tadeusz Pini. Z czterdziestu ilustr. w tek#cie
i poza tekstem i pi•ciu podobiznami autografów. Warszawa 1934. Sp. Wyd. „Parnas
Pol.”. 8, s. XLVIII, 648, tabl. 20. opr. oryg. pp•. z•oc. Bibl. Poetów Polskich, t. 4.
Ok•. nieco otarte, stan ogólny dobry. Podpis w•asn. Grzbiet zielony z czerwonym z•oc. szyldzikiem. Niezbyt cz•sto spotykany wariant oprawy wydawniczej.
240.–

1291. POTOCKI Antoni – Szkice i wra•enia literackie. (H. Sienkiewicz, W•. St. Reymont,
Ig. D&browski, St. %eromski, W. Sieroszewski, K. Tetmajer, J. Kasprowicz, Ant. Lange
i inni). Lwów 1903. Tow. Wydawnicze. 16d, s. IX, [3], 316, [1]. opr. p•. z epoki z zach.
ok•. brosz., obci•cie barwione.
Stan bardzo dobry. Piecz.

80.–

1292. PUTRAMENT Jerzy – Struktura nowel Prusa. Wilno 1936. Z zasi•ku Funduszu Kultury Narodowej. 8, s. 135, [1]. brosz. Z Zagadnie' Poetyki, [t.] 2.
Zaplamienia ok•., brak karty przedtyt. Egz. cz•#ciowo nierozci•ty. Pierwsza prozatorska i druga
w ogóle (po tomie poezji „Wczoraj powrót” z 1934) ksi&•ka Putramenta (1910-1986) - pisarza i
publicysty, komunistycznego dzia•acza politycznego, cz•onka grupy %agary, agenta NKWD.
60.–

1293. ROZPRAWY i wnioski o ortogra•i polskiej, przez Deputacy& od Król. Towarzystwa
Warsz. Przyjació• Nauk wyznaczon&. Warszawa 1830. Druk. J. W•ckiego. 8, s. XXIII,
[1], 588, [4]. brosz.
Blok lekko nadp•kni•ty i podklejony, niewielkie ubytki grzbietu, poza tym stan dobry. Na grzbiecie naklejka tytu•owa. Piecz. w•asn. L. Za•uskiego. Przedmow• napisa• J. Mrozi'ski. Zaw. rozdzia•y: O samog•oskach, O Spó•g•oskach, O formach grammatycznych, m. in.: L. Osi'ski - O
pisaniu litery j (tudzie• i i y), K. Brodzi'ski - O •agodzeniu j•zyka, W. Szwejkowski - O •&czeniu
i roz•&czaniu wyrazów, J. Mrozi'ski - O sposobie pisania nazwisk cudzoziemskich, J. Mrozi'ski
- O wi•kszych pocz&tkowych literach. Na ko'cu od. s. 565 spis abecad•owy czyli s•ownik ortogra•czny.
320.–

1294. [RZEWUSKI Henryk] – Listopad. Romans historyczny z drugiej po•owy XVIII wieku, przez Autora Pami&tek Starego Szlachcica Litewskiego [pseud.]. Wyd. nowe po300
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prawne [...] ozdobione portretem na stali [...]. T. 1-2. Wilno 1862. Nak!. J. Zawadzkiego. 16d, s. XV, [1], 342, tabl. 1; 388. opr. psk. z epoki.
Otarcia ok•., grzbiet t. 1 nadp"kni"ty, miejscami za#ó•cenia papieru i niewielkie zabrudzenia.
Piecz. Na tabl. portret Karola Panie Kochanku Radziwi••a. Wyd. III.
320.–

1295. RZEWUSKI Wac•aw – Wiersz na siedm psalmów pokutnych. Przek•ad wolny przez ...
wydany 1776 roku. Wyd. II. Kraków 1864. Wyt!oczono u $. J. Wywia!kowskiego. 16d,
s. 23, tabl. 2. brosz.
Stan dobry. Podpis w!asn., piecz. Na tablicach dwa widoki maj%cego si" odbudowywa& ko'cio!a
Franciszkanów w Krakowie. Tytu! ok!.: „Wiersz na siedem psalmów pokutnych”.
120.–

1296. SAINT-FOIX de – Oszczerca w!asn% ukarany zbrodni%, czyli przypadki Asteryi i Adanaxa, z Dzie! s!awnego P. ... z Francuzkiego na Polski J"zyk prze!o#one. Edycya nowa.
Warszawa 1801. Druk. Tomasza Le Brun, sukcessora Piotra Dufour. 16d, s. 232. opr.
wsp. skóra.
(lad zawilgocenia pierwszych kart, przetarcie karty tyt. Ekslibris J. Weinberga. Egz. wklejony w
obc% opraw" z zaklejonym oryginalnym szyldzikiem. Powie'&.
240.–

1297. SCHILLER Fryderyk – Ballady Fryderyka Szyllera. Lwów 1844. Ksi"g. K. Jab!o)skiego. 8, s. VI, [7]-77. brosz. T!umaczenia A. Gorczy)skiego, oddz. 1.
Przednia ok!. nowa, miejscami za#ó!cenia papieru. Egz. nierozci"ty. Piecz. *m. in. biblioteki Stanis!awa Konopki+.
100.–

1298. SHAKESPEARE [William] – Król Lir. Tragedja Szekspira w 5 aktach. Prze!. A. P!ug.
Lwów 1870. Wyd. Mrówki. 16d, s. 224.
[oraz] FELI!SKI Aloizy – Barbara Radziwi!!owna. Tragedya w 5 aktach [...]. *Z kopersztychem+. [Kraków] 1823. 16d, s. [3], 11-100.
[oraz] ["O• Wincenty] – 1780. Obraz dramatyczny w pi"ciu aktach. Z faktów dziejowych napisa! Feliks z Grodkowa [pseud.]. Kraków 1875. Ksi"g. A. Dygasi)skiego.
16d, s. 95.
[oraz] JULJAN Odst"pca. Tragedja w pi"ciu ods!onach. Napisa! R. S. [krypt.?]. Odessa 1875. Nak!. autora. 16d, s. [2], 65.
[oraz] [GORDON Maria] - Umrze& z mi!o'ci/ Komedya w I-ym akcie przez Aleksandra Bergena [pseud.]. [Kraków 1870]. 16d, s. 41.
[oraz] KOTZEBUE A. – Fips, krawiec damski czyli niebezpieczne s%siedztwo. Komedya w I-ym akcie. Przek!ad Józefa Retingera. Kraków 1870. Druk. Uniw. Jag. 16d,
s. [45]. razem opr. psk. z!oc.
Grzbiet nieco otarty, brak portretu Barbary Radziwi!!ówny, brak karty tyt. „Umrze& z mi!o'ci/”,
ostatnie dwie publikacje do'& mocno obci"te przez introligatora. Na grzbiecie z!oc. napis „Komedye”. <%cznie 6 pozycji.
160.–

1299. SIENKIEWICZ Henryk – Na jasnym brzegu. Nowela. Warszawa 1897. Gebethner i
Wolff. 16d, s. [4], 163. opr. pp!. z epoki.
Niewielkie otarcia ok!., wewn%trz stan dobry. Ekslibris, podpis w!asn. Wyd. I. Na grzbiecie z!oc.
tytu! noweli.
60.–

1300. SIENKIEWICZ Henryk – Z pami"tnika korepetytora. Ze wst"pem Ign. Chrzanowskiego. Kraków 1926. Gebethner i Wolff. 4, s. 29, [2]. brosz., obw.
Obw nieco po#ó!k!a i zakurzona, wewn%trz stan bardzo dobry. Wydano 360 egz., ten nr 204.
Publikacja dedykowana II Zjazdowi Biblio=lów Pol. w Warszawie. Pierwsze wydanie pierwotnej
redakcji noweli Sienkiewicza znanej jako „Z pami"tnika pozna)skiego nauczyciela”.
120.–
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1301. S!OWACKI Juljusz – Dzie•a ... Wyda• i wst•pem krytycznym poprzedzi• Tadeusz
Pini. T. 1-3. Warszawa 1933. Parnas Polski. 8, s. XLVIII, 488, tabl. 4, tabl. faksymilowych 5; [4], 489, [2], tabl. 4, tabl. faksymilowych 5; [4], 440, [1], tabl. 4, tabl. faksymilowych 6. opr. oryg. psk. z•oc.
Na grzbiecie t. 1 z•ocenia zatarte, poza tym stan bardzo dobry. Oprawa wydawnicza Piotra Grzywy z Krakowa (!lepy t•ok na tylnych ok•.).
480.–

1302. STACHURA Edward – Jeden dzie". Warszawa 1962. Czytelnik. 16d, s. 121, [3].
brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Tom opowiada" - debiut prozatorski Stachury. Obwoluta projektu M. Stachurskiego.
64.–

1303. STACHURSKI Paulin – Przed laty, Powie!# ukrai"ska. Lwów 1865. Nak•. M. F. Poremby. 16d, s. [2], 189. opr. pp•. z epoki.
Miejscami za$ó•cenia papieru. Piecz. „By•o to na Ukrainie. W którem miejscu - nie zale$y wam
na tem, a mnie przysz•a ochota nie mowi#; do!# $e by•a tam ziemia nasza !wi•ta, co to, jak !wiat
wielki, drugiej takiej nie wyszuka#; by•o niebo, którego b••kity tak czarownie przemawiaj% do
naszych serc i duszy; by•o i to powietrze rodzime, które nas krzepi i umacnia, a bez którego $y#
nie mo$na, bo# zwyczajnie - nasze, kochane&”.
100.–

1304. STAFF Leopold – Lirycy francuscy. Wybór poezyj od XII do XX w. Wyda• i przypisami opatrzy• ... Warszawa 1924. Instytut Wyd. „Bibljoteka Pol.”. 16d, s. [2], 666. opr.
wsp. skóra zdob. z zach. ok•. brosz.
Brak karty przedtyt., poza tym stan dobry. Oprawa Jerzego Budnika (z•oc. sygnatura na tylnej wyklejce): na przedniej ok•. !lepo t•ocz. ozdobny motyw powtórzony z ok•adki broszurowej (proj.
A. S. Procaj•owicz) oraz z•oc. tytu• ksi%$ki. grzbiet zdobiony, dublura z•oc., wyklejki i obci•cie
marmoryzowane, kapita•ka haftowana.
890.–

1305. [SZCZEPA"SKI Kazimierz] – Szopka okr%g•ego sto•u rycerskiego. Napisa• i od!piewa• Eska [krypt.] na dorocznej uczcie w dn. 19 grudnia 1926 w Krakowie. Kraków
[1928]. O'cyna IKC. folio, s. 23, [1]. brosz., bibu•ka ochronna.
Niewielkie naddarcia bibu•ki, cz•!ciowe zabr%zowienia skrajnych kart, niewielkie za$ó•cenia innych kart, poza tym stan dobry. Wydano 60 egz., ten nr 51. Na karcie przedtyt. portret autora rys.
przez A. S. Procaj•owicza, pod portretem odr•czny podpis autora. Wyst•puj% m. in.: K. Rajewski,
D. *browski, F. Lach, M. A!lanka, S. K%pski, W. Yrwicz.
120.–

1306. SZYMBORSKA Wis•awa – Wszelki wypadek. Warszawa 1975. Czytelnik. 16d, s. 45,
[3]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Tom poezji. Wyd. II (trzy lata po pierwszym). Druk dwubarwny, oprac. graf.
A. Heidricha.
60.–

1307. TARNOWSKI Jan – Badania historyczne jaki wp•yw mie# mog•y mniemania i literatura ludow wschodnich na ludy zachodnie, szczególniey we wzgl•dzie poezyi [...].
Warszawa 1819. Druk. Xi•$y Piiarów. 8, s. 205. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nieobci•ty.

450.–

1308. TUWIM Julian – Wiersze wybrane. Kraków [1958?]. Druk w prac. do!wiadczalnych
Zak•. Gra'ki U$ytkowej ASP. 8, s. [12]. brosz.
Ok•. lekko zakurzona, wewn%trz stan dobry. Opracowanie typogra'czne i ilustracje Krzysztofa
Litwina - ówczesnego studenta Wydz. Malarstwa ASP. Zaw. wiersze: Do jenera•ów, Walc starych
panien, Rachunek i Motyle.
100.–
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nr 1308

nr 1309

1309. TUWIM Juljan – Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksi!skie. Warszawa 1924.
Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 8, s. [4], 217, tabl. 1. brosz.
Stan dobry. Wyd. I. Ok•. Tadeusza Gronowskiego. Owoc wieloletnich zainteresowa# Tuwima magi$ i czarami. Zaw. m. in.: Jako czarownice z latawcami obcuj$?, O sposobie, którym m!%czy&nie
cz•onek wstydliwy odeymowa' swym mamieniem zwyk•y, Czemu w Polsce tylu op!tanych?,
Przeciw czarom spro•nych niewiast, któremi dla swojej psoty m!%czyzny mami•, Moce tajemne
zió•, Chcesz osob! jak• usidli' mi•o•ci• ku tobie?
100.–

1310. TUWIM Juljan – Cztery wieki fraszki polskiej. Wybór i wst!p ... Przedm. Aleksandra
Brücknera. Warszawa 1937. Wyd. J. Przeworskiego. 8, s. XXXI, [1], 524. opr. oryg. p•.
Grzbiet lekko otarty, wewn•trz stan dobry. Niezbyt cz!sto spotykany wariant oprawy wydawniczej ze z•oc. tytu•em i sze•cioma pionowymi liniami na przedniej ok•adce. Uk•ad gra)czny Kazimierza Piekarskiego. Wykorzystano zdobniki b!d•ce na wyposa%eniu drukarni staropolskich.
Karta tytu•owa zamkni!ta ramk• wzi!t• z pierwszego wydania „Fraszek” Kochanowskiego z
1584 r. „Wi!c gdy jawnym celem tej antologji jest dostarczenie czytelnikowi lekkiej a interesuj•cej lektury, celem jej ukrytym by•a ch!' zwrócenia uwagi na poetów zapomnianych, niedocenionych i ca•kiem nieznanych [...]. Zaniedbali wi!c i czytelnicy i historycy literatury olbrzymi•
dziedzin! pi•miennictwa nieo)cjalnego [...]. Nie Kochanowskiego i Krasickich czyta•y dawniej
masy, lecz w•a•nie [...] straganowe broszurki Janów z Kijan i Wychylówek, nie Staffów i Rostworowskich czytaj• dzi•, lecz znów *je%eli w ogóle co• czytaj• w tym wieku nikczemnym+ pomijane
przez krytyków [...] broszurki, •wistki i ulotki” *ze wst!pu J. Tuwima+.
140.–

1311. TYRMAND Leopold – Hotel Ansgar. Opowiadania. Pozna# [1947]. Ksi!g. Z. Gustowskiego. 8, s. 181, [2]. brosz.
Otarcia grzbietu, dwie karty podklejone w grzbiecie, blok nieco polu&niony. Obca dedykacja.
Do••czony wycinek z „Polityki” z tekstem wspomnieniowym K. T. Toeplitza po •mierci pisarza
w 1985. Debiut ksi!"kowy pisarza.
48.–

1312. U#ASZYN Henryk – J!zyk z•odziejski. -ód& 1951. -ódzkie Tow. Nauk. 4, s. 90.
brosz. Wydawnictwa -TN, wydz. 1, nr 11.
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Mikre ubytki grzbietu, poza tym klawy egzemplarz. Podpis w•asn. Zaw. m. in.: Nazwy z•odziei,
Nazwy kradzionych przedmiotów, Nazwy wrogów z•odziei, Nazwy zwi•zane z wi•zieniem, Teksty w gwarze z•odziejsko-polskiej. Zapo!yczenia hebrajsko-!ydowskie, Zapo!yczenia ruskie,
J•zyk z•odziejsko-polski, Inne gwary tajne.
50.–

1313. WASYLEWSKI Stanis•aw – Sztambuch. Skarbnica romantyzmu. Zebra• i wyda• ...
Lwów-Warszawa [przedm. 1921]. A. Altenberg i J. Mortkowicz. 16d pod•., s. [2], 32,
[124], tabl. 4. opr. oryg. kart., obw., górne obci•cie barwione.
Podklejone niewielkie naddarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Zdobienia J. Harland-Zaj•czkowskiej. Zbiór wierszy i wpisów sztambuchowych; liczne faksymila r•kopisów i podpisów
romantyków.
180.–

1314. WIERZY!SKI Kazimierz – Wolno"# tragiczna. Rzym 1945. Oddz. Kultury i Prasy 2
Korpusu. 16d, s. 65, [2]. brosz. Bibl. Or•a Bia•ego.
Niewielkie otarcia ok•., stan dobry. Na ok•. portret !a•obny Józefa Pi•sudskiego. Przedmowa G.
Herlinga-Grudzi$skiego. Jeden z najwa!niejszych tomów poetyckich Wierzy$skiego (wydany
po raz pierwszy w 1936). Zaw. m. in. wiersze: Droga do Nowogródka, Manewry strzeleckie,
Sulejówek, Ojczyzna chocho•ów, Belweder, Samotno"#.
60.–

1315. WOROSZYLSKI Wiktor – Zag•ada gatunków. Warszawa 1970. Czytelnik. 16d, s. 56,
[4]. brosz., obw.
Stan dobry. Na karcie przedtyt. odr•czna dedykacja autora dla Aleksandra Ziemnego. Odr•czna
autorska (?) korekta informacji podanej na skrzyde•ku obw. Wyd. I. Obw. i ok•. proj. W. Brykczy$ski. Tomik poezji.
80.–

Jan Wypler
1316. B#OGI spokój. Wybór wierszy z czasów dynastii Sung. T•um. z chi$skiego Jan Wypler. Znaki chi$skie rysowa• Franciszek Zgraja. Katowice 1949. Druk. Jana Eichhorna.
8, s. [23]. opr. oryg. mi•kka p•. á la chinoise.
Stan dobry. Piecz. Wydano 99 egz. niesprzeda!nych nak•adem Heleny z Eichhornów Wajdow•,
do dyspozycji t•umacza i nak•adczyni. Egz. dedykowany odr•cznie w kolofonie Piotrowi Kowalskiemu,
podpisany przez Wyplera i Wajdow•.
120.–

1317. LI HSING-TAO – Huel Lan Ki. Ko•o kredowe.
Dramat w czterech aktach z prologiem. T•um. z
orygina•u chi$skiego Jan Wypler. Tekst wykona•
Franciszek Zgraja. [Katowice 195-? Nak•. t•umacza]. 8, s. 66. opr. oryg. mi•kka p•. á la chinoise.
Stan dobry. Odr•czna dedykacja t•umacza dla Piotra
Kowalskiego. Piecz. Chi$ski dramat z XIV w. wydany
amatorsko metod• powielaczow•. Z pos•owia: „Widowisko to ("piewogra) nale!y do sztuk kryminalnych,
lecz tematem dramatu jest mi•o"# macierzy$ska”.
100.–

1318. JU$ kwiaty "liwy w pe•nym stoj• rozkwicie.
T•umaczy• z japo$skiego J. Wypler. Ze zbioru
„Manjo-szu”. Literacka adaptacja Ignacy Fik.
Mys•owice 1939. [Nak•. t•umacza]. 8, s. [28].
brosz. á la chinoise.
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Stan dobry. Maszynopis i r!kopis powielany.
Odr•czna dedykacja t•umacza dla Piotra
Kowalskiego. Piecz. Do"•czono obszerny wycinek prasowy dotycz•cy t"umacza.
100.–

1319. LI TAJ PO – Pie$% o winie. T"um. z
oryg. Jan Wypler. Ilustr. i tekst wykona"
Zgraja Franciszek. Literacka transkrypcja Szewczyk Wilhelm. [Katowice 195? Nak". t"umacza]. 8, s. [19]. opr. oryg.
mi!kka p". á la chinoise.
Za•amania ok•., wewn•trz stan dobry. R•kopis powielany. Bardzo rzadkie, amatorskie
wydanie poezji chi%skich, dedykowane przyjacio•om wina.
100.–

1320. UROK wdzi!ku kobiecego. Wiersze
chi'skie. T"um. z orygina"u Jan Wypler.
Ilustracje i tekst wykona" Franciszek
Zgraja. Katowice [nie po 1948]. [Nak".
t•umacza]. 8, s. 26, [2]. opr. oryg. mi•kka
p•. á la chinoise.

nr 1319

Za•amania wyklejek, mimo to stan dobry. Odr•czna dedykacja t•umacza. Piecz. R•kopis powielany.
100.–

W
1321. WYSPIA#SKI Stanis•aw – Wesele. Dramat w 3
aktach. Kraków 1901. Nak•. autora. 8, s. 227, [2].
opr. nieco pó&niejsza p•.
Brak karty przedtyt., niewielkie naddarcie jednej karty,
poza tym stan dobry. Zapiski o•ówkiem. Brak ok•adki
broszurowej. Szyldzik na grzbiecie, wyklejki klajstrowe.
Pierwsze wydanie jednego z najbardziej znacz$cych
utworów w naszym pi%miennictwie, „nale••cego do
najwa'niejszych w procesie kszta"towania si• zarówno
literatury i teatru w Polsce, jak w ogólniejszym znaczeniu - polskiej •wiadomo•ci narodowej w XX w.” (LPPE).
Na ko%cu obsada premiery krakowskiej oraz errata.
300.–

1322. Z OTCH&ANI. Poezje. [Red. [Tadeusz Sarnecki] Jan Wajdelota [pseud.]]. Warszawa [III] 1944.
Wyd. *. K. N. [*ydowski Komitet Narodowy],
[Druk. SPD - Stronnictwo Polskie Demokracji].
16, s. 23. brosz.
Chojnacki I 1608. +lad zawilgocenia na przedniej ok•.,
wewn•trz stan dobry. Przy poszczególnych utworach
nr 1321
wpisane w•a$ciwe nazwiska autorów. Dedykacja na odwrocie przedniej ok•. z 16 VI 1945. Zbiór poezji pod red. T. Sarneckiego (anonimowo). Druk
konspiracyjny. Zaw.: [Mieczys$aw Jastrun]: Pie•% •ydowskiego ch•opca, Pogrzeb, /// „Tu
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tak•e jak w Jeruzalem”, Na zgliszczach, Wspomnienie;
[Maksymilian Borwicz-Boruchowicz]: Wysiedlenie,
Noc w baraku, /// „!elbeton serca murem okrzep• we
mnie”; [Czes•aw Mi•osz]: Campo di Fiori; [Jan Kott]:
Obro%com ghetta; [Tadeusz Sarnecki] Jan Wajdelota
[pseud.]: O m•cze#stwie rapsod pozgonny. Niecz"ste.
240.–

1323. ZEGAD#OWICZ Emil – Duma o obronie Sigetu. [Pozna#] 1932. Druk. J. Kuglina. 4, s. [20].
brosz., obw.
Uszkodzony naro•nik obu ok•., wewn•trz stan dobry.
Wydano 30 egz., ten bez numeru. Przed tekstem dedykacja w druku: „Bohaterskiemu Narodowi Jugos•owia#skiemu z okazji Jego &wi•t Narodowych [...] pie•#
t• o(aruj• Autor i Typograf”. Druk Kuglinowski.
Rzadkie.
180.–

1324. ZEGAD#OWICZ Emil – Gody pasterskie w
Beskidzie. Wielkiej nowiny cz••) wtóra. Wadowice 1925. Druk. Foltina. 4, s. 99, [3]. brosz.

nr 1323

SPKL 252; Ratajczak 1055. Niewielkie za•amania kraw•dzi ok•., poza tym stan bardzo dobry.
Egz. nierozci•ty. Ok•adka w dwubarwnym linorycie Ludwika Misky’ego.
220.–

nr 1325

nr 1326

1325. ZEGAD#OWICZ Emil – Kol•dzio•ki beskidzkie. Wadowice 1923. Druk. Franciszka
Foltina. 16d, s. 47, [1]. brosz.
Gro#ska 374; SPKL 253; Ratajczak 1040. Stan bardzo dobry. Wydano 320 egz. Ok•adka i ekslibris w linorycie Ludwika Misky’ego.
180.–

1326. ZEGAD#OWICZ Emil – Lampka oliwna. Tragedja w trzech aktach. Wadowice 1924.
Druk. Fr. Foltina. 4, s. 91, [4]. brosz.
Gro#ska 260; Ratajczak 1048. Ok•. nieco otarte, wewn•trz stan dobry. Egz. nierozci•ty. Piecz.
Przednia ok&adka i winieta ko$cowa w drzeworycie Jerzego Hulewicza. Dramat dedykowany
przez autora Stanis•awie Wysockiej.
120.–
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1327. ZEGAD!OWICZ Emil – Pokosy. Wybór poezyj 1907-1932. Uk•adu dokona•, wst"pem oraz bibljografj# zaopatrzy• Kazimierz Fory$. Wadowice 1933. Wyd. Kom. Jubileuszowego 25-lecia Pracy Twórczej E. Zegad•owicza. 16d, s. 93, [1]. brosz.
Ok•. zaplamione, podklejone, ubytki grzbietu, wewn#trz stan dobry. Odr•czna dedykacja Marii
Koszyc (bliskiej przyjació•ki E. Zegad•owicza, adresatki tomu erotyków „Wrzosy”) z III 1941.
Piecz. rze%biarza Piotra Kowalskiego. Wg do!#czonej odr"cznej notatki jego wnuka M. Koszyc
podczas okupacji przebywa!a kilka miesi"cy w domu Kowalskich i tam z!o&y!a prezentowan# tu
dedykacj".
140.–

1328. ZESZYT niniejszy zawiera wybór utworów wykonanych w O'ag IX.B. podczas
„Wieczoru Sylwestrowego” w dniu 31 grudnia 1939 r. [Weilburg? 1940?]. 16d pod!., k.
[18]. brosz.
Niewielkie naddarcia kraw"dzi kilku kart, mimo to stan dobry. Program wyst"pu noworocznego
1939/1940 w o'agu IX B w Weilburgu w pobli&u Bonn i Koblencji. Zaw. spis utworów, ich
autorów i wykonawców, teksty 5 utworów autorstwa H. Rostworowskiego, K. Rudzkiego i J.
Micha!owskiego, &yczenia noworoczne. Warto zwróci* uwag" na cz"sto powtarzaj#ce si" nazwisko Kazimierza Rudzkiego, pó%niejszego wybitnego aktora i pedagoga. Przebywa! w o'agu w
Weilburgu po dostaniu si" do niewoli pod Kockiem we IX 1939 do VIII 1940, nast"pnie zosta!
przeniesiony do Woldenbergu, gdzie doczeka! wyzwolenia obozu w 1945. W przedstawieniu wykona! 3 utwory i prowadzi! konferansjerk". Niecz•ste.
160.–

1329. ZESZYTY Literackie. Kwartalnik. Pary&. Red.
B. Toru+czyk. 8. brosz.
Nr 1-22: zima 1983-wiosna 1988.
Kowalik uzup. 313. Zaplamienia ok!. pierwszych zeszytów, podkre$lenia d!ugopisem. Pierwsze pi"# i pó$
rocznika jednego z najbardziej zas$u%onych pism literackich Polski powojennej. Do 1990 ukazywa!y si"
w Pary&u, pó%niej (do dzi$) w Warszawie. Kwartalnik
stawia! sobie za cel zapoznanie czytelnika z literatur#
emigracyjn# i scalenie obu literatur: krajowej i tej tworzonej poza jego granicami. W pierwszych numerach
publikowali m. in.: S. Bara+czak, W. Karpi+ski, V. Havel, J. Czapski, K. Brandys, J. Kaczmarski, J. Brodski,
A. Michnik, C. Mi!osz, A. Zagajewski, J. Trznadel, A.
Wat. Ok!adk" projektowa! Jan Lebenstein.
840.–

1330. [&ELE'SKI Tadeusz] – Gdy si" cz!owiek robi
starszy... Wierszyków porcya czwarta. Kraków-Warszawa 1911. Nak!. autora. 16d, s. 80, [1],
tabl. 1. opr. p!. z epoki.
Grzbiet sp!owia!y, zaplamienia ok!., zaplamienia wenr 1329
wn#trz. Na grzbiecie szyldzik ze z!oc. tytu!em. Piecz.
Zaw. m. in.: Spowied% poety, Opowie$* dziadkowa o cudach jasnogórskich, Ernestynka, Modlitwa estety, Jak Jan Michalik zosta! mecenasem sztuki.
64.–

1331. [&ELE'SKI Tadeusz] – Igraszki kabaretowe. Napisa! Boy [pseud.]. Kraków 1908.
Nak!. autora. 8, s. 96, [3]. opr. nieco pó%n. p!. z zach. ok!. brosz.
Podklejone niewielkie ubytki ok!. brosz. i kraw"dzi kilku kart, z!oc. na szyldziku cz"$ciowo zatarte. Egz. nieobci"ty. Podpis w!asn. Na ok$adce broszurowej kompozycja Witolda Wojtkiewicza przedstawiaj#ca Boya-;ele+skiego na drewnianym koniku.
120.–
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1332. [!ELE"SKI Tadeusz] – Piosenki i fraszki „Zielonego Balonika”. Napisa! Boy [pseud.].
Zdobi! Kazimierz Sichulski. Kraków [1908]. Nak!. autora. 8, s. 101, [2]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, otarcia ok•adek, miejscami zabrudzenia wewn•trz. Na przedniej
ok•adce kompozycja K. Sichulskiego przedstawiaj•ca fauna. Jedna z najwa#niejszych ksi•#ek
zwi•zanych z legendarnym kabaretem „Zielony Balonik”. Ok•adka, przerywniki i liczne niewielkie winiety (powtarzane) drukowane po zako•czeniu niektórych utworów - autorstwa Kazimierza
Sichulskiego. Teksty piosenek poprzedzone nutami.
100.–

Patrz te• poz.: 115, 121, 136, 141, 1097, 1455
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1333. CIESIELSKI T[eo•l] – Bartnictwo czyli hodowla pszczó" dla zysku oparta na nauce i
wielokrotnem do#wiadczeniu. [T. 2]: Gospodarka w pasiece. Wyd.II. Przejrza• i uzup.
J. Tomkiewicz. Lwów 1925. Ksi•g. Gubrynowicza i Syna. 8, s. [4], 255, [1]. opr. p•. z
epoki.
Odbarwienia ok•., za%ó•cenia kilku kart. Do kompletu brak t. 1 („Przyroda pszczó•”). Ilustr. w
tek•cie.
100.–

1334. DELMONT Józef – Przygody •owcy zwierz•t egzotycznych. Z orygina•u niemieckiego p. t. „20 lat "owów na grubego zwierza” prze". W. Topoli'ski. Z 4 tabl. Lwów-Warszawa [1933]. Ksi•%nica-Atlas. 16d, s. 229, [2], tabl. 4. opr. oryg. pp". Bibl. Iskier, t. 47.
Ok•. nieco otarte i wygi•te. Niewielkie zaplamienia. na stronie tyt. zaklejony podpis w•asn. (?).
Ok•. K. M. Sopo*ki.
60.–

1335. D!BICKI Tadeusz – Moienzi Nzadi. U wrót Konga. Z 10 ilustr. [...]. Warszawa 1928.
Gebethner i Wolff. 8, s. 123, [5]. opr. bibliot. pp•. z epoki.
Ok•. nieco otarte, brak karty przedtyt. Na karcie tyt. i w kilku innych miejscach •lad usuni•tej
piecz.
100.–

1336. EJSMOND Juljan – Moje przygody "owieckie. Z ilustr. K. Mackiewicza. Pozna'
[1929]. Ksi•g. •w. Wojciecha. 8, s. [4], 315, tabl. 6. opr. pp•. z epoki.
Otarcia kraw•dzi ok•., niewielkie zabrudzenia karty tyt. Zaw. m. in.: Pod pie•ni& g•uszca, Toki
cietrzewie, Na wiosenne kaczory, Koz"y o•arne, Na kaczki, Pardwy i cietrzewie, Na rykowisku
jeleni, Z puhaczem, Na dziki, Na lisy i szaraki.
120.–

1337. GA•CZY"SKI Bronis•aw – Drzewa li#ciaste le#ne i alejowe. Ilustr. A. Knauff. Piaseczno 1928. Nak•. autora. 8, s. 192. brosz.
Ok•. zakurzone i otarte, grzbiet oklejony papierem, niewielkie zabrudzenia wewn&trz. Ca•o•*
podzielona na dwie zasadnicze cz••ci: Drzewa li•ciaste, nasze i obce, Rady praktyczne dla sadz&cych drzewa alejowe. W dodatku m. in. Wykaz drzew alejowych poleconych przez Komisj•
Ogrodow& Warszawsk& i Indeks nazw •aci'skich. 31 ilustr. w tek#cie.
140.–

1338. GÓRECKI Adam – U#miech #w. Huberta. Opowiadania my#liwskie. Warszawa
[1938]. Sk•. g•. Gebethner i Wolff. 8, s. 182, [3]. opr. nieco pó+n. pp•.
Stan bardzo dobry. Zaw. m. in.: Bury, Poleska przygoda, Wielce romantyczna historia, Szara
godzina, Tajemnica Jeziornej Góry.
120.–

1339. GUSTAWICZ Br[onis•aw], WYROBEK E[mil] – W#ród dolin i gór. Przechadzki
przyrodnicze ozdobione i obja#nione w tek#cie 13 tabl. barwnemi i 152 ryc. Warszawa
1914. M. Arcta. 8, s. [4], 298, [1], tabl. 13. opr. oryg. p•. zdob.
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Ok•. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewn•trz. Piecz. Kontynuacja „W•ród lasów i pól”
tych samych autorów.
64.–

1340. GUSTAWICZ Bronis•aw, WYROBEK Emil – !ycie zwierz•t. T. 1-5. Berlin-Wiede"
[ca 1912]. B. Harz. 8, s. [4], VI, 312, [2]; [4], 186, [2], 135; [4], 319, [1]; [4], 126, [2],
42, [2], 104; [4], 368. opr. oryg. p•. zdob.
Napisy na grzbietach zatarte, poza tym stan bardzo dobry. W ka#dym tomie liczne ilustracje
tekstowe oraz barwne i czarno-bia•e tablice. T. 1: Ssaki, cz. 1; t. 2: Ssaki, cz. 2, Ptaki, cz. 1; t. 3:
Ptaki, cz. 2; t. 4: Ptaki, cz. 3, Gady - p•azy, Ryby, cz. 1; t. 5: Ryby, cz. 2, Zwierz$ta bezkr$gowe.
Komplet w pi%knym stanie. Ilustracja na tabl.
22.
800.–

1341. GÜRTLER W•adys•aw – W polu i w lesie.
Rady i wskazania dla zawodowych my•liwych, hodowców zwierzyny i stra#ników •owieckich. Warszawa 1932. Pol. Zwi•zek Stowarzysze" %owieckich. 8, s. 97, [3]. brosz.
Za•amania kraw$dzi ok•., ubytek karty tyt. (wyci$ty
podpis w•asn.). Praca nagrodzona na konkursie Pol.
Zw. Stow. %owieckich. Zaw. m. in.: Przygotowanie
terenów pod wzgl$dem •owieckim, T$pienie drapie#ników, Krótki zarys tresury psów my•liwskich,
Przygotowanie i urz•dzanie polowa", Rota przysi$gi i jej znaczenie.
120.–

1342. HOPPE Stanis•aw – Polski j$zyk •owiecki.
Podr$cznik dla my•liwych. Warszawa 1951.
Pa"stw. Wyd. Rolnicze i Le•ne. 8, s. 159, [1].
brosz.
Stan dobry.

48.–
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1343. JANKOWSKI Edmund – Sad i ogród owocowy. Cz$•& ogólna. Wyd. V dope•nione, z licznemi rys. Pozna" 1928. Ksi$g. •w. Wojciecha.
8, s. [4], 384. opr. oryg. kart. zdob. Podr$czniki
i Monografje Nauk Rolniczych, Le•nych i Pokrewnych, t. 5.
Z•ocenia na grzbiecie cz$•ciowo zatarte, niewielkie
zabr•zowienia wyklejek w grzbiecie, poza tym stan
bardzo dobry.
140.–

1344. JANTA-PO•CZY"SKI W•adys•aw – Ramoty my•liwskie. Warszawa [1929]. Sk•. g•.: Dom
Ksi•#ki Pol. 16d, s. 131, [2]. brosz.
Niewielki ubytek karty tyt. (wyci$ty podpis w•asn.,
poza tym stan dobry. Zaw. m. in.: O czem niemy•liwy
wiedzie& powinien, Nowa gaw$da o panu Domejce i
Dowejce, Przygoda z piszcza•k•, Pod znakiem zaj•ca,
Pan poluj•cy i ch•op poluj•cy.
120.–

1345. KAMIE"SKI Antoni – Szkice z Puszczy Bia•owieskiej. 14 kartonów ... Tekst Zygmunta
Bartkiewicza. Warszawa 1912. Tow. Akc. Wyd.
„'wiat”. 4, s. [2], 5, [1], tabl. 14. brosz.
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Gro ska! 299.! Grzbiet! lekko! przetarty,! wewn"trz! stan! bardzo! dobry.! Podpis! w#asn.! Tablice w
litogra!i dwubarwnej.
400.–

nr 1344

nr 1345

1346. KLOSKA!Jan,!ROSI"SKI!Józef!–!Botanika!le$na.!Na!prawach!r%kopisu.!Rys.!wykona#! kol.! W.! Poni ski.! Warszawa! 1923.! Komisja! Skryptowa! Tow.! Bratnej! Pomocy!
&redniej!Szko#y!Le$nej!w!Warszawie.!Lit.!F.!Regulskiego.!4,!s.!414.!opr.!oryg.!pp#.
Za#amanie!obu!ok#.,!tylna!ok#.!zabr"zowiona,!$lad!zawilgocenia!wewn"trz.!Maszynopis!powiel.!
Odr%czna!dedykacja!wydawców!dla!prof.!J.!Ko#odziejczyka.!
120.–

1347. KNOTHE! H.! –! Ocena! trofeów! my$liwskich.!
Warszawa! 1934.! Zak#.! Fruk.! F.! Wyszy ski! i!
S-ka.! 16d,! s.! 47.! brosz.! Odb.! z! „Kalendarza!
my$liwskiego”!na!1935.
Miejscami!niewielkie!za'ó#cenia,!stan!dobry.!Wydano!300!egz.!Ilustr.!w!tek$cie.!
48.–

1348. KORSAK!W#odzimierz!–!Pie$ !puszczy.!Powie$(! my$liwska.! Z! rys.! autora.! Warszawa!
1924.!Ksi%g.!Perzy skiego,!Niklewicz!i!S-ka.!
26d,!s.!285,![3],!tabl.!1.!opr.!pp#.!z!epoki.
Niewielkie!otarcia!ok#.,!stan!dobry.!

120.–

1349. KORSAK! W#odzimierz! –! Rok! my$liwego.!
Rzecz!dla!my$liwych!i!mi#o$ników!przyrody.!Z!
przedm.!J.!Weyssenhoffa.!250!rys.!autora!i!12!
na! osobnych! tabl.! Pozna ! 1922.! Nak#.! Ksi"'nicy!Narod.!M.!Niemierkiewicza!i!Sp.![i!in.].!
4,!s.!340,![2],!IV,![1].!opr.!oryg.!p#.!z!zach.!ok#.!
brosz.
nr 1347
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Otarcia i zaplamienia ok•., wyklejki p•kni•te w grzbiecie,
papier po•ó•k•y. Tablice w ramach paginacji.
240.–

nr 1350

nr 1349

1350. KORSAK W•odzimierz – Z polskiej kniei. Dwana!cie rysunków wykona• ... Warszawa 1927. Gebethner i Wolff. 4, k. [1], tabl. 12. oryg. teczka kart.
Otarcia i niewielki ubytek teki, niewielkie zaplamienie karty tyt., tablice w stanie bardzo dobrym.
Reprodukcje rysunków naklejone wydawniczo na tekturowa podk•ady. Tytu•y rysunków: Kuna,
Nied"wied", Czarny bocian, S•omka, G•uszyca, Pardwy, #o!, Szlachary, Czaple, Dropie, Ry!,
Kozica. Ryciny powsta•y na Polesiu, Bia•orusi, Pomorzu, w Wielkopolsce, Tatrach, Karpatach,
Puszczy Bia•owieskiej, Puszczy Rudnickiej, nad Ba•tykiem.
240.–

1351. KOWALSKI Zbigniew – Dziennik my!liwski. Z przedmow$ H. Knothego. Warszawa
1947. Nak•. Polskiego Zw. #owieckiego. 8, s. 247,
[1], tabl. 12. opr. pp•. z zach. ok•. brosz.
Stan dobry. Piecz., ekslibris. Wspomnienia z polowa%
g•ównie przed wojn$ na kresach wsch. Zaw. m. in.:
Pierwszy wilk, Trzy g•uszce, Ko"le wyprawy, Wielki
odyniec, Na Ha•ych Borach otropiono rysie, Na rykowisku.
60.–

1352. KOWALSKI Zbigniew – U•ywanie broni i
bezpiecze%stwo na polowaniu. Warszawa 1950.
Pa%stw. Wyd. Rolnicze i Le!ne. 8, s. 55, [1]. brosz.
Ok•. otarte, niewielkie zaplamienia wewn$trz.

40.–

1353. KRAWCZY!SKI Wies•aw – #owiectwo. Podr•cznik dla le!ników i my!liwych. Warszawa
1947. Wyd. Spó•dzielni „Las”. 8, s. 781, [3]. opr.
oryg. p•. zdob.
Stan bardzo dobry. Ilustracje w tek!cie.

60.–

1354. KRONIKI my!liwskie Towarzystwa Lisowickiego w ci$gu lat czternastu, od jesieni 1907 do zimy
312
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1921, w••cznie. T. 3. Kraków 1921. Nak•. Towarzystwa. 8. s. [4], 485, [1], II. opr. nieco
pó#n. bibliot. pp!. z zach. ok!. brosz.
Ok•. nieco otarte, miejscami niewielkie zaplamienia wewn•trz. Brak tablicy rozk•. - dodano jej
kopi• kserograf. Podpis w•asn. Wydano 250 egz. Szczegó•owe opisy polowa• w ci•gu ostatnich czternastu lat dzia•alno•ci istniej•cego od 1871 towarzystwa. Powsta•e w okolicach Lwowa,
szybko rozszerzy!o swoj" dzia!alno&' na wszystkie zabory. Na czele towarzystwa sta! Kazimierz
Wodzicki, a w&ród jego cz!onków znajdowa!o si$ wiele wybitnych osobisto&ci (ycia spo!ecznego
i politycznego. Towarzystwo odegra!o znacz"c" rol$ w kszta!towaniu si$ nowoczesnego !owiectwa w Polsce. Niecz%ste.
240.–

1355. LAS Polski. Organ Zwi"zku Zawodowego Le&ników w Rzplitej Polskiej. Warszawa.
Red. A. Schwarz. 8. opr. pp!. z epoki.
R. 10, nr 1-6: I-VI 1930. s. 364, mapa 1.
Czas. BJ 5, 5. Stan dobry.

120.–

1356. LEMIECHOW A. – Drzewa donicowe. Praktyczny podr$cznik z 41 rysunkami i fotogra)cznemi zdj$ciami w tekscie. Warszawa 1910. Wyd. autora. 8, s. 66, [8]. brosz.
Ok!. lekko zakurzone, wewn"trz stan dobry.

80.–

•OWIEC Polski. Organ Polskiego Zwi"zku Stowarzysze% *owieckich [pó#n. Organ
Polskiego Zwi"zku *owieckiego]. Warszawa. Red. J. Ejsmond, W. Garczy%ski, W. Wudel, J. J. Szczepkowski. opr. pp!. z epoki.
1357. R. 1930. 4, s. [8], 1072.
Stan dobry. Zakre&lona piecz. Zachowane ok!. zeszytowe. Ukazywa!o si$ jako tygodnik.

480.–

1358. R. 1956. folio.
Ok!. nieco zaplamiona. Ukazywa!o si$ jako miesi$cznik. Ka(dy numer obj. Ka(dy numer obj.
16 s.
120.–

1359. R. 1962. folio.
Stan dobry. Ukazywa!o si$ jako dwutygodnik. Ka(dy numer obj. 16-32 s.

120.–

1360. R. 1968. folio.
Stan dobry. Brak nr. 22. Ukazywa!o si$ jako dwutygodnik. Ka(dy numer obj. 16-24 s.

110.–

1361. MIKLASZEWSKI Jan – Lasy i le&nictwo w Polsce. T. 1. Warszawa 1928. Zw. Zaw.
Le&ników w RP. 4, s. 629, [3], III, tabl. 34. brosz.
Ok!. wyra#nie zabrudzona, wewn"trz stan dobry. Egz. niemal w ca!o&ci nierozci$ty. Nast$pne
tomy nie ukaza!y si$. Tytu! równie( po francusku. Zaw. m. in.: Obszar lasów, Pogl"d historyczny
na zmiany w zalesieniu ziem polskich, Podzia! obszaru le&nego pod!ug rodzaju i rozmiarów w!asno&ci, Warunki komunikacyjne i transport drewna, Podzia! lasów pod!ug poszczególnych rodzajów drzew i wielko&ci zaj$tego przez nie obszaru, Wi$ksze kompleksy lasów, ich rozmieszczenie
i ogólny opis. Niecz%ste.
160.–

1362. NIEDBA• Ludwik – Z !owisk wielkopolskich. Obrazki i szkice przyrodniczo-my&liwskie. Pozna% 1923. Ksi$g. &w. Wojciecha. 8, s. 175, [3], tabl. 24. opr. oryg. pp!.
Ok!. wyra#nie otarte, niewielkie zaplamienia wewn"trz, zakre&lony podpis w!asn. na stronie tyt.
Grzbiet przyklejony do bloku. Zaw. m. in.: Toki, Trubadur puszczy, Nad brzegiem wód, Potentaci
lasu, Zamorscy przybysze, Najpopularniejsza zwierzyna, Niebezpieczni rabusie.
120.–

1363. ODROW"#-PIENI"#EK Czes!aw – W cesarstwie Menelika. Przygody my&liwskie
opracowane na podstawie szczegó!owego dziennika wyprawy, przy wspó!pracy Jerzego Odrow"(a-Pieni"(ka. Warszawa 1930. Nak!. „*owca Pol.”. 4, s. [12], 46, mapa
rozk!. 1. opr. pp!. z epoki, ok!. brosz. naklejona na opraw$.
313

•OWIECTWO, LE•NICTWO, PRZYRODA
Otarcia ok•., wyklejki podklejone w grzbiecie i miejscami za•ó•cone, niewielkie zaplamienia.
Wydano 1.000 egz., ten nr 83. Bogato ilustrowany opis wyprawy my•liwskiej do Abisynii odbytej
w 1928. Ok•adk• rys. S. Haykowski wg projektu J. Odrow••a-Pieni••ka. Niecz!ste.
600.–

nr 1364

nr 1365

1364. OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Puszcze polskie. Pozna! [1936]. Wyd. Polskie (R. Wegner). 8, s. 234, [6]. opr. oryg. p•., obw., bibu•ka ochronna, futera• kart. Cuda
Polski.
Niewielkie za•amania bibu•ki ochronnej, wyklejki nieco po•ó•k•e, mimo to stan bardzo dobry.
220.–

1365. PIETRUSKI Stan[is•aw] Konstan[ty] – Historya naturalna i hodowla ptaków zabawnych i u•ytecznych czyli dok•adne opisanie wszystkich •piewaj•cych, na•laduj•cych
mow• ludzk•, pi•knie ubarwionych, domowych i u•ytecznych ptaków, z podaniem
najnowszych sposobów [...] jak takowe •owi", przyswaja", chowa" [...]. Kraków 1860.
Druk. „Czasu”. 8, s. [4], II, [7]-237, [3]. opr. bibliot. nieco pó#n. pp•.
Ok•. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewn•trz. Piecz. 3 kolejnych w•a•cicieli. Wklejony
wsp. znaczek pocztowy z krukiem.
200.–

1366. PIETRUSKI Stan[is•aw] Konstan[ty] – Historya naturalna i hodowla ptaków zabawnych i u•ytecznych; czyli dok•adne opisanie wszystkich •piewaj•cych, na•laduj•cych
mow• ludzk•, pi•knie ubarwionych, domowych i u•ytecznych ptaków, z podaniem
najnowszych sposobów [...] jak takowe •owi", przyswaja", chowa" [...]. Lwów 1861.
Druk. Inst. Stauropigia•skiego. 8, s. [2], XV, [1], 140, II, [1]. opr. nieco pó#n. pp•.
Pierwsza strona mocno zabrudzona, niewielkie zaplamienia i wyra#ne zabr•zowienia kart.
Piecz.
140.–

1367. PISULI"SKI Antoni – Szlakiem s•onia afryka•skiego. Wra•enia z podrózy i polowa•
w Afryce $rodkowej. Z 28 ilustr. Lwów-Warszawa 1927. Ksi••nica-Atlas. 16d, s. [4],
217, [2], tabl. 13, mapa 1. opr. oryg. pp•. Bibl. „Iskier”, t. 10.
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Otarcia kraw•dzi ok•., wewn•trz stan dobry. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Ok•. K. M. Sopo$ki. Zaw. m. in.: W•ród "owców hipopotamów,
Pierwszy strza", pierwsze s"onie i pierwszy ryk
lwa, Tydzie• febry, „Bunt” tragarzy, Zb"•kani bez
wody, Osobliwo•ci afryka•skie, Czaszka s•onia i
tabun bawo•ów, Mój pierwszy s•o•, Koniec triumfów my•liwskich.
100.–

1368. POL Gustaw – Hodowla ro•lin w mieszkaniach. Ze 171 rycinami w tek•cie. Kraków
1910. Wyd. Tow. Ogrodniczego. 4, s. VIII,
246, [1]. opr. oryg. p•. zdob.
Przednia ok". nieco zaplamiona, zdobienia cz!%ciowo zatarte. Podpis w"asn., numer inwentarzowy.
Zaw. m. in.: Warunki wzrostu ro%lin w mieszkaniach, Naczynia i materya•y, Rozmna•anie, Zakup
ro•lin, Ro•liny hodowane w skrzyniach, Ro•liny
przechowywane w doniczkach i kub"ach, Ro•liny
wodne.
140.–
nr 1367

1369. PRACKI W. – Przewodnik dla s•u•by le%nej.
Warszawa 1905. Druk. P. Laskauera i S-ki. 8, s. 155, [1], III. brosz.
Ok•. otarta i zaplamiona, grzbiet oklejony papierem, wewn•trz stan dobry. Zaw. m. in.: Obowi•zki gajowego, Po•ary le%ne, Szkodliwe owady le%ne, U•ytkowanie lasu, Odnowienie lasu,
(owiectwo.
160.–

1370. RÖHRENSCHEF Stefan – 12 miesi!cy w pasiece. Praktyczny podr!cznik do nowszego sposobu hodowli pszczó• dla przyjemno%ci i po•ytku - oparty na w•asnem do%wiadczeniu. Ze 112 ryc. i barwn• tablic•. Wyd. II rozsz. i powi•kszone. Tarnów 1919. Nak•.
J. Pisza. 8, s. 237, [3], tabl. 1. brosz.
Ok•. nieco otarte, papier po•ó•k•y.

48.–

1371. RZEWUSKI Adam – Ze strzelb• na ramieniu. Opowiadania my•liwskie. Z przedm.
Juljana Ejsmonda. Warszawa 1929. Dom Ksi••ki Pol. 16d, s. 246, [10]. opr. nieco
pó)n. pp•.
Brak karty przedtyt. z portretem autora, poza tym stan dobry. Ca"o%$ podzielona na rozdzia"y:
Opowiadania my%liwskie, Sylwetki my%liwych dawnego autoramentu, Kronika "owiecka, wspomnienia, notatki.
120.–

1372. SAD i Owoce. Miesi•cznik po%wi•cony sprawom produkcji owoców, warzyw i zió",
przechowalnictwa, przetwórstwa i handlu [...]. Warszawa. Wyd. J. Slaski. Red. W. Rogowski. 8. razem opr. nieco pó)n. p".
T. 1: VII-XII 1938. s. 268.
T. 2: I-VI 1939. s. 272.
T. 3: VII-IX 1939. s. 132.
Czas. BJ 7, 229. Stan dobry. Komplet wydawniczy.

180.–

1373. SAPIEHA Leon – Lasy Ituri. Wspomnienia z podró•y. Kraków 1928. Druk. W. L.
Anczyca. 4, s. 204, [3], mapy 2. opr. oryg. pp".
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Stan dobry. Relacja z wyprawy my•liwskiej do Afryki Równikowej. Zaw. m. in.: Do stolicy Congo, Lasy Ituri, W dolinie Semliki, Pierwsi koloni•ci polscy w Ituri, Na drodze powrotnej przez
Ugand• i Keny•. Liczne ilustr. w tek•cie.
480.–

nr 1373

nr 1374

1374. SAPIEHA Leon – Wulkany Kivu. Wspomnienia z podró•y. Kraków 1934. Druk. W. L.
Anczyca. 4, s. [2], 235, [2]. opr. oryg. pp#.
Niewielkie otarcia kraw!dzi ok#., stan bardzo dobry. Wspomnienia z wyprawy do Afryki wsch.
Zaw. m. in.: Przez Sudan, Na Nilu, Nad Jeziorem Edwarda, Wulkany Kivu, Ruanda, Polowanie na goryla, Przez kraj Tanganyika i Zanzibar. Liczne
ilustr. w tek•cie.
480.–

1375. SAPIE$YNA Teresa – Wilczyca czyli zima boru.
Warszawa 1929. Ksi!g. F. Hoesicka. 16d, s. 124,
[1], tabl. 6. opr. nieco pó$n. p#. z zach. ok#. brosz.
Bardzo nieliczne zaplamienia, stan bardzo dobry. Ilustr.
wykona# J. %wirysz Ryszkiewicz.
80.–

1376. S•OWNIK encyklopedyczny dla le•ników, drzewiarzy i my•liwych. Warszawa 1959. Pa&stw.
Wyd. Rolnicze i Le•ne. 8, s. 539. opr. oryg. p#.
Ok#. wyra$nie zakurzona, przednia wyklejka równie".
80.–

1377. WEBER Leonard – Hodowla pszczó# wed#ug
nowoczesnych zasad pszczelnictwa. Wyd. IV.
Lwów 1944. Wyd. M. Kowalski. 8, s. 197, [3].
opr. oryg. pp#.
Góra 589 (egz. nieznany z autopsji). Stan bardzo dobry.
Ok#. Zygmunta Aceda&skiego. Ilustr. w tek•cie. 64.–
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1378. WEYSSENHOFF Józef – Soból i panna. Cykl my!liwski ozdobiony 85 barwnymi
i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenhoffa. Warszawa 1913. Nak". Gebethnera i
Wolffa. 4, s. [4], 228, [3], tabl. 15. opr. oryg. skóra z"oc.
Otarcia kraw•dzi ok"., stan dobry. Oprawa wydawnicza Karola Wójcika (z"oc. sygn. na grzbiecie). Wspólne dzie"o dwóch kuzynów: Józefa - pisarza i Henryka - ilustratora. Najpopularniejsze
wydanie poczytnej powie!ci Weyssenhoffa (pierwodruk ukaza• si• w „Gazecie Warszawskiej”
w 1911, pierwsze wydanie ksi$•kowe mia•o miejsce w tym samym roku). Powie!• obyczajowa,
„zawiera opisy •ycia ziemia'skiego na Litwie kowie'skiej, opiewa urod• krajobrazów litewskich, uroki •owiectwa i mi•o!ci [...]. Powie!• oparto m. in. na motywach •yciorysu rannego
o*cera napoleo'skiego po kampanii 1812 roku, który osiedli• si• w miejscowo!ci Gaczany (Gacionys) w rejonie Rakiszki (Rokiskis) w pó•nocno-wschodniej cz•!ci Litwy - barona Pierre’a de
Rojana, któremu spolszczono imi• i nazwisko na Piotr Rozan, za! autor w powie!ci powierzy•
rol• Stanis•awa Pucewicza” (Wikipedia).
380.–

1379. WILKOMM Maurycy – Atlas pa'stwa ro!linnego zawieraj$cy 125 tablic kolorowanych z 700 rysunkami ro!lin oraz liczne drzeworyty w!ród tekstu szczegó•owego opracowanego przez W•. M. Koz•owskiego. Wyd. II przejrz. i uzup. Warszawa 1911. Wyd.
M. Arcta. 8, s. 208, tabl. 125. opr. oryg. p•. zdob.
Blok lekko polu+niony, niewielkie ubytki ilustracji na przedniej ok•..

320.–

1380. WODZICKI Aleksander – O!mset kilometrów w Afryce /rodkowej. Wyprawa my!liwska. Z 80 ryc. Lwów [1910]. Nak•. H. Altenberga. 8, s. [6], 318, tabl. 51, mapa 1.
opr. oryg. p•., futera• kart.
Zaplamienia futera•u, ok•. nieco otarte i zaplamione, brak tylnej wyklejki, poza tym wewn$trz
stan bardzo dobry. Niecz!ste.
200.–

1381. WODZICKI Jerzy z Granowa – W Górach Niebia'skich (Tien-Szan). Wspomnienia z
polowa' na kozioro•ce i dzikie barany. Z 64 ilustr. wed•ug zdj•• fotogra*cznych autora. Lwów 1938. Zak•. Graf. „Ksi$•nica-Atlas”. 8, s. 333, [2], mapa 1, tabl. 16. opr. p•.
z epoki.
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Miejscami zaplamienia i za•ó•cenia papieru, poza tym stan dobry. Zaw. m. in.: Polowania w
Tienszanie rosyjskim, wyprawa w dolin• Agoyas, Pobyt w dolinie Moyen-tö, Droga powrotna.
100.–

1382. WRÓBLEWSKI Konrad – !ubr Puszczy Bia•owieskiej. Monografja. Pozna" 1927.
Wyd. Pol., nak•. Ogrodu Zoolog. 8, s. XV, [1], 232, tabl. 8, tabl. rozk•. 1. opr. oryg. p•.
zdob.
Wyra#ne otarcia ok•., wewn$trz stan dobry. Podpis w•asn.

80.–

1383. ZARUBIN K. – Krótki praktyczny podr•cznik tresury psa my•liwskiego. Z rosyjskiego
prze•. A. Gaponow. Pozna" 1926. Druk. •w.
Wojciecha. 16d, s. 35. brosz.
Podklejone naddarcie karty tyt., za•amania ok•. i
kart.
40.–

1384. [ZEYDLER-ZBOROWSKI Józef]. Pawe•
Szumilas [pseud.] – Z tropu w trop... Lwów
[1938]. Ksi•g. A. Krawczy"skiego. 8, s.
156, [3], tabl. 19. opr. p•. z epoki z zach. ok•.
brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. recenzyjny (piecz.). Gaw•dy my•liwskie, m. in.: G•uszec, Kozio•ek.
Kaczki, Puhacz, Staw.
120.–

1385. ZO•OTNICKI M. – Legendy i ba•nie o
kwiatach i kwiaty w historyi ludzko•ci. Zebra• i u•o•y• Antoni Lithuanis. Cz. 1. Kraków
1914. Nak•. autora. 16d, s. 282, [3]. opr. pp•.
z epoki.

nr 1383

Ok•. nieco otarte, zaplamienia marginesu pierwszych kart. Piecz. Nast•pne cz••ci nie ukaza•y si•. Przek•ad z rosyjskiego. Zaw. wst•p „Kwiaty i
historya ludzko•ci” oraz opowie•ci o lilii, ró•y, go#dziku, &o•ku, hiacyncie, tulipanie, narcyzie,
b•awatku, maku, niezapominajce i 8 innych gatunkach kwiatów.
80.–

Patrz te• poz.: 245, 1214-1216, 1228, 1244-1245, 1248, 1271, 1355-1356, 1361
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1386. ALBOM Karpatskich vidov. Album widoków Karpat. [Cz.] 2.
Lwów [1914?]. Wyd. Kart Artystycznych D. Grunda. Druk.
Jakubowskiego i Sp. 16 pod!.,
leporello, k. [8]. brosz.
Ok•. po"ó•k•e i lekko zaplamione,
wewn•trz stan dobry. Podpisy pod
ilustracjami po ukrai•sku i polsku.
Zaw. w kolejno*ci: Morskie Oko
w Tatrach, Karpaty Marmaroskie,
Karpaty Bukowi•skie, Beskidy
zachodnie - Gewont [&] od po!udnia, Karpaty zachodnie - Dunajec,
Prze#'cz U"ocka, Borkut nad Czeremoszem, Karpaty Siedmiogrodzkie. Na czterech ilustracjach sygn.
„St. Jarocki 914”.
120.–

nr 1386

1387. ALBUM zabytków ewangelickich w Wilnie. Wilno 1929. Tow. Mi•o%ników Historji Reformacji
Pol. im. J. (askiego. 16d pod•., s. [8], tabl. 32. opr.
wsp. p•. z zach. ok•. brosz.
Stan dobry. Odr czna! dedykacja! W.! Gizberta-Studnickiego!dla!M.!Tretera na pami#tk' spotkania w Wilnie. Wydano 200 egz., ten nr 60. Za tablicach zdj'cia
architektury, podobizny wile$skich druków i r'kopisów
ewangelickich, sprz'tów liturgicznych. Niecz ste. 100.–

1388. ALEKSANDROWICZ Adolf – Rozbiór chemiczny dwóch )róde• wody siarczanej krzeszowickiej. Wykona• i opisa• ... Kraków 1871. Druk.
Uniw. Jagiell. 8, s. 51. brosz. Odb. z „Rocznika
Tow. Nauk. Krak.”.
Stan dobry. Rozpoczyna opis warunków naturalnych
Krzeszowic, ich historii i przegl#d literatury im po%wi•conej.
48.–

1389. B"KOWSKI Klemens – Dom D•ugosza. *Z widokiem+. Kraków 1897. Tow. Mi•o%ników Historyi

nr 1389
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i Zabytków Krakowa. 16d, s. 16, tabl. 1. opr. mi•kka pp•. z epoki, ok•. brosz. naklejona
na opraw•. Bibl. Krakowska, nr 2.
Niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Najrzadszy tom ukazuj•cej si• od ponad stu lat
serii wydawniczej. Niepozorne, ale rzadkie.
140.–

1390. BIA!YNIA-CHO!ODECKI Józef – Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3 wrze"nia 1914-22 czerwca 1915). Z w•asnych prze#y$ i spostrze#e%. Lwów 1930. Druk.
L. Wi"niewskiego. 8, s. [4], 179. brosz. Wschód, Wydawnictwo do Dziejów [...] Ziem
Wschodnich RP, t. 4.
Skrzypek 82. Przednia ok•. i strona tyt. zakurzone, ze "ladami za•amania.

80.–

nr 1391

1391. [BROSZURY turystyczne]. Zbiór 32 broszur reklamuj!cych walory turystyczne ró#nych miast i regionów RP. Warszawa [193-]. Min. Komunikacji. 16d. brosz.
Kilka broszur przetartych w grzbiecie, stan wi•kszo"ci dobry i bardzo dobry. Ka#dy tytu• obj.
8-48 s. Na ok•adce ka#dej pozycji (poza dwoma) schematyczna mapka Polski z zaznaczonym
omawianym miejscem oraz god•o Min. Komunikacji, na ostatniej stronie z regu•y mapa lub plan.
Zbiór zaw.: Augustów-Suwa•ki, Bia•owie#a, Biskupin, Cz•stochowa, Dolina Oporu, Gdynia
(wersja niemiecka), Gorgany, Grudzi!dz, Huculszczyzna, Kazimierz-Pu•awy, Kielce i Ch•ciny,
Kraków, Okolice Krakowa, Lublin, Lwów, &owicz, Pieniny, P•ock, Podhale, Podole, Polesie,
Pozna%, Pu•tusk, Tatry, Toru%, Warszawa, Okolice Warszawy, Wieliczka, Wilno, Ziemia Kurpiów.
Dwie broszury o nieco odmiennej szacie gra'cznej, wydane przez PKP i Wydz. Powiatowy w
Limanowej: *l!sk Zaolzia%ski i Powiat limanowski.
280.–

1392. [CEYNOWA Florian] – X!#eczka dlo Kaszebov, przez Wójkasena. Gd!nsk 1850. V
drukarnji Wedela. 16d, s. 14. brosz. wt.
Niewielkie zaplamienia, mimo to stan dobry. Elementarz kaszubski, zaw. alfabet, liczby, modlitwy, przys•owia kaszubskie, krótkie opowiadania, tabliczk• mno#enia. Jedna z najwa#niejszych
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publikacji F. Ceynowy (1817-1881) - kaszubskiego dzia!acza spo!ecznego, pisarza, badacza folkloru i j"zyka kaszubskiego, twórcy pisowni kaszubskiej. W 1850 Ceynowa „napisa• i w•asnym
kosztem wydrukowa• cztery kaszubskie publikacje, daj•c pocz•tek literaturze kaszubskiej. By•y
to: X••eczka dlo Kaszebov, Kile slov wó Kaszebach e jich zemi, Rozmova Pólocha s Kaszeb• i
Trze rosprave” (Wikipedia).
180.–

nr 1392

nr 1394

1393. CHMIELI SKA Aniela – Ksi•$acy i ich strój. Warszawa 1930. Wyd. Polskiej Macierzy Szkolnej. 4, s. [2], XV, [1], 112, [3], tabl. barwne 2, mapa rozk•. 1. opr. bibliot. pp•.
Brak jednej tablicy, podklejony margines pierwszej karty. Skasowane piecz. bibliot. Monogra%a
etnogra%czna mieszka&ców :owicza i okolic. Liczne ilustr. w tek*cie.
64.–

1394. CZO!OWSKI Aleksander, JANUSZ Bohdan – Przesz•o•+ i zabytki województwa
tarnopolskiego. Z 160 ilustr. na 78 tabl. i kart• zabytków. Tarnopol 1926. Powiatowa
Organizacja Narod. 4, s. VIII, 198, [1], tabl. 78, mapa rozk!. 1. opr. oryg. pp!.
Ok•. otarte, tylna lekko zaplamiona, za•amania karty tyt., niewielki *lad zawilgocenia w naro•niku pierwszych kilku kart. Piecz., zapiski inwentarzowe. Znakomita dokumentacja fotogra%czna
cz•sto nieistniej#cych ju$ obiektów.
380.–

1395. DE"AMICIS Edmund – Holandya. Wspomnienia z podró$y ... Z oryg. w•oskiego prze•.
Marya Siemiradzka. Warszawa 1879. Nak•. F. Sulimierskiego. 16d, s. 511, [1].
[oraz] ten$e – Wspomnienia z Londynu ... Z oryg. w•oskiego przek•ad Maryi Siemiradzkiej. Warszawa 1879. Nak•. F. Sulimierskiego. 16d, s. 67
[oraz] RAJCHMAN Bronis!aw – Wycieczka na 'omnic" odbyta pod wodz# prof. dra
T. Cha!ubi&skiego. Opisa! ... Warszawa 1879. Nak!. F. Sulimierskiego. 16d, s. 120.
razem opr. psk. z!oc. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, przednia wyklejka p"kni"ta w grzbiecie, poza tym wewn#trz stan dobry.
Praca"Rajchmana"wa#na"i"rzadka.
400.–

1396. DIETL [Józef] – /rzód!a lekarskie w Krzeszowicach. Kraków 1858. Druk. c. k. Uniwersytetu. 16d, s. 31. brosz.
Grzbiet oklejony ta*m#, wewn#trz stan bardzo dobry. Na przedniej ok!. wpisany odr"cznie tytu!
pracy. Odb. z pracy „Uwagi nad zdrojowiskami krajowemi”.
46.–

321

REGIONALIA

1397. DYBCZY SKI Tadeusz – Tajemnice •ysogór. Lwów 1937. Pa•stw. Wyd. Ksi••ek
Szkolnych. 16d, s. 181, [2]. brosz.
Stan dobry. Piecz. Zaw. m. in.: Do stóp •ysicy, Nocleg w puszczy, Na •wi•tym Krzy•u, Do
Witos!awic, W stronach "eromskiego, Do stóp Karczówki, W Kielcach. Ilustr. w tek#cie. 60.–

1398. GAWARECKI Wincenty Hipolit – Wiadomo#$ o mie#cie P!ocku, znacznieysze historyczne zdarzenia tego• miasta obeymui•ca [...]. Warszawa 1821. Nak!. Zawadzkiego i
W•ckiego. 8, s. 90, [1]. opr. wsp. skóra.
Niewielki #lad wilgoci na pierwszych kartach. Egz. nieobci•ty. Zaw. m. in.: Pocz•tek miasta,
Zdarzenia historyczne w P!ocku, Opis w ogólno#ci miasta, iego po!o•enia i g!ównieyszych przywileiów, Szko!y i Instytuta naukowe, Ogrody do spaceru i zabawy w P!ocku, Domy zaiezdne,
traktyernie, sklepy galanteryi, !azienki i apteki, Ludno#$, ilo#$ domów, przychody miasta i bruki.
O autorze: „Podnie#$ nale•y niezmordowany zapa! tego badacza regionalnego, który bez poprzedników przekopywa! si• przez nieznane wówczas dzieje Mazowsza” (PSB).
160.–

nr 1398

nr 1399

1399. GO!"BIOWSKI •ukasz – Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy.
Wyd. II poprawione, znacznie pomno•one i rozszerzone. Warszawa 1827. Nak!. i Druk.
N. Glücksberga. 16d, s. [6], 252, [2], tabl. 3, plan rozk!. 1. opr. bibliot. pp!. z epoki.
Ok!. nieco otarte, podklejenia karty przedtyt., przednia wyklejka p•kni•ta w grzbiecie, za!amania
karty tyt., wewn•trz miejscami #lady zawilgocenia. Piecz. Edwarda Malickiego. Tablice w litogra%i: fasada ko#cio!a #w. Krzy•a, Obserwatorium Astronomicznego, dom Towarzystwa Przyjació! Nauk. Plan Warszawy: „Plan Miasta Sto!ecznego Warszawy kopiowany w. r. 1826”, litogra%a
form. 30x34 cm. Niecz#ste.
1.200.–

1400. GRABOWSKI Adam – Pok!osie p!ockie. My#li, wra•enia, opowiadania. P!ock 1906.
Nak!. K. Miecznikowskiego. 8, s. [8], 187, [2]. brosz.
Ok!. nico otarte i przebarwione, wewn•trz stan bardzo dobry. Na ok!. data 1907. Zaw. m. in.:
Na Górze Tumskiej, Niedziela wiosenna w P!ocku, Dziady, Dziennikarz w opa!ach, W starym
biurku, Pomi•dzy P!ockiem a •om••, Z podró•y na polowanie.
80.–

1401. GRABOWSKI Ambro•y – Wspomnienia ... Wyd. S. Estreicher. Z illustracyami. T.
1-2. Kraków 1909. s. XLVII, [1], 344, tabl. 13; [4], 417, [1], tabl. 17. opr. pp!. z epoki.
Biblioteka Krakowska, [nr 40-41].
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Maliszewski 1109. Niewielkie zaplamienia grzbietów, wewn!trz stan dobry. Indeks nazwisk.
„Podstawowa ksi••ka do wiedzy o Krakowie i dawnych obyczajach na prze•omie w. XVIII i
XIX” (PSB).
120.–

1402. [HAWELSKI Eustachy] – Wiadomo$% historyczna o staro"ytnym obrazie Boga-Rodzicy Maryi, na Jasney Gorze przy Cz&stochowie, przez W#adys#awa Ksi!"&cia Opolskiego, w roku 1382 z#o"onym. Z przy#!czeniem krótkiego nabo"enstwa do N. Maryi
Panny w tym"e obrazie i wyj!tkiem z ksi&gi doznanych od Boga, za Jej wstawieniem
#ask i cudów. Cz&stochowa 1847. Druk. Jasnej-Gory Cz&stochowskiej. 16d, s. 256, [3],
tabl. rozk#. 3. opr. psk. z epoki.
Wyra'ne otarcia ok#., zaplamienia wewn!trz, jedna tablica naddarta. Piecz.

450.–

1403. HOESICK Ferdynand – Warszawa. Lu'ne kartki z przesz#o$ci syreniego grodu. Pozna*-Warszawa 1920. Ksi&g. $w. Wojciecha. 8, s. 428, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja z 1944. Praca dedykowana w druku A. Krausharowi. Zaw. m.
in.: J. Elsner i pierwsze Konserwatorjum muzyczne w Warszawie, Napoleon i Elsner, Z lat szkolnych Chopina w Warszawie, Groby rodziny Chopinów na cmentarzu pow!zkowskim w Warszawie, +lizgawka w /azienkach, Ods#oni&cie pomnika Mickiewicza w Warszawie, Nabo"e*stwo za
S#owackiego.
80.–

1404. HOESICK Ferdynand – Wilno i Krzemieniec. Wra"enia z dwóch wycieczek literackich pod znakiem S#owackiego. Warszawa 1933. Trzaska, Evert i Michalski. 16d, s.
[4], 151. brosz. Pisma zbiorowe, t.3.
Niewielkie otarcia ok#., stan dobry.

60.–

1405. HRABEC Stefan – Nazwy geogra;czne Huculszczyzny. Kraków 1950. Nak#. PAU. 4,
s. XI, [1], 264. opr. wsp. pp#. Prace Onomastyczne, nr 2.
Stan bardzo dobry.

80.–

1406. HULKA-LASKOWSKI Pawe# – +l!sk za Olz!. Z 274 ilustr. i 2 mapami. Katowice
1938. Wyd. Instytutu +l!skiego. 8, s. 493, [3], mapy 2. opr. oryg. p#. zdob. Pami&tnik
Instytutu +l., [t.] 6.
Stan dobry. Uk#ad gra;czny i ok#adka C. Rzepi*skiego. Na ko*cu „Mapa Cieszy*skiego i okr&gu
czadeckiego” oraz „Ludno$% polska w czechos#owackiej cz&$ci +l!ska Cieszy*skiego”. 220.–

1407. INFORMATOR
portowy
Gda*sk i Gdynia. (Urz!dzenia
portowe, plany, op#aty, linje
okr&towe). Warszawa 1930.
Min. Komunikacji. 4, s. 16,
plany luzem 2. brosz.
Ok#. lekko zakurzona, stan dobry.
Barwne plany w skali 1:10.000.
80.–

1408. KLEIN Franciszek – Klejnoty
Krakowa wed#ug zdj&% fotogra;cznych dra ... Kraków [1921].
Druk. Narodowa. 4, k. [1], tabl.
nr 1407
10. oryg. teka kart.
[oraz] ten"e - Klejnoty Krakowa. Z. 2: zawiera tekst i dwadzie$cia plansz wykonanych
rotograwjur!. Kraków 1923. Druk. Narodowa. 4, s. 7, tabl. 20. oryg. teka kart.
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Stan dobry. Komplet „Klejnotów Krakowa” sk•adaj•cy zi• z dwóch zeszytów; umieszczono je
w oryginalnej tece zeszytu 1 z nadrukiem „Klejnoty Krakowa. Dziesi•• rotograwur”. Cykl zawiera zdj•cia zabytków staromiejskich. Na ca•ostronicowych fotogramach ukazano m. in. Ma•y
Rynek, ul. !w. Krzy"a, ul. Miko•ajsk•, Sukiennice, ko!ció• Pijarów, zak•tek przy klasztorze
Reformatów, ul. Miko•ajsk•, ul. Szpitaln•, ul. Jagiello&sk•, ul. Floria&sk•. Walory artystyczne
i dokumentarne zdj•• F. Kleina stawiaj• go w rz•dzie najwybitniejszych polskich fotogra$ków
pocz. XX w.
240.–

1409. KOWALSKI Karol – Stosunki rodzinne i zwyczaje spadkowe w•o!cian w latach 17751870 w !wietle tabuli prowincjonalnej cyrku•ów lwowskiego i samborskiego. Warszawa 1932. Pa&st. Instytut Naukowy Gosp. Wiejsk. w Pu•awach. 8, s. 113. brosz. Bibl.
Pu•awska, nr 33.
Niewielkie zaplamienie przedniej ok•., stan dobry.

60.–

1410. KRÓL Aleksander – Zamek królewski w Warszawie. Wybór i opis cenniejszych zabytków i dzie• sztuki. Kraków 1926. Druk. Narodowa. 4, s. 50, [3], ilustr. 99. opr. oryg. p•.
zdob. z zach. ok•. brosz. Muzea Polskie, [t.] 4.
Stan bardzo dobry. Piecz.

160.–

1411. KRUCZKOWSKI Jan – Ballady lwowskie. Lwów 1937. Druk. Naukowa. 8, s. 87, [1].
brosz.
Ok•. nieco otarte, papier po"ó•k•y. Zaw. m. in.: Lewki ratuszowe, Saporowski Klasztor, Miasto
moje, Targ rybny, Lwowskie zau•ki, Cmentarz Obro&ców Lwowa, Wysoki Zamek.
80.–

1412. KSI•GA pami•tkowa po!wi•cona 35-leciu dzia•alno!ci Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogo&” 1904-1939. Lwów 1939. LKS „Pogo&”. 4, s. 421, [51], tabl. 44. opr.
wsp. plast.
Brak karty przedtyt., karta tyt. i marginesy ostatnich kart podklejone (niezbyt fachowo), podklejenia kilku kart w grzbiecie. Monogra$a jednego z najstarszych klubów sportowych na ziemiach
polskich. Blisko 600 ilustr. w tek!cie. W sk•ad komitetu red. weszli m. in. R. Wacek i T. Dr•gielewicz. Niecz!ste.
400.–

1413. KURPIERZ Franciszek – Ze %l•ska Polskiego. Ksi•"ka zbiorowa autorów !l•skich
wydana staraniem Komitetu Wykonawczego. Opole 1917. Druk. „Nowin”. 8, s. 72.
brosz.
Otarcia i zaplamienia ok•., miejscami za"ó•cenia papieru. „Czysty dochód przeznaczamy na
g•odnych i bezdomnych w Królestwie Polskiem”. Po tek!cie nadruk „Za redakcy• odpowiada
Franciszek Kurpierz z Opola”. Zaw. m. in.: %l•sko, gniazdo piastowskie, Do mowy polskiej, Górny %l•sk pod wzgl•dem obyczajów, j•zyka i usposobienia ludno!ci, Jak odprawiano w !rednich
wiekach nabo"e&stwo na %l•sku, Ko!ció•ek !w. Sebastyana w Opolu, Kilka s•ów o przesz•o!ci
para$i lubeckiej, Gliwiczanki.
48.–

1414. KUTRZEBIANKA Anna – Budownictwo ludowe w Zawoi. Z 11 tabl. i 15 ryc. w
tek!cie. Kraków 1931. Nak•. Muzeum Etnograf. 4, s. [8], 55. brosz. Wyd. Muzeum
Etnograf., nr 4.
Niewielkie zaplamienia ok•., poza tym stan dobry. Odr!czna"dedykacja"autorki"dla"M."Handelsmana. Karta tyt. równie" po franc. Klasyczna monogra$a po!wi•cona budownictwu drzewnemu
wsi polskiej.
100.–

1415. LEWICKI Anatol – Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemy!la. Przemy!l 1880.
Ksi•g. Braci Jeleniów. 16d, s. 148. opr. bibliot. pp•. z epoki.
Otarcia kraw•dzi ok•., niewielkie zaplamienia wewn•trz.
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1416. MORAWSKI Kazimierz Marjan – Kraków przed trzydziestu laty. Warszawa 1932.
Koop. Prac. Druk. 8, s. 74, [1]. brosz. Odb. z „My!li Narodowej”.
Skrzypek 1204. Ok". lekko zaplamiona, wewn•trz stan bardzo dobry. Zaw.: Tusculum szlacheckie, Akademja wszelkich sciencyj pe•na, Pi•knoduchy nie z knajpy, salon krakowski na prze•omie
dwóch stuleci, Wielkanoc w dawnym Krakowie, O zabawach, ta%cach, wakacjach i pogrzebach.
60.–

1417. MOSZY SKI Kazimierz – Budownictwo ludowe w okolicy Zamo!cia. (Z 16 ilustr. w
tek!cie). Zamo!& [po 1913]. Z. Pomara%ski i Sp. 8, s. 25. brosz. Ksi#'nica Zamojska, t.
2.
Stan bardzo dobry. Ilustr. w tek!cie. Spostrze'enia poczynione podczas w$drówek po Zamojszczyznie w 1911 r..
42.–

1418. MO!CICKI Henryk – Bia"ystok. Zarys historyczny. Z 22 ilustr. Bia"ystok 1933. Wyd.
Magistratu. 8, s. [4], 270, [2], tabl. 16. opr. p". z epoki. Bibl. Historyczna m. Bia"egostoku, t. 1.
Nieznaczne otarcia ok"., niewielki ubytek grzbietu. Piecz.

160.–

1419. NOWOWIEJSKI A[ntoni] J[ulian] – P"ock. Monografja historyczna, napisana podczas wojny wszech!wiatowej i wydrukowana w r. 1917. P"ock 1917. Druk. L. Rosi%ski.
4, s. VI, [2], 624. opr. pó•n. p".
Niektóre karty podklejone w grzbiecie, pierwsza strona nieco zakurzona. Klasyczna monogra+a
miasta i regionu zilustrowana ponad 300 ryc. Bibliogra+a, indeksy.
220.–

1420. PIERNIKARCZYK Józef – Pierwsza polska ustawa górnicza czyli „Ordunek Gorny”.
Historyczny dokument Górnego -l#ska z roku 1528. Tarnowskie Góry 1928. Nak".
autora. 8, s. 46, [1], tabl. 4. brosz.
Stan bardzo dobry. Pierwszy przedruk (po czterystu latach/) najstarszego zabytku polskiego ustawodawstwa górniczego.
40.–

1421. PILI SKI Kazimierz – Z teki taternika. Kraków 1908. G. Gebethner i Sp. 8, s. [4], 93,
[2]. brosz.
Ok". nieco zakurzona, niewielkie ubytki grzbietu, wewn#trz stan dobry. Zaw. m. in.: Pierwsza
wyprawa, Na szczycie, Pan Bóg a secesya, Na prze"$cz, Na skalnym koniu.
100.–

1422. PROJEKTY konkursowe nowego gmachu uniwersytetu we Lwowie wydane przez
Ko"o Architektów Polskich. Lwów 1913. Druk. W. L. Anczyca i Sp., Kraków. 4, s.
XXX, 98. brosz.
Ok". nieco otarta i zakurzona, karta tyt. cz$!ciowo zakurzona. Numer inwentarzowy na przedniej
ok". i karcie tyt. Omówienie prac nades"anych na konkurs nowego gmachu uniwersyteckiego we
Lwowie, reprodukcje nades"anych projektów.
240.–

Przewodniki
1423. BAEDEKER Karl – Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten
und 6 Stadtplänen. Leipzig 1943. K. Baedeker. 16d, s. LXIV, 264, map 6. opr. oryg. p".
Stan bardzo dobry. Zapiski o"ówkiem na karcie tyt. Mapa g"ówna z IV 1943.

220.–

1424. CHMIELOWSKI Janusz, !WIERZ Mieczys"aw – Tatry Wysokie. (Przewodnik
szczegó"owy). T. 1;4. Kraków 1925;1926. Wyd. Sekcji Turyst. Pol. Tow. Tatrza%skiego. 16d, s. [8], 118, [18]< VII, [1], 178< [4], 175< VIII, 100. brosz.
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Ok•adka t. 2 obca, poza tym stan dobry. T. 1: Cz••• ogólna, Doliny, cz. 2: Prze••cze i szczyty (od
Liljowego po Wag•), cz. 3: Prze••cze i szczyty (od Wagi po Lodow• Prze••cz), cz. 4: Prze••cze i
szczyty (od Lodowej Prze••czy po Prze••cz pod Kop•). Komplet.
220.–

1425. ESTREICHER Karol – Kraków. Przewodnik dla zwiedzaj•cych miasto i jego okolice.
103 ryc. i plan miasta. Kraków 1931. Tow. Mi•o•ników Historji i Zabytków Krakowa.
16d, s. VIII, 286, [8], tabl. 1, plan rozk•. 1. brosz.
&lady po ta•mie na wewn•trznych stronach ok•., przedarcie planu podklejone od spodu ta•m• charakterystyczne zabr•zowienie papieru w tym miejscu. Pierwsze wyd. jednego z najlepszych
przewodników po mie•cie.
100.–

1426. HARTINGH Zofja – Przewodnik po ziemi kaszubskiej. Kaszuby, Copoty, Gda"sk,
okolice Gda"ska, Oliwa, Malborg, Puck, Hela, Wejherowo, Warmja, Pelplin, Kartuzy. Z 20 rys. Warszawa 1909. M. Arct. 16, s. 181, [1], V, mapa 1. brosz. Ksi••ki dla
Wszystkich, nr 461.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozci•ty.

nr 1426

100.–

nr 1428

1427. JEZIERSKI E[dmund] – Przewodnik po Warszawie z planem miasta. U•o#y• pod•ug
najlepszych $róde• ... Warszawa [1920]. Ksi•g. M. Ostaszewskiej i S-ki. 16d, s. [4],
148, 48, plan rozk•. 1. opr. wsp. p•.
Karta tyt. miejscami wyra$nie zabr•zowiona, zaplamienia, podklejone przedarcia planu. Podpis
w•asn., zapiski na odwrocie planu.
80.–

1428. JODKOWSKI Józef – Grodno i okolice, jeziora augustowskie, Suwalszczyzna. Przewodnik turystyczny. Grodno 1934. Wyd. Kom. Turyst. przy Zarz•dzie Miejskim. 16d,
s. 28, [8], mapa rozk•. 1. brosz.
Stan dobry. Liczne ilustr. w tek•cie. Dane wydawnicze po tek•cie.

120.–

1429. KOWALCZEWSKI Sylwester – Góry &wi•tokrzyskie. Przewodnik krajoznawczy.
Kielce 1939. Pol. Tow. Krajoznawcze. 16d, s. 112. brosz.
Stan dobry.
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1430. MEDY SKI Aleksander – Lwów. Ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj!cych miasto.
Wyd. II przejrz. i uzup. Lwów 1937. Nak•. autora. 16d, s. [6], 214, [10], plan rozk•. 1.
opr. oryg. p•.
Niewielkie zarysowania ok•., poza tym stan dobry. Ukaza•o si• ma XV Zjazd Lekarzy i Przyrodników. Do"!czono karnet z kuponami upowa$niaj!cymi do bezp"atnego wst•pu do muzeów Lwowa
oraz kart• na bezp"atny przejazd miejsk! kolej! elektryczn! w trakcie trwania zjazdu.
140.–

1431. OR!OWICZ Mieczys"aw – Przewodnik po
ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi. [Lwów?]
1914. Nak". E. Starczewskiego. Wyd. „Podró$nik
Pol.”. 16d, s. XIX, [1], 207, planów 7. opr. bibliot. pp". z epoki.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Plany Warszawy,
%odzi, Kijowa, Krakowa, Zakopanego, Lwowa i Poznania.
120.–

1432. PODHORSKA-OKO!ÓW Marja – Informator
wodny. Najpi•kniejsze trasy kajakowe. Warszawa [1936]. Wyd. M. Mazu&. 16d, s. 168. brosz.
Wyra'ne otarcia ok"., niewielkie zaplamienia wewn!trz. Piecz. Znaczna cz•&• po&w. kresom wschodnim
)Jez. Grodzie*skie, Niemen, Narocz, Wilja, Styr+. Liczne mapy w tek&cie. Niezb•dne dla mi•dzywojennych
kajakarzy.
120.–

1433. PO" MOSKVE. Progulki po Moskve i eja chunr 1431
dožestvennym i prosvetitelntm u-reždenijam. Pod
red. HN. A. Gejnike, N. S. Elagina, E. A. E/movoj, I. I. Šitca. Moskva 1917. Izd. M. i S. Sabašnikovych. 8, s. XI, [1], 672, [8], tabl. 12,
plan 1, plan rozk". luzem 1. opr. pó'n. pp". z zach. ok". brosz.
Grzbiet nieco sp"owia"y, stan dobry. Piecz. Przewodnik po Moskwie w przeddzie* wybuchu rewolucji 1917.
240.–

1434. PRZEWODNIK po Warszawie. Warszawa 1919. Wyd. M. Majcher. 16d, s. [2], 168,
[6], plan rozk". 1. brosz.
Ok". nieco zabrudzone. Piecz. Na ok". data 1920.

100.–

1435. STA•KO Józef – Przewodnik po polskiem wybrze$u. Warszawa 1926. Pol. Tow. Ksi•garni Kolejowych „Ruch”. 16d, s. 221, [2], mapa rozk". 1. brosz.
Otarcia ok"., grzbiet oklejony papierem.

64.–

1436. •WIERZ Mieczys"aw – Przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Z map! Tatr, planem
Zakopanego i 18 szkicami. Zakopane 1927. Nak". autora, Druk. Narod., Kraków. 16d,
s. VIII, 230, [18], mapa luzem 1, plan luzem 1. brosz.
Ok". nieco otarte, mapa nieco zaplamiona, plan w kopii kserograf..

80.–

1437. TARNOVY$ Julijan – Verchamy Lemkivskogo Beskydu. Mandrivnyckyj providnyk po Lemkivš-yni. Lviv 1938. Nakl. Ukrainskogo Turysty-no5Kraeznav-ogo T5va
„Plaj”. 16d, s. 62, [2], mapa rozk". 1. brosz.
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Niewielkie otarcia ok•., naddarcie mapy, poza
tym stan dobry. Przewodnik po •emkowszczy•nie po ukrai!sku. Zdj"cia w tek#cie. Rzadkie.
200.–

1438. TREPKA J. N[ekanda] – Najnowszy zwi"z•y przewodnik po Krakowie, z planem miasta i wieloma ilustr. Wyd. V uzup. Kraków
1933/1934. Ksi"g. Salonu Malarzy Pol. 16d,
s. 84, [4], tabl. 19, plan rozk•. 1. brosz.
Stan dobry. Tytu• ok•.: „Najnowszy ilustrowany
przewodnik po Krakowie. Nowe wydanie”.
60.–

1439. ZAHORSKI W•adys•aw – Przewodnik po
Wilnie. Wyd. III przejrzane i uzup. Wilno
1923. Ksi"g. J. Zawadzkiego. 16d, s. [2], IV,
X, 180, [10], XIV, plan rozk•. 1. opr. wsp. p•.
z zach. ok•. brosz.
Pierwsze i ostatnie karty podklejone w grzbiecie,
poza tym stan dobry. Ilustr w tek#cie.
80.–

nr 1437

W
1440. RACHWA Stanis•aw – Jan Alnpek i jego „Opis miasta Lwowa” z pocz. XVII wieku.
Lwów 1930. Nak•. redakcji. 16d, s. [2], 55, [1]. Wschód, Wydawnictwo do Dziejów
[...] Ziem Wschodnich RP, t. 6.
Przednia ok•. zaplamiona, z ubytkiem naro$nika, niewielkie uszkodzenia naro$ników kart.

60.–

1441. R!GOROWICZ Ludwik – Historya Instytutu Technicznego w Krakowie. Kraków
1913. Dyr. c. k. Szko•y Przemys•owej. 4, s. 186, XCV. opr. pp•. z epoki.
Niewielkie otarcia kraw"dzi ok•., poza tym stan dobry. Podkre#lenia i zapiski o•ówkiem. W
pierwszej cz"#ci dzieje Instytutu od jego powstania w 1834 po wspó•czesno#%, w drugiej wybór
dokumentów •ród•owych.
120.–

1442. [R!KOPIS]. Autorski r"kopis referatu Marka Sigmunda „Strój ludowy na &l'sku i
•u$ycach”, dat. 1951 w Krakowie.
R"kopis na 41 k. form. 20,5x15 cm, opr. oryg. pp•. Na 18 kartach odr"czne rysunki o•ówkiem
ukazuj'ce stroje ludowe lub ich elementy. Zaw.: Ludowy strój #l'ski, Analogie stroju #l'skiego z
•u$yckim, •u$ycki strój ludowy.
120.–

1443. SANDOZÓWNA Marya – Melsztyn i jego okolice. Lwów 1911. Macierz Pol. 16d, s.
115, [2]. brosz. Bibl. Macierzy Pol., nr 61.
Ok•. nieco otarte, niewielki ubytek grzbietu. Piecz. Na ok•. nazwisko autorki „Sandoz”. Ilustr. w
tek#cie.
48.–

1444. SAYSSE-TOBICZYK Kazimierz – W #niegach. Cyklu górskiego: Klub B•"kitnej
Trójcy cz"#% pierwsza. Warszawa [ca 1925?]. Zak•. Graf. E. i K. Kozia!skich. 16d, s.
134, [2]. brosz.
Ok•. nieco otarta, ubytek cz"#ci grzbietu. Obca dedykacja z 1925. Ok•adka i ilustracje A. Gramatyki-Ostrowskiej. Rzecz dzieje si" w Alpach rumu!skich.
80.–
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1445. ŠEMATIZM vsego greko-katolickogo duchovenstva zlu!enich eparchij peremiskoi,
sambirskoi i sjanickoj na rik božij 1926. Peremyšl [1926]. Z pe!ati gr. kat. Kapituli. 8,
s. XXI, [1], 300, [2]. opr. wsp. pp"., ok". brosz. naklejona na opraw#.
Otarcia ok". brosz., wewn$trz stan dobry. Spis imienny kleru greko-katolickiego diec. przemyskiej, samborskiej i sarne%skiej w uk"adzie wg dekanatów i para&i. Wiele informacji statystycznych o poszczególnych miejscowo'ciach.
120.–

1446. SKOCZEK Józef – Studja nad patrycjatem lwowskim wieków 'rednich. Lwów 1929.
Nak". red. 8, s. 73, [1]. brosz. Pami#tnik Hist.-prawny, t. 7, z. 5.
Niewielki ubytek naro(nika tylnej ok"., wewn$trz stan bardzo dobry. Zaw. krótkie )ród"owe monogra&e 18 rodów lwowskich.
64.–

1447. SKRUDLIK Mieczys"aw – W sprawie twórcy obrazu N. Maryi Panny Ostrobramskiej.
Wilno 1924. Ksi#g. Stow. Nauczycielstwa Pol. 8, s. 22, [1], tabl. 8. brosz.
Ok". cz#'ciowo zakurzona, wewn$trz stan dobry.

60.–

1448. SOKALSKI Bronis"aw – Wie' Zarudka na Podolu jak$ by"a, a jak$ dzi' jest. Lwów
1894. Nak". Komitetu wydawnictwa dzie"ek ludowych. 16d, s. 32. opr. oryg. pp".
Otarcia ok". Na przedniej ok". nadruk „Nagroda pilno'ci”. Dedykacja „za pilno'* i wzorowe
zachowanie” dla uczennicy Szko"y Panie%skiej w Nowym S$czu. Niecz ste.
80.–

1449. SPIS miejscowo'ci województwa pozna%skiego z wyszczególnieniem gromady, gminy, powiatu, poczty, najbli(szej stacji kolejowej i s$du. Alfabetyczny spis ulic miasta
Poznania i wykaz okr#gów, dzielnic i obwodów administracyjnych miasta Poznania.
Administracyjny podzia" województwa pozna%skiego z podaniem w"adz, urz#dów,
instytucyj, przedsi#biorstw, wolnych zawodów i t. p. Oprac.: Zarz$d Okr#gu Zw. Zawodowego Pracowników Poczt i Telekomunikacji w Poznaniu. Pozna% 1948. Zarz.
Okr#gu Zw. ZAw. Prac. Poczt i Telekom. 4, s. 310. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu. Skasowane piecz. bibliot.

180.–

1450. STANIEWICZ Witold – Matujzy Bo"ondziszki.
Wie' powiatu lidzkiego. +Studjum spo"eczne i gospodarcze/. Wilno 1923. Sk". g". Gebethner i Wolff.
8, s. 158, [2], plany 2, tabl. 2. brosz. Bibl. Zak". Polityki Agrarnej Szko"y G". Gosp. Wiejskiego, nr 3.
Otarcia grzbietu, wewn$trz stan dobry. Na stronie tyt. odr#czna dedykacja autora: „Wybawcy Ziemi Wile%skiej.
p. Masza!kowi"Józefowi"Pi!udskiemu [sic;] prac# t# we
wdzi#cznym Ho"dzie sk"ada Autor. Wilno, 18 VIII 23”.
Monogra&a wsi w pobli(u Lidy, na Wile%szczy)nie.
100.–

1451. STATUT organizacyjny oraz instrukcya dla stra(y
policyjnej król. wol. m. Podgórza. Podgórze 1900.
Druk. W. Poturalskiego. 16d, s. 38. opr. bibliot. pp".
Stan dobry. Po tek'cie nazwisko burmistrza podkrakowskiego Podgórza F. Maryewskiego. Obecnie Podgórze
jest cz#'ci$ Krakowa.
60.–

1452. STEINBACH Mieczys"aw – W sprawie od(ywiania ludno'ci miasta Krakowa. Wilno 1937. Tow.

nr 1451
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Wyd. „Pogo•”. 8, s. 57. brosz. Odb. z „Archiwum Higieny”.
Ok!. lekko zakurzone, karta tyt. podklejona ta"m#. Podsumowanie bada• ankietowych przeprowadzonych w"ród m!odzie$y szkolnej i lekarzy
szkolnych Krakowa.
40.–

1453. ST CZY!SKI Bogusz Zygmunt – Tatry w
dwudziestu czterech obrazach skre"lone piórem i rylcem. Dzie!o ozdobione 80 rysunkami, przez autora z natury zdi%temi i rylcem
na kamieniu wykonanemi. Kraków 1860.
Ksi%g. Dzie! Katolickich. 8, s. [12], 160, [8],
tabl. 78. opr. p!. z epoki.
Banach 591. Otarcia ok!., przetarcia p!ótna na
kraw%dziach, zaplamienia, za$ó!cenia papieru.
Klasyka" literatury" tatrza#skiej, daj#ca m. in.
pierwszy artystyczny ca!o"ciowy opis Doliny Ko"cieliskiej i zawieraj#ca rysunkow# dokumentacj%
miejsc odwiedzanych przez autora oraz s!owninr 1453
czek gwary góralskiej. Pierwsza wersja ksi#$ki
sk!adaj#cej si% z 24 poematów opisowych gotowa
by!a ju$ w 1846, uleg!a jednak zniszczeniu podczas rzezi galicyjskiej. Autor odtworzy! tekst
z pami%ci w pó&niejszych latach. Zawarte w „Tatrach” my"li dotycz#ce korzy"ci p!yn#cych z
turystyki górskiej pozwoli!y niektórym badaczom uzna' St%czy•skiego za „prekursora dwudziestowiecznych koncepcji ideologicznych taternictwa” (J. Kolbuszewski „Tatry w literaturze pol.”,
Kr. 1982, s. 145).
1.800.–

1454. SZUCHIEWICZ W!odzimierz – Huculszczyzna. T. 1-4. Lwów 1902-1908. Nak!. Muzeum im. Dzieduszyckich. 8, s. [2], IX, [1], 373, [3], tabl. 5, mapa 1; [4], 277, [2]; [4],
298, tabl. 3; [8], 367. opr. bibliot. pp!. z epoki z zach. ok!. brosz. Muz. im. Dzieduszyckich, [t.] 6-7, 10, 12.
Otarcia ok!., niewielkie zabrudzenia ok!. brosz., wewn#trz stan ogólny dobry. Skasowane piecz. bibliot.
Komplet. Pionierskie i do dzi" najobszerniejsze opracowanie etnogra*i Hucu!ów. W tek"cie 280 ilustr., tablice chromolitografowane. Zaw. m. in.: Wie" huculska, Huculska cerkiew, Huculskie ubrania, Huculskie
potrawy, Przemys! domowy, Narodzenie, Wesele huculskie, Huculskie instrumenty, Huculskie ta•ce, Huculskie pie"ni, +mier' i pogrzeb, Czas i jego podzia!,
Nowy Rok, Pisanki, Chram u maj%tnego, Chram u
ubogiej, +w. Miko!aja, Prykazky, Podania o opryszkach, Huculskie lecznictwo, Wierzenia o ro"linach i
zwierz%tach, S!owniczek. Niecz$ste.
840.–

1455. SZUJSKI Józef, PIEKOSI!SKI Franciszek –
Stary Kraków. W dziewi%'setn# rocznic% jego
narodowego charakteru. 57 rycin autentycznych przy ko•cu tekstu. Kraków 1901. Spó!ka
Wydawnicza Pol. 8, s. 164, [2], tabl. 20. brosz.
Gruca 290. Grzbiet oklejony papierem, ok!. nieco
otarte i zaplamione, wewn#trz stan dobry. Podpis Ma-
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rii Szujskiej. Zaw. m. in.: Najdawniejsze wiadomo!ci o starym Krakowie, Topogra"czno-historycznie przedstawia si• Kraków, Zasadzenie Krakowa na prawie niemieckim, Bunt mieszczan i
jego st$umienie, Odnowienie Uniwersytetu, Topogra"a miasta, Kwestya ludno!ci, Wójt królewski,
Policyjna czynno!% Rady, Handel !redniowieczny, Cenzura obyczajowa, Dzieje &ydów w Krakowie, Maj'tek miasta w wieku XV, Monety z Krakowem w zwi'zku stoj'ce.
120.–

1456. SZYD•OWSKI Tadeusz – Pomniki architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i kieleckiem. Z 186 ilustr. i mapk' orjentacyjn'. Kraków 1928.
Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s. 192, [1]. opr. wsp. p$. z zach. ok$. brosz.
(lady po ta!mie na ok$. brosz., poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Monogra"a po!w. najwcze!niejszym zabytkom architektonicznym Ziemi Krakowskiej i Kieleckiej. Zaw. m. in.: Pocz'tki
budownictwa kamiennego - przyswajanie roma)skiego stylu, Stulecie budownictwa klasztornego
- okres przej!cia od roma)skiego stylu do gotyckiego, Budownictwo !wieckie i rozkwit gotyku za
Kazimierza Wielkiego.
160.–

1457. TOMKOWICZ Stanis$aw – Przyczynki do historyi kultury Krakowa w pierwszej po$owie XVII wieku. Z 31 tabl. Lwów 1912. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 8, s. [4], 315,
[1], tabl. 31. brosz. Archiwum Naukowe Tow [...]., dz. 1, t. 5, z. 1.
Niewielkie zaplamienie przedniej ok$., wewn'trz stan bardzo dobry. Egz. nierozci#ty. Zaw. m.
in.: Budynki miejskie krakowskie, Ko!cio$y i klasztory poza Krakowem, Architekci, mularze,
kamieniarze i rze*biarze, Malarze, Stolarze i snycerze, Powozy i lektyki, Papiernicy, kartownicy
i handlarze obrazków, Drukarze, miedziorytnicy i ksi#garze.
80.–

1458. TOMKOWICZ Stanis$aw – Wawel. Atlas planów, widoków i zdj#% architektonicznych z XVII, XVIII i XIX wieku do tomu I dzie$a „Wawel”. Wyd. ... Kraków 1908.
Druk. Uniw. folio, s. [2], szp. 40, s, [5], tabl. 74. brosz. Teka Grona Konserwatorów
Galicyi Zach., t. 4.
Ok$. nieco zakurzona, wewn'trz stan bardzo dobry. Ok$adka projektu Jana Bukowskiego. Tom
ilustracyjny do pracy „Wawel. [Cz.] 1: Zabudowania Wawelu i ich dzieje” tego samego autora.
280.–

1459. WAIS Kazimierz – Wspomnienia z pierwszego roku wojny !wiatowej. Lwów 1930.
Nak$. redakcji. 8, s. [2], 114. brosz. Wschód, Wydawnictwo do Dziejów [...] Ziem
Wschodnich RP, t. 5.
Skrzypek 2091. Podklejone przedarcie przedniej i tylnej ok$., niewielki ubytek naro+nika przedniej ok$. Wspomnienia z pierwszego okresu I wojny we Lwowie, /ucku, Rymanowie, Klimkówce.
80.–

1460. [WARSZAWA]. Vues de Varsovie. Varsovie [191-]. Edition
Golcz ; Szalay. 16d pod$., k.
[20]. opr. oryg. p$. zdob.
Zaplamienia przedniej ok$. <muchy=, niewielkie otarcia grzbietu,
zabrudzenia dolnych naro+ników
kart. Oprawa wydawnicza sygnowana !lepym t$okiem na tylnej
ok$adce „A. Chodowiecki, Warszawa, Introligatornia”. Album 21 fotogra"cznych widoków Warszawy
<20 na tablicach, ostatni na tylnej
wyklejce= wykonanych przez zak$ad E. Troczewski et C-o. Zdj#cia
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zamkni•te ramkami liniowymi, podpisy na dolnych marginesach. Zawiera w kolejno•ci: Vue de
Varsovie a vol d’oiseau, Vue sur Praga, Terrasse de l’ancien château royal, Ancien château royal,
Place du château royal avec la colonne de Sigismond III, Université, Hôtel de ville, Église cathédrale de S-t. Jean, Église de la S-te Croix, Quartier ancien et marché, Grand Opéra, Théâtre
d’été au jardin de Saxe, Palais et place de Saxe, Banque, Hôtel de l’Europe, Jardin de Saxe et
fontaine, Étang et reservoir au jardin de Saxe, „!azienki”, „!azienki”-théâtre sur l’ile, „!azienki”
- Monument de Jean III Sobieski sur le pont, Palais de Wilanow près de Varsovie.
250.–

nr 1461

nr 1462

1461. ZIELI SKI Adam – Zima w Polsce. Karpaty Wschodnie. Kraków [1934]. Wyd. Tow.
Krzewienia Narciarstwa. 16d, s. 61, [2]. brosz.
Niewielkie zaplamienia tylnej ok•., stan dobry. Piecz., podpis w•asn. Zaw. m. in.: Wiadomo•ci
ogólne, Sposoby zwiedzania, Komunikacja, Tereny (Bieszczady, Gorgany, Beskid Huculski,
Czarnohora i in.), Mapki. Liczne ilustr. tek•cie. Ok•. wg znanego plakatu spó•ki Hryniewiecki-Osiecki.
80.–

1462. ZIELI SKI Adam – Zima w Polsce. Karpaty Zachodnie wraz z Tatrami. Kraków
[1934]. Wyd. Tow. Krzewienia Narciarstwa. 16d, s. 61, [3]. brosz.
Ok". lekko otarte, wewn•trz stan dobry. Piecz., Podpis w"asn. Zaw. m. in.: Wiadomo•ci ogólne,
Sposoby zwiedzania, Komunikacja, Tereny (Beskid $l#ski, Beskid Ma%y, Beskid Wysoki, Tatry,
Podhale i in.), Mapki. Liczne ilustr. tek•cie. Ok%. wg znanego plakatu spó%ki Hryniewiecki-Osiecki.
60.–

1463. ZUBRZYCKI Jan Sas – Zabytki miasta Lwowa. (Z 77 rys.). W rocznic• dziesi•ciolecia Polski. Lwów 1928. Nak%. autora. 8, s. 147. brosz. Odb. z „Czasopisma Technicznego”.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustr. w tek•cie.
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140.–

POZOSTA•E

1464. ALBUM do marek. !ód)-Warszawa [nie przed 1937]. A. J. Ostrowski S-cy. 4, s. 128.
opr. oryg. p#. z#oc.
Niewielkie otarcia ok•., stan dobry. W kilku miejscach nieszpec$ce •lady po odklejonych znaczkach. Album zawieraj$cy miejsce do wklejenia znaczków pocztowych wydanych przez poczty
wszystkich krajów •wiata. W niektórych polach czarno-bia•e reprodukcje znachków.
100.–

1465. BIBLIA, to iest ksi•gi Starego i Nowego Testamentu, wed•ug •acinskiego przek•adu,
na polski j•zyk prze•ozone przez X. Iakoba Wuyka z W$growca. Warszawa 1821. Nak•.
Tow. Bibliynego Warszawskiego. Druk. N. Glücksberga. 8, s. [16], 1319, [1], 109, [1],
16; 376, 155. opr. w 2 wol. psk. z•oc. z epoki.
Ok•. nieco otarte, brak wyklejek, niewielkie zaplamienia i za•amania kart. Piecz. Na grzbietach
z•oc. szyldziki. Druk dwuszpaltowy, na ko'cu ka(dego woluminu „Noty” obja•niaj$ce tekst.
640.–

1466. BIBLIA to jest ksi•gi Starego i Nowego Testamentu. Na j•zyk polski prze•o(one przez
ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie stereotypowe Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 500
obrazkami. Lipsk 1838. Nak•. J. Baumgaertnera. 8, s. [6], VIII, 1249, [1], L, tabl. 2; [8],
458, II. razem opr. skóra zdob. z epoki, futera• kart., obci•cie prószone.
Futera• otarty, niewielkie nadp•kni•cie grzbietu,
niewielkie zaplamienia wewn$trz. Na pocz$tku
ozdobna karta tyt. do ca•o•ci z tytu•em cytowanym
powy(ej. Stary i Nowy Testament z osobnymi kartami tyt. z dat$ 1839 i 1844. Liczne drzeworyty w
tek•cie.
1.800.–

1467. [BIBLIA]. Pismo )wi•te Starego i Nowego
Testamentu w przek•adzie polskim W. O. Jakóba Wujka T.J. Tekst poprawili oraz wst•pami [...] opatrzyli S. Sty• i J. Rostworowski.
Kraków 1935. Wyd. Ks. Jezuitów. 8, s. 1120,
[1], 286, [3]. opr. oryg. psk. z•oc., futera• kart.,
obci•cie barwione.
Niewielkie otarcia kraw•dzi futera•u, stan bardzo
dobry.
160.–

1468. CAULIBUS Jan de – Rozmy•lania o (yciu
Jezusa Chrustusa. Spolszczy• A. Lubik. Przek•ad polski przejrza• i s•owem wst•pnem zaopatrzy• ks. W[ery'ski]. Z 16 ilustr. dawnych

nr 1467
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mistrzów. Wyd.II. Z 17 ilustr. dawnych mistrzów. Katowice [imprim. 1931]. Wyd. •w.
Augustyna. 4, s. VII, [1], 306, tabl. 16. opr. oryg. p•. zdob., górne obci•cie barwione.
Stan dobry. Ilustr. w tek•cie i na tablicach. Ilustracja na tabl. 22.

240.–

1469. CHODOWIECKI J[an] K[azimierz] – Przyst•pny podr•cznik je!dziecki. Z 233 rys.
Warszawa 1930. Wojsk. Instytut Naukowo-Wydawniczy. 8, s. [14], 373, [2]. opr. p•. z
epoki, ok•. brosz. naklejona na opraw•.
Grzbiet nieco zaplamiony, wewn$trz stan dobry. Podpis i piecz. w•asn. Zaw. m. in.: Wybór konia
do u•ytku, Obchodzenie si• z koniem, Jazda konna, Uje#d#anie, Sport konny, Rekordy i curiosa.
160.–

1470. CIO•EK Gerard – Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. $ód!-Warszawa
1955. PWN; Inst. Urbanistyki i Architektury. 8, s. 204, [3], tabl. rozk•. 4. brosz. Materia•y do Projektowania, z. 4; Skrypty dla szkó• wy#szych.
Ok•. nieco otarte, stan dobry. Piecz. Blisko 200 ilustr. w tek•cie. Jedna z pierwszych prac prof.
G. Cio•ka, klasyczna ju# dzisiaj monogra%a dotycz"ca architektury ogrodowej i projektowania
ogrodów od •redniowiecza do I po•. XX w.
100.–

Gastronomia
1471. ALBINOWSKA Juliuszowa – Oszcz•dne obiady bezmi•sne. Wyd. II. Lwów [1920].
Wyd. „Kultura i Sztuka”. 8, s. [4], IV, 82. opr. bibliot. pp•. z epoki.
Otarcia ok•., blok lekko nadp•kni•ty. Przyk•adowe oszcz•dne menus na grudzie&: Zupa grzybowa, szczupak z chrzanem, kotlety z soczewicy, piero#ki z powid•ami; Polewka z wina z grzankami, kotlety z karto'i, ser sma#ony, migda•owe ciasteczka; Zupa bia•a, szczupak pieczony z sa•at",
paszteciki karto'ane, kluski hreczane.
64.–

1472. BYCZY!SKA-TYSZKOWA Helena – Domowy wyrób serów i ich zu#ytkowanie.
Z 9 ryc. Wyd. II popr. i rozsz. Warszawa 1938. Tow. O•wiaty Rolniczej. 8, s. 60, [2].
brosz. Groszowa Bibl. Rolnicza, [nr] 14.
Stan dobry. Technologia wyrobu twarogów i serów podpuszczkowych, przyk•adowe potrawy z
sera.
40.–

1473. CHAR•AMPOWICZ Zo%a – Wyrób przetworów z owoców i warzyw oraz z miodu.
Cz•stochowa 1946. Wyd. W. Nag•owski i S-ka. 8, s. 123. brosz.
Stan dobry. Ilustr. w tek•cie, 75 przepisów na przetwory owocowe i warzywne.

50.–

1474. CIESIELSKI T[eo%l] – Miodosytnictwo czyli sztuka przerabiania miodu i owoców na
napoje. Wyd. IV powi•kszone przepisami wyrabiania napoji bezalkoholowych. Lwów
1908. Nak•. autora, nak•. red. „Bartnika”. 16d, s. 159, [1]. opr. pp•. z epoki.
Niewielkie zaplamienia. Na ko&cu data 1907.

80.–

1475. CIESIELSKI T[eo%l] – Miodosytnictwo. Sztuka przerabiania miodu i owocow na napoje. Wyd. V. Lwów 1925. Nak•. Ksi•g. Gubrynowicza i Syna. 8, s. [8], 103. brosz.
Ok•. nieco sp•owia•a, stan dobry. Podkre•lenia w tek•cie.

60.–

1476. JANKOWSKI J. – Kuchnia zdrowia albo przepisy przyrz"dzania potraw z produktów
krajowych, najpro•ciejszym, najw•a•ciwszym sposobem, dla osób tak chorych jako te#
powracaj"cych do zdrowia, s•u#"cych. Przez ..., autora Nowej kucharki oszcz•dnej.
Warszawa-Wilno 1838. Nak•. T. Glücksberga. 16d, s. [4], 124, [12].
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[oraz] NOWY, wyborny i najta!szy kucharz, czyli sposób sporz$dzania najsmaczniejszych potraw z
karto#i tudzie$ u$ycie ich do ró$nych gospodarskich
potrzeb. Ksi"$eczka dla bogaczow równie jak dla ubogich u$yteczna, zawieraj"ca kilkaset sposobów wypróbowanych [...]. Lwów-Stanis•awów-Tarnów 1842.
J. Milikowski. 16d, s. [4], 143, [1]. razem opr. psk. z
epoki.
Niewielkie otarcia ok•., zaplamienia dwóch kart w drugiej
pracy. Zachowane obie ok•. brosz. „Nowego kucharza”. Estreicher (E.XIX 9, 219) kataloguje prac• Jankowskiego pod
has•em autorskim Grass J. Obie prace rzadkie"
600.–

1477. SCHECHTLÓWNA Z. – Wyrób miodów pitnych w
gospodarstwie domowem. Pozna! [1935]. Ksi•g. •w.
Wojciecha. 16d, s. [4], 74, [1]. brosz. Skarbczyk Domowy, [nr] 2.
Niewielkie zaplamienia ok•., stan dobry. Notatka o•ówkiem
na jednej z ostatnich stron.
48.–

W

nr 1476

1478. GLOGER Zygmunt – Album etnogra*czne ... Warszawa 1904. Nak•. autora. 4, s. 40.
opr. wsp. mi•kka kart., ok•. brosz. naklejone na opraw•.
Grzbiet oklejony paskiem p•ótna, zakurzony naro$nik ostatniej strony, poza tym stan dobry. Podpis w•asn. na przedniej ok•., piecz. monogramowa na stronie tyt. Liczne ilustr. w tek•cie. 80.–

1479. GLOGER Zygmunt – Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T.
1-2. Warszawa 1907-1909. Druk. W. +azarskiego. 8, s. 383, [1]; 192. razem opr. pp•. z
epoki.
Otarcia ok•., wyklejki podklejone w grzbiecie, niewielkie
zaplamienia wewn"trz. Podpis w•asn. Dzie•o nieuko!czone; uk•ad alfabetyczny, ostatnie has•o: Lamus. Liczne
ilustr. w tek•cie. Jedno z najlepszych opracowa! tematu.
Niecz"ste.
320.–

1480. GLOGER Zygmunt – Rok polski w $yciu, tradycyi i pie•ni. Wyd. II z czterdziestu ryc. Warszawa
[1908]. Nak•. autora. 4, s. [4], 406, [2]. opr. oryg. p•.
z•oc.
Ok•. nieco zaplamiona, brak wyklejek, poza tym wewn"trz
stan dobry. Zapiski w•asn. W tek•cie ilustracje g•. Andriollego, ale tak$e J. Kossaka, A. Kowalskiego, L. Stasiaka i
in. Obszerna antologia zaw. teksty literackie po•wi•cone
•wi•tom polskiego roku obrz•dowego. Zaw. m. in.: Informacya dla tkaczów, Adwent i roraty polskie, Z op•atkiem,
Noc wigilijna, Nowy Rok, Zapusty i kuligi, Wielki post,
Prima Aprilis, W Wielki Pi"tek, R•kawka, B•ogos•awie!stwo polom, Bielany, Bo$e Cia•o za Piastów, Sobótka i
Wianki, Pie•! $niwiarska, Zabawa czasu jesieni, Siew
oziminy, Dzie! Zaduszny, Gody weselne, Wró$by zam"$pój•cia i o$enku.
240.–

nr 1479
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1481. GOCZA•KOWSKA Julja – •ród•o szcz••cia jest w nas samych. Bochnia 1847. W.
Pisz. 16d, s. 51, [9]. opr. p•. z epoki.
Stan niezbyt dobry: zaplamienia ok•., wyra!ne zabr$zowienia papieru, zaplamienia wewn$trz.
Piecz. Na ko#cu zachowano ok•. brosz. Zaw. m. in.: Przeznaczenie cz•owieka, Wstawanie, Ubranie, Staranie oko•o siebie, Modlitwa, Czytanie, Posi•ek, Rozrywki i zabawy, Cierpienia i dolegliwo•ci, Odwidzanie, $miech, Uk•ad i ruch, Muzyka, Weso•o•%, Umys• jednostajny, S•odycz,
Taniec, Oszcz•dno•%.
60.–

1482. HOROSZOWSKI Pawe• – Fotogra&a w s•u•bie •ledczej. Warszawa 1949. KG Milicji
Obywatelskiej. 8, s. 419, [1], tabl. 5 + k. 1 [errata]. brosz.
Stan dobry. Przedm. T. Cypriana.

80.–

1483. JANIK L. A. – Skarbnica wiedzy. Podr•cznik chemiczno-techniczny do fabrykacji artyku•ów pierwszej potrzeby dla chemików, drogerzystów, fabrykantów i wszystkich
interesuj&cych si• tani& fabrykacj&. Zawiera 3000 przepisów niezb•dnych dla ka•dego
domu, kupca, rzemie•lnika i rolnika. Warszawa [1938]. Bibl. Dzie• Naukowych. 8, s.
646, [1]. brosz.
Otarcia ok•., niewielkie zaplamienie tylnej ok•., i ostatniej karty, niewielki otwór w przedniej ok•.
i dwóch pierwszych kartach. Przepisy jak zrobi% smar, myd•o, szmink•, farb• brunatn", bia•y stop
na lichtarze, stop dla dentystów, pokost dla parasoli, lakier do obuwia nadmorskiego, o•ówek
atramentowy, kit do trzonków no•owych, farb• do farbowania w•dlin, •liwowic•, pszenic• dla
trucia myszy, angielski •rodek do mycia owiec, balonik gutaperkowy i tysi$ce innych.
120.–

1484. JAZZ 57. II Festiwal Muzyki Jazzowej. Oprac. Franciszek Walicki. Sopot, VII 1957.
Biuro Prasowe II Festiwalu [...]. 4, s. 32. brosz.
Ok•. zakurzona, tylna lekko naddarta, wewn$trz stan dobry. Wydawnictwa okoliczno•ciowe
z drugiego w Polsce festiwalu jazzowego, kontynuowanego nast•pnie jako warszawski „Jazz
Jamboree”. Ok•adk• projektowa• Jerzy Skar'y#ski, który zasiada• w festiwalowych komitetach
honorowych (obok S. Kisielewskiego, J. Kotta, L. Tyrmanda, F. Walickiego i in.), by• te• autorem festiwalowego plakatu. Oprac. gra•czne Eustachego Kar•owskiego. „Jazz 57” zaw. m. in.
teksty F. Walickiego, L. Tyrmanda, prezentacj• wyst•puj"cych na festiwalu zespo•ów (Sekstet
Komedy, Hot-club Melomani, Two Beat Stompers),
krótki alfabet jazzowy, program festiwalu. Pami"tka
najwcze•niejszych lat o&cjalnego ruchu jazzowego
w Polsce.
80.–

1485. JUJKA Zbigniew – Jujka. Gda&sk 1974. Tow.
Przyjació• Gda•ska, Wyd. Artyst.-Graf. 16d
pod•., s. [126]. opr. oryg. pp•., obw.
[oraz] ten'e – Jujka. Gda•sk 1981. Wyd. Morskie. 16d, s. [179]. brosz.
Otarcia obw., poza tym stan dobry. Dwa zbiory rysunków satyrycznych gda•skiego karykaturzysty. W
obu ksi"•kach odr!czne dedykacje artysty, do•"czone zaproszenie na wernisa• w Muz. Karykatury z
autografem Jujki i dwie odr•cznie przez niego wypisane autorskie bo•onarodzeniowe karty •wi"teczne.
60.–

1486. KLARENBACH Adolf – Szematyzm podzia•u administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze skorowidzem gmin wiejskich i
nr 1484
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miejskich oraz oznaczeniem terytorjalnie im w!a"ciwych w!adz i urz#dów pa$stwowych. Oprac. ... przy wspó!udziale Tad. Bystrzyckiego. Przemy"l-Warszawa [1937?].
Druk. J. Sty%ego. 4, s. 192 + k. luzem 1. opr. pp!. z epoki.
Otarcia kraw#dzi ok!., wewn&trz stan dobry. Podpis w!asn. Na do!&czonej karcie zmiany zasz!e w
czasie druku. Niecz!ste.
600.–

1487. KRZYWICKI Ludwik – Studja socjologiczne. Warszawa [1923]. Gebethner i Wolff.
8, s. VII, [1], 340, [3]. opr. p!. z epoki z zach. ok!. brosz.
Miejscami niewielkie za'ó!cenia papieru, poza tym stan bardzo dobry. Z!oc. szyldzik na grzbiecie.
Zaw. m. in.: Istota zdarzenia spo!ecznego, Idea a 'ycie, Z psychologji 'ycia zbiorowego, Typy
zawodowe, Z psychologji ludów: ludo'erstwo i wilko!actwo.
80.–

1488. •OZA Stanis!aw – Czy wiesz kto to jest? Pod
ogóln& red. ... Warszawa 1938. G!. Ksi#g. Wojskowa. 8, s. [12], 858. opr. oryg. psk.
Stan dobry. Numer inwentarzowy na stronie przedtyt. S!ownik biogra%czny wa'niejszych uczestników
'ycia publicznego II Rzeczypospolitej.
180.–

1489. [MICHAUD Joseph Francois] – Wiara, prawa y obyczaie Indyanow, przet!umaczone z
francuzkiego przez Franciszka Karpi$skiego.
Lipsk 1803. 16d, s. [2], 345. opr. psk. z epoki.
Ubytek fragmentu grzbietu, otarcia ok!., zaplamienia, "lad zawilgocenia. Karta tyt. obci#ta przez introligatora ze szkod& dla pierwszych wyrazów tekstu.
Podpis w!asn. Opis pa$stw Indostanu. Niecz!ste.
480.–

1490. NATANSON Ludwik – Hygiena praktyczna.
Cz. 1-2. Warszawa [cenz. 1890-1891]. S. Lewental. 8, s. 432, [1]; 201, [3]. razem opr. nieco
pó(n. pp!.

nr 1486
Stan dobry. Podpis w!asn. Zaw. m. in.: Przyrz&dzanie pokarmów, T!uszcze, Pokarmy zwierz#ce, Napój,
Wydzieliny, Oddychanie, Potrzeba spe!niania czynno"ci organów, Potrzeba utrzymania rodzaju.
220.–

1491. ROCZNIK urz#dowy obejmuj&cy spis naczelnych w!adz Cesarstwa [Rosyjskiego]
oraz wszystkich w!adz i urz#dników Królestwa Polskiego na rok 1853. Warszawa.
Druk. S.Orgelbranda. 16, s. [20], 949, CI. opr. oryg. p!., z!oc.
Zawilgocenia kilku pierwszych i ostatnich kart, brak tylnej wyklejki, poza tym stan dobry. Na licu
z!ocony orze! cesarski, na tylnej ok!. t!oczona warszawska syrenka. Tekst równoleg!y ros. i pol.
Bardzo szczegó!owy schematyzm Król. Pol. ze skorowidzem na ko$cu.
900.–

1492. RYBICKI Aureli – Parowóz. Podr#cznik dla maszynistów kolei. Z 100 ryc. w tek"cie
i 6 tabl. Lwów-Warszawa 1921. Ksi#g. Pol. B. Po!onieckiego. 16, s. 138, tabl. 6. opr.
wsp. p!. Technik Praktyczny, [t.] 1.
Miejscami zaplamienia, podklejony naro'nik pierwszej karty.

60.–

1493. SCHNEIDER Antoni Rudolf – Rolnik wzorowy. Podr#cznik racyonalny gospodarstwa wiejskiego dla u'ytku praktycznych gospodarzy, z 14 drzeworytami w tek"cie
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[...]. Z drugiego wyd. prze•o•y• i przypisami obja•ni• Stanis•aw Rewie•ski. Warszawa
1887. M. Orgelbrand. 8, s. 329, [1], VII. brosz.
Otarcia ok•., wewn•trz stan dobry. Egz. nieobci•ty. Zaw. m. in.: Uprawa ogólna ro•lin, Nawo•enie, Siew, piel•gnowanie i sprz•t, Uprawa ••k, Chów byd•a rogatego, Chów koni, Chów owiec,
Zarz•d gospodarski.
160.–

1494. SCHREIBER Wito•d – Twórcy bogów. Z tajemnic wierze• ludów pierwotnych. Lwów
1904. Ksi•g. Pol. B. Po•onieckiego. 8, s. [6], 358. opr. psk. z epoki.
Miejscami zabrudzenia wewn•trz. Ilustr. w tek•cie.

80.–

1495. SIKORSKA A[ntonina] – Odczyty „O wychowaniu dziewcz•t” wyg•oszone w „Czytelni dla kobiet” w marcu 1902. Kraków 1903. Ksi•g. K. Wojnara. 8, s. [4], 68. opr.
nieco pó&n. p•. z zach. ok•. brosz.
"lad zawilgocenia dolnej cz••ci ok•. brosz. i pierwszych kart, niewielkie zaplamienia. Piecz. Zapiski na przedniej wyklejce. Wklejone trzy recenzje wyk•adów i ksi••ki z „Reformy” i „Czasu”.
Zaw.: Kilka uwag o wychowaniu dziewcz•t, Prawda w •yciu kobiety, Dobro w •yciu kobiety,
Pi•kno w •yciu kobiety.
80.–

nr 1496

nr 1497

1496. SKARGA Piotr – #ywoty •wi•tych Starego i Nowego Zakonu na ka•dy dzie• przez
ca•y rok, wybrane z powa•nych pisarzów i doktorów ko•cielnych. Do których przydane
s• niektóre duchowne obroki i nauki przeciwko kacerstwom, przytem kazania krótkie
na te •wi•ta, które pewny dzie• w miesi•cu maj•. Z dodatkiem •yciorysów sze•$dziesi•ciu sze•ciu •wi•tych [...]. (Z przesz•o 300 illustracyami). Chicago 1905. Nak•. W.
Dyniewicza. 4, s. XIX, [5], 640, [4], 658, 144, [4], liczne tablice [w tym 6 barwnych].
opr. oryg. skóra z•oc.
Uszkodzenia skrajnych kraw•dzi grzbietu, grzbiet nadp•kni•ty, ok•. nieco otarte, wewn•trz stan
dobry. Zapiski na wyklejkach. Ca•o•$ podzielona na dwie cz••ci (I-VI, VII-XII). Na przedniej
ok•. t•oczony i cz••ciowo z•oc. widok Placu •w. Piotra w Rzymie.
320.–

1497. SPIS abonentów sieci telefonicznych pa•stwowych i koncesjonowanych w Polsce (z
wyj•tkiem m. st. Warszawy) na 1939 r. Zawiera spisy poszczególnych Dyrekcyj Okr.
P. i T. u•o•one w porz•dku alfabetycznym: 1) Bydgoszcz, 2) Katowice, 3) Kraków, 4)
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Lublin, 5) Lwów, 6) Pozna!, 7) Warszawa, 8) Wilno. Warszawa, I 1939. Pol. Poczta,
Telegraf i Telefon. 4, s. [2], XVI, 1163, [1], LII, wk•adki reklamowe i inne. brosz.
Otarcia ok•., niewielki ubytek i podklejone naddarcie przedniej ok•., niewielki ubytek grzbietu.
Wa#ne $ród"o informacji o Polsce w przeddzie! wybuchu II wojny. Rzadkie.
1.000.–

1498. STAFFE [Blanche] – Zwyczaje towarzyskie. Przek"ad z franc. Wyd. II. Przejrza" i
oprac. Mieczys"aw Ro%ciszewski. Lwów [ca 1900]. Nak". K. S. Jakubowskiego. 16d, s.
[4], 278. opr. oryg. p". zdob.
Otarcia ok"., niewielki ubytek karty przedtyt., wyci&te drobne fragment tekstu w spisie tre%ci,
miejscami niewielkie za#ó"cenia i zaplamienia kart. Zaw. m. in.: Przyj%cie na %wiat dziecka i obchód Chrztu %wi&tego, Pierwsza Komunia %w., Stosunek do nauczycieli, Ma"#e!stwo, Odwiedziny, Rozmowa, Obiady, Bale - wieczorki, Stosunek panów do s"u#by, Karty wizytowe, Podarunki,
M"oda kobieta, Prawdziwy gentleman, Pogrzeby, Go%cinno%'.
120.–

1499. SZYDELSKI Stanis"aw – Poradnik szofera. Praktyczne rady i wskazówki prowadzenia i obs"ugi samochodu. Z rys. i tabelarycznem zestawieniem b"&dów w dzia"aniu i
sposobu naprawy. Lwów-Warszawa 1921. Ksi&g. Pol. B. Po"onieckiego. 16, s. 160. opr.
oryg. pp". Technik Praktyczny, [t.] 2.
Ok". nieco otarte, wewn(trz stan dobry. Zaw. m. in.: Klawiatura samochodu, Puszczenie samochodu w ruch, Sprz&ganie i zmiany chy#o%ci, Jazda samochodem wstecz, Ponosy, Naprawa opon
i kiszek, Mycie r(k, Kitowanie cylindrów, Ubranie do samochodu, Po#ar samochodu. W%ród
cennych rad znale$' mo#na i takie: „Nie wolno nam nigdy #a"owa' sygna"u. Lepiej wi&cej tr(bi'
jak za ma"o. Nie mo#na tego jednak zastosowa' do tr(bienia alkoholu*”.
64.–

1500. !WITNIEWSKI Stanis"aw – Polska. Ilustrowany s"ownik geogra+czny. Do u#ytku
szkó" powszechnych, gimnazjów i seminariów naucz. Lwów 1925. Druk. Lud. Spó"dz.
Tow. Wydawniczego „O%wiata”. 8, s. [4], 65. brosz.
Ok". nieco otarte i odbarwione. Piecz. Krótki s"ownik geogra+i Polski do u#ytku szkolnego.
64.–

1501. TURSKI Stanis"aw – O pewnem uogólnieniu twierdze! o istnieniu i jednotliwo%ci
ca"ek równa! hiperbolicznych typu d2z/dx dy = f;x, y, z, dz/dx, dz/dy). Kraków 1935.
Druk. UJ. 8, s. [2], 27. brosz.
Ok". zakurzone, z niewielkimi ubytkami naro#ników. Praca doktorska S. Turskiego ;1906-1986)
- matematyka, pó$niejszego rektora Politechniki
Gda!skiej i Uniwersytetu Warszawskiego, pioniera polskiej informatyki.
60.–

1502. ULANICKA Michalina – Poradnik s"u#by
domowej. Warszawa 1930. Wyd. M. Arcta.
16d, s. XII, [4], 188, [4]. brosz. Ksi(#ki dla
Wszystkich, nr 775-779.
Otarcia i zaplamienia ok"., wewn(trz stan dobry.
Naklejka inwentarzowa. Zaw. m. in.: Praca w
kuchni, Palenie w piecach i pod kuchni( w&glow(, Nakrywanie sto"u, Us"uga w czasie posi"ków,
Piel&gnowanie ro%lin i kwiatów w mieszkaniu,
Ubranie s"u#(cej.
60.–

1503. WILCZY"SKI Henryk – Samochód dla
wszystkich. Ilustrowany podr&cznik dla kandydatów na kierowców samochodowych.
Zawiera opis budowy, dzia"ania i obs"ugi

nr 1503
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poszczególnych zespo•ów samochodu. Wyd.
II. Warszawa 1939. Druk. „Matador”. 16d, s.
256. brosz.
Lekkie otarcia ok•., niewielkie uszkodzenie karty
tyt., mimo to stan dobry. Liczne barwne i czarno-bia•e ilustr. w tek!cie.
80.–

1504. WILCZY!SKI H[enryk] – 1000 rad dla automobilistów. Co robi" je!li nawet najlepszy
silnik zga!nie? Schemat badania przyczyn
zga!ni#cia silnika [...]. Niedomagania silnika
i przyrz$dów pomocniczych [...]. Konserwacja samochodu [...]. Warszawa 1935. Druk.
Polska. 16d, s. [12], 223, tabl. luzem 1, mapa
luzem 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Liczne ilustr. w tek!cie, reklamy
%rm automobilowych. Staranny uk•ad typograf.
100.–

1505. Z PRACY Pa&stwowych Semianariów Nauczycielskich w Polsce. Warszawa 1937. Komitet b. Pracowników Seminariów [...]. 8, s.
224. opr. psk. z•oc. z epoki.

nr 1504

Stan bardzo dobry. Na grzbiecie, prócz tytulatury i podkre!lenia zwi#zów, z•oc. monogram W. R.
Zaw. m. in.: Czym by•y polskie seminaria nauczycielskie?, Kartki z kroniki szkolnej, System dalto&ski, Ogród szkolny, Teatr szkolny, Nasze wycieczki, Praca uczniów w zakresie historii regionalnej, Ko•o krajoznawcze, Muzeum regionalne, Pracownia entomologiczna, Zjazdy absolwentek.
180.–

1506. ZDROWA dusza w zdrowem ciele. Podr•cznik sportowy, zawieraj$cy nauk•: gimnastyki, fechtunku, boksowania, p•ywania, •y'wiarstwa, wios•owania, jazdy konnej,
jazdy welocypedowej i ta&ca, zebrane z rozmaitych autorów i obja!nione licznemi
drzeworytami w tek!cie. Warszawa 1890. Ksi•g. T. Paprockiego. 8, s. [4], IV, 322, [1].
opr. psk. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, poza tym stan dobry. „Gdy przeciwnik chce nam zada" cios praw$ nog$,
znajduj•c• si# w tyle, i godzi na nasz• praw•, b#d•c• na przedzie, trzeba podnie•" •ywo i cofn•",
nie stawiaj•c jednak na ziemi. Gdy tym sposobem kopni#cia unikniemy, wraca si# z ni• na przód,
ale dalej jeszcze troch#, gdy to uczyni" mo•na, i odpowiada si# lew• nog•, kopi•c ni• przeciwnika w piszczel, nad podbiciem. Uderzenie to wykonywa si# nogami dowolnie i naprzemian”.
„Wykonywanie walca. Tancerz wysuwa lew• nog# przed dam#, potem zbli•a nog# praw• (1 cz#•"
taktu), by na palcach wykona" obrót w miejscu (2-a cz#•" taktu). Posuwa znów nog# praw• (3-a
cz#•" taktu, przybli•a lew• (4-a cz#•") i zakr#ca ni•, d•••c zawsze na przód (5-a cz#•"), poczem
obie nogi do siebie zbli•a (6-a cz#•" taktu), by znów lew• dalszy ruch rozpocz•". Dama wykonywa to samo pas, tylko •e zamiast prawej, lew• rozpoczyna nó•k•”. Powodzenia*
80.–

1507. ZWYCZAJE towarzyskie (Le savoir-vivre) w wa•niejszych okoliczno•ciach •ycia
przyj#te, wed•ug dzie• francuskich spisane. Wyd. III poprawione i pomno•one. Kraków
1879. J. Wildt. 16d, s. 185, [1]. opr. bibliot. pp•. z epoki.
Stan dobry. Zaw. m. in.: O zachowaniu si# w ko•ciele, +ycie na wsi, O zachowaniu si# w podró•y,
O zachowaniu si# na polowaniu, Listy, O zastawie sto•u, o zachowaniu si# przy stole i o toastach,
O sposobie zachowania si# w salonie i na balu, O cygarach, Umeblowanie, uprz••, drobne szczegó•y, Zwyczaje obce, Wizyty, odwiedziny, bilety wizytowe, podarki.
100.–
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