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Regulamin aukcji

 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie 
opłata organizacyjna w wysokości 10%.

 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania 
lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez poda-
nia przyczyny.

 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez 
uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponow-
nego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

 4. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. po-
cztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. 
Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, 
fax, e–mail). 

 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo 
tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. Wysokość limitów 
oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną 
są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył 
upoważniony przedstawiciel antykwariatu.

 6. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą (doliczając opłaty związane z wysyłką):
 C dla instytucji – kredytowo
 C dla osób prywatnych – za pobraniem bankowym lub po przedpłacie na konto.
 7. Prosimy o przestrzeganie 7–dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zaku-

pione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 8. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. 

Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z 

przyjętych zobowiązań.
10. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowa-

nych.
11. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, 

gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach 
spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej 
ekspertyzy w tym terminie.

12. Organizator, z zastrzeżeniem punktu 11, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne 
i wady prawne licytowanych pozycji, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.

13. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu 
jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Antykwariatu „RARA AVIS”.

14. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według prze-
pisów zawartych w w/w ustawie (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).

15. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbiera-
nia danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

16. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji 
handlowej i marketingowej antykwariatu.

W dniu aukcji antykwariat będzie czynny od godz. 9; zamykamy godzinę po zakończeniu 
aukcji. Zapraszamy



Aukcja odbędzie się w Centrum Kultury Żydowskiej,

Kraków, ul. Meiselsa 17

Początek aukcji 17 lutego 2018, godz. 11.00

Wystawione na sprzedaż obiekty można oglądać do dn. 14 lutego 2018 
w antykwariacie po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz w dniu aukcji 

od godz. 8.00

Katalog z ilustracjami wszystkich obiektów aukcyjnych dostępny jest w internecie:
http://www.raraavis.krakow.pl

Zamówienia pocztowe oraz korespondencję w sprawach aukcji prosimy 
kierować na adres

Antykwariat „RARA AVIS”
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków

z dopiskiem „Aukcja”.

Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie:
tel./fax: 12–422–03–90, tel. 12–429–16–48 w godz. 10–18 (sobota, godz. 10–14)
lub e–mail: raraavis@raraavis.krakow.pl
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A., III O/Kraków, ul. Szpitalna 15, 31–024 Kraków
– przelewy krajowe: 56124022941111000037088455
– przelewy zagraniczne: BIC: PKOPPLPW; IBAN: PL56 1240 2294 1111 0000 3708 8455

Please note that the prices in the catalogue are not estimates but the lowest possible bids.

1 USD = ca 3,5 PLN
1 EUR = ca 4,1PLN

(Rates of exchange in January’18).
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Szablowska I - A.A.Szablowska, M.Seńkiw „Plakat polski. Ze zbiorów Muz. Etnografii i Przemysłu Artyst. [...] we Lwowie”. War. 

2009.
Szablowska II - A.A.Szablowska „Plakat polski w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu”. War. 2011.
Szemberg - H.Szemberg „Plakat polski”. War. 1957.
Świerzy - „Waldemar Świerzy w 80 rocznicę urodzin [...]”, War. 2012.
Tomaszewski - A.Szewczyk „Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski”. War. 2014.
VG - J.Mrowczyk „VeryGraphic Polish Designers of the 20th Century”. War. 2015.
WET - Z.Paryska, W.H.Paryski „Wielka Encyklopedia Tatrzańska”. Poronin 2004.
Wilanów - „Plakaty w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie”. Katalog wystawy. War. 2008.
Zamecznik - „Wojciech Zamecznik 1923-1967”. Katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie. War. 1968.
ZPW - „Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda”. Łódź 2014.
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1. ALBUM Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu. [Poznań 1917]. Zakład artyst.-litogra-
ficzny F. Pilczek. 24x30,2 cm, s. [4], tabl. 14. brosz.
Brak 2 tabl. Okł. i karty z tekstem zaplamione, załamane, naddarte i podklejone bibułką intro-
ligatorską, górne marginesy podkładów tablic ze śladami wilgoci. Ilustracje na tablicach przy-
klejone do podkładów form. 23,8x29,2 cm. Wśród artystów: Stachiewicz, Axentowicz, Potocki, 
Gramatyka, Turnau, Sieniawska, Augustynowicz, Sfiurzyńska-Rosińska, Skotnicki, Lewański, 
Zielińska. Słowo wstępne Marya Ruszczyńska. Album wydany jako premia dla członków stowa-
rzyszenia. 140.–

2. ARKADY. Warszawa. Red. W. Filipowiczo-
wa. 31x25,1 cm. opr. pł. z epoki.

 [R.4]: 1938. s. 638, [6].
Brak okładek zeszytowych, drobne zaplamienia 
kart, niewielkie nadpęknięcia bloku. Na końcu 
zbiorczy spis treści całego rocznika. Zaw. m.in.: 
Chopiniana, „Huculskie” ludowe malarstwo 
na szkle, Projekty sarkofagu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Polskie kobierce wełniane, Józef 
Czapski, Dobry mebel, Na marginesie formizmu, 
Estetyka samochodu, Osiedle robotnicze na Kole, 
Kościół na Saskiej Kępie, Magister Samuel Tysz-
kiewicz, Stare angielskie ogrody, Sztuka tkacka 
w Polsce, Sztuka w sprzęcie liturgicznym, Gra-
fika użytkowa, Nasze ogrody, Serwis Brühlow-
ski. Pismo ukazywało się od 1935 do wybuchu 
wojny i było jednym z najciekawszych polskich 
periodyków poświęconych sztuce i dizajnowi. 

480.–

3. BADECKI Karol – Zbiory Bolesława Orze-
chowicza. Opisał ... Lwów 1922. Wyd. Mu-
zeum Narod. 20,5x14,5 cm, s. XIX, [1], 83, tabl. 30. opr. oryg. kart. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Okładkę brosz. projektował Rudolf Mękicki. Opis 
bogatej kolekcji malarstwa, broni, porcelany, mebli, zegarów. 120.–
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4. BANACH Andrzej – O wdzięczności przedmiotów. Kraków 1962. Wyd. Literackie. 
17x11,4 cm, s. 300, [3]. opr. oryg. pł., obw.
Niewielkie naddarcia obw., wytarta piecz. na ostatniej stronie. Ekslibris. Odręczna dedykacja 
autora. 80.–

5. BATOWSKI Zygmunt – Wizerunki Kopernika. Z 18 ilustracjami. Toruń 1933. Tow. 
Bibljofilów im. Lelewela. 32x24,2 cm, s. 99, [4], tabl. 9. brosz.
Niewielkie podklejenie grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Wydano 550 egz. Na przedniej 
wyklejce odręczna dedykacja autora dla prof. Marcelego Handelsmana. 140.–

6. BOSIO [Jean] – Fundamenta początkowe reguł rysunkowych. Napisane po Francusku 
przez Obywatela ..., ucznia Dawida, Malarza historyi, i Professora rysunków w szkole 
Politechniczney Paryskiey, dla pożytku Młodzieży na polski ięzyk przełożone. Zamość 
1805. 16,2x10,5 cm, s. [16], 76, tabl. rozkł. 3. opr. wsp. kart., obcięcie barwione.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Estreicher (E. XIX 2, 468) nie wymienia tej edycji, opisuje jedynie 
wydanie w tym samym roku w Warszawie i Zamościu, ze zmianami w tytule i z uwidocznionym 
na karcie tyt. nazwiskiem tłumacza (Wojciecha Gutkowskiego) - tu tłumacz podpisany po przed-
mowie i wpisany odręcznie na stronie tytułowej. Tablice sygnowane „Romanowski sculp.” (o tej 
pracy A. Romanowskiego wspomina E. Rastawiecki w „Słowniku rytowników polskich”, Poz. 
1886, s. 259 - podając mylną datę 1803). Bardzo rzadkie. 600.–

7. DOMY wołyńskie. Lwów 1923. Zw. Studentów Architektury Politechniki Lwowskiej. 
30,5x23 cm, s. [4], tabl. 8. brosz. wt.
Skrajne karty podklejone w grzbiecie, poprzeczne załamanie bloku, brak oryg. okł. brosz. Dublet 
bibliot. (skasowana piecz.). Plon kilkudniowej wycieczki studentów architektury na Wołyń. Zaw. 
rysunki m.in. dworów w Łucku, Ożeninie i Krzemieńcu, domu mieszczańskiego i gospody w 
Krzemieńcu. 120.–

8. ESTREICHER Karol – Historia sztuki w zarysie. Wyd. III. Warszawa-Kraków 1979. 
PWN. 20,5x15,2 cm, s. 563, [1], ilustr. barwnych 52. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Ekslibris. Odręczna dedykacja autora. 100.–
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9. GĘBAROWICZ M[ieczysław], TIETZE Hans – Rysunki Al-
brechta Dürera w Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie. Wy-
dali ... Z 24 tablicami. Lwów 1929. Ossolineum. 39,8x30 cm, s. 
20, tabl. 24. opr. wsp. kart.
Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Stary ekslibris na koń-
cowej stronie części tekstowej. Wydano 200 egz. Jedyna dokumenta-
cja bogatej kolekcji rysunków A. Dürera, przejętej przez okupantów w 
czasie II wojny. Po wojnie zbiór trafił w prywatne ręce i uległ rozpro-
szeniu. Rzadkie. 900.–

10. HUTTEN-CZAPSKI Emeryk – Spis rycin przedstawiających 
portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorze ... w Kra-
kowie. Kraków 1901. Druk. „Czasu”. 29,3x22,6 cm, s. [8], szp. 
382. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. z podklejonymi marginesami, ostatnia składka przestawiona 
przez introligatora, poza tym wewnątrz stan dobry. Ekslibris. Katalog 
jednej z najważniejszych kolekcji dawnych rycin polskich. 120.–

11. JAKIMOWICZ Andrzej – Polska rzeźba współczesna. War-
szawa 1956. Wyd. Sztuka. 29,6x21,1 cm, s. 23, [2], tabl. 47. opr. 
oryg. pł., obw.
Otarcia i niewielkie naddarcia obw., we-
wnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedy-
kacja autora dla „kompana z pokoju 206” z 
1981. 60.–

12. KANDINSKY 1901-1913. Berlin 
1913. Verlag Der Sturm. 24,2x27,1 cm, 
k. [1], 67, s. XXXXI, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, złocenie na przedniej 
okł. częściowo zatarte, drobne zabrudzenia 
wewnątrz. Pierwsza znacząca prezentacja 
twórczości Kandinskiego zawierająca 64 
reprodukcje ponad 60 jego prac, zarówno 
figuratywnych, jak abstrakcyjnych. Przy 
wielu obiektach podano ich właściciela. Na 
początku fotograficzny portret artysty, na 
końcu obszerny esej Kandinskiego na temat 
własnej twórczości. 1.600.–

Katalogi

13. Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Związek Polskich Artystów Plastyków, Salon 
Sztuki Współczesnej. Jerzy Duda-Gracz, Henryk Waniek. Malarstwo. Łódź, IV 
1975. 28x16,5 cm, s. [32]. brosz.
Stan dobry. Teksty wstępne, spisy 35 i 31 wystawionych prac. Ilustracje czarno-białe. 48.–

14. Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Związek Polskich Artystów Plastyków, Salon 
Sztuki Współczesnej. Anna Güntner. Malarstwo. Łódź, III 1977. 28x16,5 cm, s. [32]. 
brosz.
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Stan dobry. Tekst wstępny Andrzej Pollo, spis ważniejszych wystaw, spis 22 wystawionych prac. 
Ilustracje kolorowe i czarno-białe. 48.–

15. Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Związek Polskich Artystów Plastyków, Ośro-
dek Propagandy Sztuki. Jan Dobkowski. Malarstwo. Łódź, IX 1978. 28,5x16,7 cm, s. 
[32]. brosz.
Grzbiet lekko otarty, poza tym stan dobry. Tekst wstępny Jerzy Olkiewicz, spis ważniejszych 
wystaw, spis 73 wystawionych prac. Ilustracje kolorowe i czarno-białe. 48.–

16. Biuro Wystaw Artystycznych. Leszek Rózga. Grafika i rysunek. Warszawa, IV 1972. 
20,5x22 cm, s. [30]. brosz.
Stan dobry. Zaw. notę biograf., wykaz wystaw zbiorowych i indywidualnych, spis 75 prac, 45 
reprodukcji. Wstęp Wiesławy Wierzchowskiej. 48.–

17. Biuro Wystaw Artystycznych. Zofia Artymowska. Malarstwo. Łódź, IV 1974. 
27,9x16,9 cm, s. [24]. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., poza tym stan dobry. Wstęp U. Czartoryskiej, biogram ar-
tystki, wykaz 24 prezentowanych prac, 15 reprodukcji. 60.–

18. Biuro Wystaw Artystycznych. Mieczysław Górowski. Plakaty z kolekcji Krzysztofa 
Dydo. Poznań, V 1984. 23,2x24,1 cm, s. [28]. brosz.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Opis 104 plakatów i 38 projektów. 48.–

19. Biuro Wystaw Artystycznych w Krakowie. Szancenbach i uczniowie. Kraków 1988. 
22x21,5 cm, s. [12], tabl. 40. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja Jana Szancenbacha. Katalog wystawy przygotowanej z okazji 
sześćdziesiątej rocznicy urodzin i czterdziestu lat pracy twórczej prof. Jana Szancenbacha. 80.–

20. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Jan Szancenbach. Wystawa prac malar-
skich. Kraków, II 1959. 16,7x24,5 cm, s. [8], tabl. 4. brosz.
Okł. nieco zakurzone, przednia okł. nieznacznie pokreślona piórem, wewnątrz stan bardzo dobry. 
Dołączono czterostronicowy katalog wystawy prac Szancenbacha zorganizowanej przez krakow-
ską „Desę” w X 1981, z odręczną dedykacją artysty „z podziękowaniem za udział w wernisa-
żu”. 48.–

21. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Józef Galica. Wystawa rzeźby. Warszawa 
[1963]. 23,4x16,5 cm, s. [16]. brosz.
Stan dobry. Zaw. krótki tekst wstępny Ja-
cek Puget, biogram, wykaz wystaw, spis 37 
prac. 48.–

22. Centralne Biuro Wystaw Artystycz-
nych. Krystyna Wróblewska. Grafi-
ka. Warszawa, VI-VII 1977. 21,9x23 
cm, s. [20]. brosz.
Stan dobry. Krótki wstęp Jacka Woźniakow-
skiego, kalendarium życia i twórczości, spis 
103 wystawionych prac, 23 reprodukcje. 

40.–

23. Collins Gallery. Polish Perceptions. 
Ten contemporary photographers 
1977-78. Glasgow [1988?]. 20,5x20,9 
cm, s. 32. brosz.
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Stan bardzo dobry. Katalog wystawy zorganizowanej przez Collins Gallery i prezentowanej w 
Glasgow, Aberdeen i Kirkcaldy w l. 1988-1989. Na wystawie prezentowano fotogramy Anny 
Bohdziewicz, Teresy Gierżyńskiej, Izabelli Gustowskiej, Mariusza Hermanowicza, Natalii LL 
(Lach-Lachowicz), Andrzeja J. Lecha, Janusza Leśniaka, Wojciecha Prażmowskiego, Krzysztofa 
Pruszkowskiego, Zofii Rydet. 40.–

24. Dom Artysty Plastyka. Biżuteria artystyczna. Warszawa, VII-VIII 1971. 22,1x22 cm, 
s. [27], ilustr. 30. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaprezentowano prace 28 jubilerów z Warszawy i 1 z Falenicy. Ilustracje 
czarno-białe. 64.–

25. Galeria Sztuki Współczesnej „Parnas”. Franciszek Starowieyski. Katowice, VI 2002. 
20,8x23,3 cm, s. 22, [4]. brosz.
Niewielkie załamanie narożnika przedniej okł., stan dobry. Na wewnętrznej stronie przedniej 
okł. kaligrafowany podpis artysty, z datą cofniętą - jak zwykle - o 300 lat. Katalog wystawy 
rysunków Starowieyskiego, poprzedzony autorskim wstępem. 120.–

26. Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Fundacja Instytut Promocji Sztuki. Edward 
Krasiński. Warszawa 1998. 27,4x23 cm, s. 140. brosz.
Stan dobry. Dołączono dwa artykuły prasowe dotyczące artysty. Bogato ilustrowany katalog naj-
większej prezentacji prac Krasińskiego. 140.–

27. Habsburg, Fine Art Auctioneers. The Art of Breguet. An Important Collection of 204 
Watches, Clocks and Wristwatches. The property of various owners to be offered for 
sale by auctions at the Hotel des Bergues, Geneva [...]. Geneva 1991. 27,5x19,7 cm, s. 
479, [2]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko zakurzona, stan dobry. Ilustrowany katalog aukcyjny zabytkowych zegarów i zegar-
ków. Znana szwajcarska firma aukcyjna oferowała do sprzedania ponad 200 unikatowych i zabyt-
kowych zegarów, m.in. będących własnością m.in. Piotra Maleszewskiego, Artura Rubinsteina i 
Stanisława Potockiego. 240.–

28. Klub Artystów w Krakowie. Wystawa sztuki nowoczesnej zorganizowana przez ... 
z subwencji Ministerstwa Kultury i Sztuki, w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych. Kraków, XII 1948-I 1949. 24,9x21,5 cm, s. [24] + k. 1 luzem. brosz.
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Okł. wyraźnie zakurzone. Podpis własn. Zapiski ołówkiem. Katalog w formie rozkładanej. Licz-
ne ilustracje. Katalog I wystawy sztuki nowoczesnej, na której zaprezentowali się artyści z Kra-
kowa, Lublina, Łodzi, Poznania i Warszawy: M. Bogusz, T. Brzozowski, J. Brosz-Włodarska, 
Z. Dłubak, A. Bunsch, Z. Gutowska, E. Hartwig, M. Jarema, T. Kantor, J. Kraupe-Świderska, A. 
Lenica, J. Lenica, J. Malina, J. Maziarska, K. Mikulski, J. Nowosielski, F. Obrąpalska, R. Owidz-
ki, E. Rosenstein, J. Skarżyński, J. Sobel, L. Sempoliński, H. Stażewski, J. Stern, B. Szwacz, M. 
Szulc, J. Tarasin, J. Tchórzewski, T. Tyszkiewiczowa, J. Umińska, B. Urbanowicz, S. Wegner, M. 
Włodarski, A. Wróblewski, A. Cybulski, K. Wojtanowicz. Na luźnej karcie data trwania wystawy 
i spis pokazanych prac. Nieczęste. 240.–

29. Leningradskaja Akademija Chudožestv. Grafičeskoe iskusstvo v SSSR 1917 - X - 
1927. Sbornik statej V. V. Voinova, I. D. Galaktionova, E. F. Gollerbacha [...]. Vystavka 
v zalach Akademii Chudožestv. Katalog. Leningrad 1927. 17,6x13,6 cm, s. 300, tabl. 1. 
brosz.
Okł. po konserwacji, blok nieco wygięty, załamania narożników części kart. Podpis własn. Pod-
kreślenia w tekście. Publikacja towarzysząca wystawie podsumowującej pierwsze porewolucyjne 
dziesięciolecie radzieckiej grafiki warsztatowej i użytkowej. 100.–

30. Literaturmuseum Warschau, Kunstamt Tiergarten [Berlin], Münchner Stadtmuseum. 
Bruno Schulz 1892-1942. Das graphische Werk. München 1992. Carl Hanser Verlag. 
25,8x21 cm, s. 144. brosz.
Stan bardzo dobry. Katalog dużej wystawy prac graficznych Schulza przygotowanej przez Mu-
zeum Literatury w Warszawie i prezentowanej w Berlinie i Monachium. 140.–

31. Ministerstvo kultury SSSR. Realističeskoe iskusstvo Polšy 16-20 vv. Tradicii i sovre-
mennost. Katalog vystavki. Moskva 1979. Sovetskij chudožnik. 21,5x16,8 cm, s. 166, 
[2]. brosz.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Wstęp W. Fiałkowskiego, wykaz blisko 250 obiektów, 
biogramy twórców, czarno-białe reprodukcje. Wystawę zorganizowano przy współudziale Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki PRL. 80.–

32. Museum of Modern Art. 15 Polish Painters. 
New York 1961. 24x21,5 cm, s. 64, tabl. 
barwna 1. brosz.
Stan dobry. Katalog oprac. P. Selz. Zaprezento-
wano prace T. Brzozowskiego, T. Dominika, W. 
Fangora, S. Gierowskiego, T. Kantora, B. Kierz-
kowskiego, A. Kobzdeja, J. Lebensteina, J. No-
wosielskiego, T. Pągowskiej, P. Potworowskiego, 
T. Rudowicz, H. Stażewskiego, J. Tchórzewskie-
go, M. Warzechy. Dołączono katalog Desa-Uni-
cum „15 Polish Painters. 4 obrazy z najważniej-
szej powojennej wystawy sztuki polskiej” (2015) 
zawierający bogatą dokumentację dotyczącą wy-
stawy w MOMA. 120.–

33. Muzeum Karykatury. Gorzki uśmiech Ste-
fana Żechowskiego 1912-1984. Warszawa, 
IV-V 1994. 20,9x20,4 cm, s. 16. brosz.
Stan dobry. Zaw. tekst wstępny Ryszarda Wój-
cika, kalendarium życia, wykaz 98 prezentowa-
nych prac i 15 reprodukcji. 36.–
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34. Muzeum Karykatury. Antoni Chodorowski. Rysunki. Warszawa, IV-VI 1989. 21x20,7 
cm, s. 28. brosz.
Okł. lekko zaplamione. Odręczna dedykacja artysty. 60.–

35. Muzeum Narodowe w Krakowie. Witold Wojtkiewicz 1879-1909. Katalog wystawy. 
T. 1. Kraków 1976. 22x21,1 cm, s. [71], tabl. barwnych 8. brosz.
Stan dobry. Zaw. obszerny biogram, kalendarium życia i twórczości, wzory sygnatur, reprod. 8 
prac temperą. T. 2 ukazał się w 1989. 64.–

36. Muzeum Narodowe w Poznaniu. Tadeusz Brzozowski. Obrazy i rysunki. Poznań, XII 
1974-II 1975. 21,9x21,8 cm, s. 69, [2], ilustr. 80 [w tym 6 barwnych]. brosz.
Brak obw., poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja artysty dla „kochanych Zosi i Władzia”. 
Wstęp, biografia, kalendarium życia i twórczości, bibliografia, opis blisko 300 prac. 100.–

37. Muzeum Narodowe w Warszawie. Zbiór porcelany R[yszarda] St[anisława] Ryszar-
da na II Wystawie Darów i Nabytków w ... Warszawa, VI 1937. 21x15,3 cm, s. 19, tabl. 
4. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Tadeusza Kudlińskiego. Opis znakomitego zbioru porcelany z XVIII i pocz. 
XIX w., głównie z wytwórni polskich, zgromadzonego przez 35 lat przez R. S. Ryszarda (1871-
1955) i przekazanego przez niego w 1936 Muzeum Narodowemu w Warszawie. Katalog opra-
cowany jest w całości przez właściciela zbioru, który we wstępie przedstawia historię swej pasji 
oraz tworzenia kolekcji, dalej zaś szczegółowo omawia poszczególne działy ekspozycji. Katalog 
posiada dużą wartość dokumentacyjną, ponieważ zbiór został zrabowany w 1939 przez Niemców, 
a po wojnie odnaleziono tylko znikomą jego część (zob.: R. S. Ryszard „Porcelana od baroku do 
empiru”, War. 1964, s. 5). 100.–

38. Muzeum Narodowe w Warszawie. Od Młodej Polski do naszych dni. Katalog wysta-
wy plakatu. Warszawa 1966. 16,8x24,4 cm, s. 165, [1], tabl. 32. brosz., obw.
Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Szczegółowy opis 468 polskich plakatów. 60.–

39. Muzeum Narodowe w Warszawie. Wacław Wąsowicz (1891-1942). Katalog. Warsza-
wa 1969. 22,1x16,8 cm, s. 238, [2], tabl. 48. brosz.
Stan dobry. Obszerny wstęp krytyczny Ireny Jakimowicz, opis kilkuset prac (malarstwo, rysunek, 
grafika). 80.–

40. Muzeum Narodowe w Warszawie. Galeria Sztuki Współczesnej. Wiktoria Goryńska 
1902-1945. Katalog grafiki. Warszawa, VIII-IX 1977. 21,9x21,9 cm, s. 45, [3], tabl. 8. 
brosz.
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Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Zaw. krótki wstęp Stanisława Lorentza, wspomnienie o 
artystce Maryli Sitkowskiej, biografię, wykaz 131 prac. 48.–

41. Muzeum Narodowe w Warszawie. Tymon Niesiołowski 1882-1965. Katalog wystawy. 
Warszawa, X-XI 1982. 21,8x22 cm, s. 87, [1], ilustr. 104. brosz.
Stan dobry. Katalog najobszerniejszej wystawy dorobku artystycznego Niesiołowskiego w opra-
cowaniu Anny Tyczyńskiej. 80.–

42. Muzeum Narodowe w Warszawie. Władysław Ślewiński 1854-1918. Wystawa mono-
graficzna. Warszawa 1983. 22x22 cm, s. 122, [8], tabl. 12, ilustr. 306. brosz., obw.
Niewielkie naddarcia krawędzi obw., poza tym stan dobry. Katalog (oprac. Władysława Jawor-
ska) najobszerniejszej wystawy prac W. Ślewińskiego; zaprezentowano ponad 300 dzieł, wiele z 
nich z prywatnych kolekcji. 120.–

43. Muzeum Narodowe w Warszawie. Xawery Dunikowski i polscy artyści w obozie 
koncentracyjnym Auschwitz w latach 1940-1945. Rysunki, obrazy, rzeźby. Warsza-
wa, I-IV 1985. 20x21,3 cm, s. 96, [1], ilustr. 158, ilustr. barwnych 20. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Opis blisko 300 prac, biogramy twórców. Wystawę pre-
zentowano w Muzeum im. X. Dunikowskiego w Królikarni. 64.–

44. Muzeum Narodowe w Warszawie. Władysław Podkowiński. Katalog wystawy mono-
graficznej. Oprac. E. Charazińska. Warszawa 1990. 22,5x23,3 cm, s. 237, [3]. brosz.
Stan dobry. Liczne reprodukcje barwne i czarno-białe w tekście. 64.–

45. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Warszawie. Ludwik Lille 
1897-1957. Katalog wystawy. Wrocław, XII 1985-II 1986. 22,1x21,6 cm, s. 114, [1]. 
brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in. teksty Mariusza Hermansdorfera, Piotra Łukaszewicza, Hanny Kotkow-
skiej-Bareja, kalendarium życia i twórczości, wykaz 250 prac, 68 ilustracji. 36.–

46. Muzeum Okręgowe w Chełmie. Stanisław Zalewski 1896-1958. Lublin [1977]. 
20,4x14,6 cm, s. 45, tabl. 9. brosz.
Stan dobry. Zaw. obszerny tekst katalogu wysta-
wy pt. „Malarstwo żywe i zmienne” Ireneusza 
J[ana] Kamińskiego, spis prac w zakresie malar-
stwa olejnego, akwarel, grafik i rysunków. Ilustra-
cje kolorowe i czarno-białe. 64.–

47. Muzeum Sztuki w Łodzi. Roman Cieśle-
wicz. Wystawa foto-grafiki 1962-1971. 
Łódź, IX-X 1971. 23,7x18 cm, s. [48]. brosz.
Stan bardzo dobry. Katalog wystawy prac foto-
graficznych R. Cieślewicza, zawierający wstęp U. 
Czartoryskiej, notę biograficzną, reprodukcje 24 
prac, wykaz wystaw, nagród i realizacji, obszerną 
bibliografię, spis 167 prezentowanych prac. Tekst 
równoległy polski i francuski. Oprac. graficzne R. 
Cieślewicza. 60.–

48. Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog 
działu sztuki. Poznań 1929. 23,2x17,2 cm, 
s. XIV, [2], 246, [2], 174. brosz.
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Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Wystawiono blisko 2.700 prac artystów końca XIX i pocz. 
XX w. Końcową część katalogu (ostatnie 174 s.) zajmują czarno-białe reprodukcje prac. Indeks 
nazwisk. 160.–

49. Pryzmat, Galeria. Wystawa prac Mieczysława Wejmana. Kraków, VI 1970. 22,4x20,4 
cm, s. [24], tabl. luzem 1. brosz.
Stan dobry. Podpis artysty. Katalog wystawy zorganizowanej w ramach III Międzynarodowego 
Biennale Grafiki. Tekst (po polsku i francusku) Jerzego Madeyskiego, spis prac, kilka reproduk-
cji. 60.–

50. Teatr Narodowy. Roman Cieślewicz - 
kolekcja Edmunda Lewandowskiego. 
Warszawa, IV-VI 1980. 22x24,2 cm, s. 
16. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Zaw. notę 
biograficzną, wykaz wystaw indywidual-
nych i prac w zbiorach. 48.–

51. Wystawa Legjonów Polskich w dzie-
sięciolecie czynu zbrojnego Leg. Pol. 
Kraków 1924. 16,6x11,7 cm, s. 39. 
brosz.
Stan dobry. Tytuł okł.: „Katalog Wystawy 
Legjonów Polskich”. Zaw. m.in. artykuł J. 
Mycielskiego „Co sztuka dała Legionom?”, 
wykaz blisko 400 prezentowanych prac, kil-
ka reprodukcji. 100.–

52. Związek Artystek Polskich we Lwowie. Katalog wystawy zbiorowej dzieł śp. Maryi 
Dulębianki oraz II. wystawy sztuki Związku Artystek Polskich we Lwowie. Lwów, VI 
1919. 20,5x14,1 cm, s. [16]. brosz.
Niewielkie rdzawe zaplamienia przy zszywkach, stan dobry. 48.–



53. ŁASZKIEWICZ Antoni – Polskie znaki pocztowe. Praca zbiorowa pod red. ... Biały-
stok 1935. Nakł. czasop. Ikaros. 23,6x16,3 cm, s. XX, 388. opr. pł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia okł., brak karty przedtyt., poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tek-
ście. Wydano 2.000 egz. 300.–

54. MAJKOWSKI Hilary – Władysław Simon. Przyczynki do życia i dzieła zapomnia-
nego nazarenisty wielkopolskiego. Poznań 1933. Nakł. Pol. Gazety Introligatorskiej. 
21,5x15,4 cm, s. [31], tabl. 12. brosz. Bibliot. „Pol. Gazety Introligatorskiej”, t. 6.
Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Egz. nr 111. Na okł. zdobnik wg drzeworytu 
Stanisława Raczyńskiego. 70.–

55. [MERKEL Georg]. Georg Merkel. Einleitende Worte von E. Buschbeck. Wien 1927. 
Krystall-Verlag. 23,9x17,2 cm, s. 28, [1], tabl. 44. opr. oryg. kart.
Okł. nieco pożółkłe, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja E. Buschbecka, auto-
ra przedmowy. Album czarno-białych reprodukcji obrazów Jerzego Merkla (1881-1976) - uro-
dzonego we Lwowie malarza, wykształconego w Krakowie i Paryżu, działającego w Wiedniu i 
Paryżu, członka grup „Hagenbund” i „Sezession”. 140.–
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56. NEUWIRTH Waltraud – Loetz Austria 1900. 
Glas, glass, verre, vetri. Wien 1986. Selbstver-
lag Dr. Waltraud Beuwirth. 24x17 cm, s. 320. 
opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Katalog, po niemiecku, angiel-
sku, francusku i włosku, wystawy szkła, która miała 
miejsce w Austriackim Muzeum Sztuki Współcze-
snej w l. 1986-1987 zilustrowany blisko trzystoma 
ilustracjami kolorowymi i czarno-białymi. 80.–

57. NOAKOWSKI Stanisław – Zamki i pałace 
polskie. Fantazje architektoniczne. Warszawa 
1928. Kasa im. Mianowskiego. 35x24,8 cm, s. 
11, tabl. 12. oryg. teka kart.
Teka nieco otarta, skrzydełka teki podklejone paska-
mi papieru, drobne załamania narożników plansz. Na 
tabl. reprodukcje rysunków architektonicznych. 

240.–

58. PARTUM z wypożyczalni ludzi. (Historia by-
cia twórcy). Warszawa 1991. Dom Słowa Pol. 
30,4x22,1 cm, s. [156]. brosz.
Otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Antologia tekstów pośw. Andrzejowi Partumowi 
(1938-2002), jednemu z najwybitniejszych polskich artystów neoawangardowych, performerowi, 
przedstawicielowi mail artu, autorowi licznych manifestów artystycznych, twórcy Biura Poezji, 
aktywnemu uczestnikowi pozainstytucjonalnego obiegu kultury związanemu z Galerią Repassa-
ge. Partum jako jeden z pierwszych w powojennej Polsce wydawał swoje publikacje własnym 
nakładem. 80.–

59. PAVLOV V. – Pavel Pavlinov. Moskva 1933. 
Ogiz Izogiz. 22,3x15,5 cm, s. [2], 33, [2], tabl. 
17. brosz., obw. Mastera sovremennoj grafiki.
Obw. nieco zaplamiona i otarta, drobne zaplamienia 
wewnątrz. Podpis własn. Sylwetka rosyjskiego gra-
fika i ilustratora. 50.–

60. PIĄTKOWSKI H[enryk] – Władysław Pod-
kowiński 1866-1895. Warszawa 1896. Druk. E. 
Skiwskiego. 34,1x26 cm, s. 55, [1]. opr. pł. z 
epoki z zach. okł. brosz.
Grzbiet lekko otarty, stan dobry. Na przedniej okł. 
złoc. herb Pogoń Czartoryskich z dewizą „Bądź co 
bądź”. Na okł. brosz. kompozycja S. Masłowskiego. 
Nazwisko autora uwidocznione po tekście. Czarno-
-białe reprodukcje w tekście. 240.–

61. PIERŚCIŃSKI Paweł – Struktury. Warsza-
wa 1982. Krajowa Agencja Wydawnicza. 
25,7x27,4 cm, s. [107]. opr. oryg. kartonowa.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora z 16 IX 
1983. Liczne ilustracje w tekście, krótki tekst foto-
grafa po polsku i angielsku. Opracowanie graficzne Marian Sztuka.
P. Pierściński (1938-2017) - fotograf, publicysta, teoretyk fotografii, komisarz ogólnopolskich 
wystaw fotografii krajobrazowej. Twórca kierunku artystycznego o nazwie „Kielecka Szkoła Fo-
tografii”. Członek ZPAF od 1964. 100.–
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62. PIOTROWSKI Antoni – Józef Chełmoński. Wspomnienie. Z 3 portretami i 27 reprod. 
jego dzieł. Kraków [1917]. Nakł. J. Czerneckiego. 24,8x33 cm., s. 23, [1], tabl. 29. opr. 
oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz, blok poluźniony. 180.–

63. PRZYBYSZEWSKI Stanisław, ŻUK-SKARSZEW-
SKI Tadeusz – Stanisław Wyspiański. Dzieła malar-
skie. Tekst napisali ... Bydgoszcz 1925. Inst. Wyd. „Bi-
bljot. Pol.”. 36,5x29 cm, s. 131, [1], tabl. 86. opr. oryg. 
pł. złoc.
Opr. nieco zakurzona, złocenia nieco wytarte, podklejone 
paskiem papieru nadpękniecie bloku, stan ogólny dobry. Na 
przedniej okł. złoc. monogram Wyspiańskiego. Liczne ilu-
stracje w tekście i na tablicach. Jedno z najpoważniejszych 
opracowań twórczości plastycznej S. Wyspiańskiego. 

800.–

64. REMER Jerzy – Legiony w sztuce. Wystawa w Pała-
cu Sztuk Pięknych w Krakowie 1916. Kraków 1916. 
Centr. Biura Wyd. NKN. 19,5x15,9 cm, s. 96, [3], tabl. 
17. brosz.
NKN 30. Grzbiet z ubytkami i podklejony, okł. mocno otar-
te, nadkruszone i podklejone, wewnątrz pomimo niewielkich 
zaplamień stan dobry. „Pogląd na dotychczasową twórczość 
malarską, osnutą na motywach legionowych, zawierający 
dokładną charakterystykę poszczególnych objawów tej twór-
czości. Do pracy tej zostały dodane reprodukcye obrazów 
legionowych” (NKN). Wystawiali m.in.: K. Młodzianowski, J. Malczewski, H. Gottlieb, W. Wo-
dzinowski, W. Kossak, H. Uziembło, T. Axentowicz. 64.–

65. SALMON André – Stanislas Stückgold. Paris 1954. Les Gémeaux. 25,4x18,9 cm, s. 
[32], tabl. 10. brosz., obw.
Obw. lekko zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Ekslibris. Krótka monografia poświęcona 
Stanisławowi Stückgoldowi (1868-1933), urodzonemu w Warszawie malarzowi pochodzenia ży-
dowskiego. Kształcił się artystycznie w Warszawie i Monachium, działał w Paryżu, Monachium 
i Berlinie, prowadził szkoły malarstwa. Po jego śmierci André Salmon zorganizował dużą wy-
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stawę retrospektywną prac Stückgolda w Galerie 
Bernheim-Jeune. Książka zaw. 9 barwnych repro-
dukcji, wiele czarno-białych. 120.–

66. SAMLICKI Marcin – Józef Mehoffer. Kra-
ków [przedm. 1912]. Księg. J. Czerneckiego, 
Wieliczka. 23x17,9 cm, s. 19, tabl. barwnych 
18, portret 1. brosz. Współczesne Malarstwo 
Polskie, zesz. 4.
Niewielki ubytek grzbietu, załamanie tylnej okł., 
poza tym stan dobry. 64.–

67. SEWERYN Tadeusz – Polskie malarstwo 
ludowe. Z 37 ryc. jednobarwnymi i 4 wie-
lobarwnymi. Kraków 1937. Muz. Etnograf. 
30x22,8 cm, s. 114, [1], tabl. barwnych 4. 
brosz. Wyd. Muz. Etnograf., nr 10.
Załamania krawędzi okł., karta przedtyt. zakurzo-
ne, niewielkie zaplamienia. Liczne ilustracje w 
tekście. 110.–

68. SMOLIK Przecław – Jana Piotra Norblina 
prace rytownicze. Opracował i chronologiczno-opisowym wykazem prac opatrzył ... Z 
50 ilustr. Łódź 1934. Tow. Bibljofilów w Łodzi. 24,8x17,7 cm, s. 53, [5], tabl. 7. brosz.
Okł. nieco zakurzone, niewielki ubytek krawędzi tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Ekslibris Ta-
deusza Kudlińskiego. Wydano 300 egz., odbito w Drukarni Polskiej Ludomira Mazurkiewicza. 
Szczegółowy opis blisko 100 rycin J. P. Norblina. Na tablicach reprodukcje 28 grafik. 200.–

69. SOVIET Photography 1939. Moscow [1939]. State Publishing House for Cinemato-
graphical Literature. 29,3x22,5 cm, s. [11], tabl. 34. opr. oryg. pł.
Ślad zawilgocenia, naddarcia przedniej wyklejki w grzbiecie. Tekst wstępny po angielsku, na 
tablicach 66 całostronicowych fotografii (często propagandowych) m.in. N. Kuleszowa, R. Dia-
menta, W. Ignatowicza, M. Nappelbauma, A. Rodczenki, A. Garanina. Redaktorzy: M. Borodin, 
N. Harvey, W. Mikulin. 300.–

70. SROCZYŃSKA Krystyna – January Suchodolski. Wrocław 1961. Ossolineum. 
24,3x17,1 cm, s. 246, [1], ilustr. 128. brosz. Źródła do Dziejów Sztuki Polskiej, t. 12.
Obw. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Biografia artysty, wybór listów i głosów krytycznych, 
katalog obrazów, miniatur, rysunków i grafik. Wydano 1.000 egz. 48.–

71. SWINARSKI Marian, CHROŚCICKI Leon – Znaki porcelany europejskiej i polskiej 
ceramiki. Poznań 1949. Pozn. Spółka Wydawnicza. 21,7x16 cm, s. 351, tabl. 3. opr. 
wsp. pł.
Brak jednej tablicy, niewielkie ślady wilgoci, poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna 
dedykacja M. Swinarskiego z 22 X 1950. Zaw. ponad 2.000 wzorów znaków, w tym 451 manu-
faktur polskich. 120.–

72. SZCZEPIŃSKA Joanna – Jan Szczepkowski. Warszawa 1957. Wyd. „Sztuka”. 
29,4x20,7 cm, s. 23, [1], ilustr. 30. brosz., obw.
Stan dobry. Krótka monografia wybitnego polskiego rzeźbiarza, członka tow. „Polska Sztuka 
Stosowana” i „Sztuka”. 60.–
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 SZTUKI Piękne. Miesięcznik pośw. architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdob-
nictwu. Kraków i Warszawa. Wyd. Pol. Instytut Sztuk Pięknych. Red. nacz. W. Jarocki. 
ca 29x23 cm.
Czas. BJ 7, 435. Komplet stanowiło 10 roczników. Najbardziej interesujące czasopismo pol-
skie poświęcone sztuce dawnej i współczesnej dwudziestolecia międzywojennego. Zaw. artykuły 
poświęcone dorobkowi poszczególnych twórców, muzealnictwu, obszerne omówienia wystaw, 
kronikę artystyczną. Liczne ilustracje w tekście i na tablicach. O ile nie zaznaczono inaczej na 
początku każdego tomu karta tyt. i spis treści do całości oraz wykaz reprodukcji.

73. R. 1: X 1924-IX 1925. s. VII, [1], 583, [1], tabl. 35. opr. wsp. pł. z epoki.
Miejscami zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in. teksty dotyczą-
ce twórczości J. Pankiewicza, J. Stanisławskiego, H. Rodakowskiego, W. Ślewińskiego. 300.–

74. R. 2: X 1925-IX 1926. s. VII, [1], 511, [1], tabl. 20. opr. ppł. z epoki.
Grzbiet nadpęknięty, opr. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in. teksty dotyczące twór-
czości S. Wyspiańskiego, W. Wojtkiewicza, W. Weissa, K. Laszczki, K. Pochwalskiego. Na tabli-
cach dwa oryginalne drzeworyty: Władysława Skoczylasa „Święty Krzysztof” i Wojciecha 
Weissa „Wenus”. 480.–

75. R. 3: X 1926-IX 1927. s. VI, [2], 467, [1], tabl. 14. opr. oryg. pł. złoc.
Zaplamienia przedniej okładki, blok lekko poluźniony i nadpęknięty, 
poza tym stan dobry. Zaw. m.in. teksty dotyczące twórczości K. Si-
chulskiego, S. Filipkiewicza, W. Wąsowicza, T. Axentowicza, J. Me-
hoffera, artykuł R. S. Ryszarda „Porcelana używana w Polsce”, M. 
Morelowskiego „Sztuka w Rosji współczesnej”. Na tablicach dwa 
oryginalne drzeworyty: Wacława Wąsowicza „Głowa Hucułki” i 
Wojciecha Weissa „Kopy zboża”. 480.–

76. R. 4: X 1927-IX 1928. s. 451, [1], tabl. 34. opr. ppł. z epoki.
Brak karty tyt., spisu treści do całości oraz wykaz reprodukcji. Otar-
cia okł., blok nadpęknięty i poluźniony, niewielkie zaplamienia we-
wnątrz. Zaw. m.in. teksty dotyczące twórczości T. Pruszkowskiego, 
I. Pieńkowskiego, S. Wyspiańskiego, L. Slendzińskiego, Z. Stryjeń-
skiej, W. Skoczylasa, A. Karpińskiego, S. Kamockiego. Tu także ar-
tykuł H. Matisse’a „Notatki malarza”. Na tablicach dwa oryginalne 
drzeworyty Władysława Skoczylasa „Ukrzyżowanie” i „Madon-
na”. 440.–

77. R. 7: 1931. s. VI, [2], 481, [1], tabl. 11. opr. oryg. pł. złoc.
Zaplamienia i otarcia przedniej okładki, naddarcie wyklejki w grzbie-
cie, wewnątrz stan dobry. Piecz. własn. Tomasza Maczugi. Zaw. m.in. 
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teksty dotyczące twórczości K. Sichulskiego, T. Makowskiego, P. Michałowskiego, X. Dunikow-
skiego, W. Kossaka, a także karykatur J. Piłsudskiego autorstwa Z. Czermańskiego. Na jednej 
tablicy oryginalny drzeworyt Władysława Skoczylasa „Motyw ze starej Warszawy”. 460.–

78. R. 8: 1932. s. VII, [1], 367, [1], tabl. 60. opr. 
wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan 
dobry. Piecz. własn. Tomasza Maczugi. Wyszło 11 
zeszytów (VIII-IX łączony). Zachowane wszystkie 
okładki broszurowe, dodatkowo w 9 zeszytach ory-
ginalne obwoluty (jedna obwoluta naddarta). Zaw. 
m.in. teksty dotyczące twórczości A. Kędzierskiego, 
J. Szczepkowskiego, M. Gottlieba, L. Wyczółkow-
skiego, K. Krzyżanowskiego, S. Wyspiańskiego. 

320.–
79. R. 9: 1933. 28,8x22,5 cm. s. VI, [2], 463, [1], 

tabl. 4. opr. oryg. pł.
Okł. otarte, załamanie przedniej wyklejki, drobne 
zaplamienia. Zaw. m.in. teksty dotyczące twórczo-
ści R. Malczewskiego, H. Kuny, L. Gottlieba. Na 
tablicach dwa oryginalne drzeworyty Tadeusza 
Cieślewskiego syna „Drzeworyt tytułowy” i 
„Księgi Sobowtóry”. 360.–

80. [ULATOWSKI Jur]. Wybranych utworów 
literackich, malarskich & rysunkowych Jura 
Ulatowskiego wydanie pośmiertne. Warszawa 
1914. Nakł. matki autora. 26,7x20,8 cm, s. [4], 57, [2], tabl. 2. opr. pł. z epoki.
Otarcia okł., niewielkie zaplamienia. Podpis własn. Wstęp A. Półtawskiego, 34 reprod. obrazów 
i rysunków, krótkie teksty wierszem i prozą. 120.–

81. WAŚNIEWSKI Jerzy – Plakat polski. Wstęp i oprac. ... Warszawa 1968. Wyd. Arty-
styczno-Graficzne. 22x23,7 cm, s. [192]. opr. oryg. ppł.
Brak obw., okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Zaw. m.in. reprodukcje i opisy 420 plakatów 
w działach: Plakat polityczny i społeczny, Plakat teatralny i muzyczny, Plakat filmowy, Plakat 
wystawowy i handlowy, Plakat sportowy i cyrkowy. 64.–

82. WIEŚ i miasteczko. Warszawa 1916. Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Gebe-
thner i Wolff. 31,5x24,2 cm, s. [6], 215, [1]. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz. Materyały 
do Architektury Pol., t. 1.
Okł. nieco otarte, brak karty przedtyt., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Komisja 
redakcyjna: Z. Kalinowski, J. Kłos, Z. Mączeński, K. Stefański, K. Skórewicz, R. Świerczyński, 
J. Wojciechowski. Wstęp J. Kłosa. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny; ponad 500 fotografii i 
rysunków w tekście (kościoły, dzwonnice, domy, zajazdy, dworki, kapliczki, budynki gospodar-
skie). Indeksy. 380.–

83. WIŚNIOCH Barbara – Alfons Karny. Warszawa 1957. Arkady. 27,9x20,5 cm, s. 22, 
[3], ilustr. 54. brosz., obw.
Obw. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Krótka monografia twórczości znanego rzeźbia-
rza. 80.–

84. WITKOWSKIEGO katalog znaczków polskich. 1932. Poznań [1932]. Dom Filateli-
styczny Jan Witkowski. 20,5x11,1 cm, s. 54. brosz.
Przednia okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Zakreślenia ołówkiem. 60.–
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85. WIT Paul de – Perlen aus der Instrumenten-Sammlung von Paul de Wit, Redakteur und 
Verleger der „Zeitschrift für Instrumentenbau”. Leipzig 1892. Verlag von Paul de Wit. 
ca 27x38 cm, s. [2], 14, [2], tabl. 16 - chromolitografie. opr. oryg. teka.
Otarcia oprawy, stan ogólny dobry. Oprawa: teka z aksamitu, tył w kolorze blado-różowym, 
lico w jasno-popielatym. W narożnikach przedniej okł. zamontowane ornamenty metalowe, w 
centrum wizerunek grupy muzyków. Tekst po niemiecku, francusku i angielsku. Na tablicach 
ilustracje przedstawiające oryginalne historyczne obiekty pochodzące z kolekcji zabytkowych in-
strumentów muzycznych P. de Witta. Szczególna dbałość o detale i wielka staranność wykonania 
ilustracji sprawia, że mogą być traktowane jako dokumentacja naukowa.
P. de Witt (1852-1925) - holenderski skrzypek, wydawca i kolekcjoner instrumentów muzycz-
nych mieszkający w Lipsku. Od 1880 redagował i wydawał czasopismo poświęcone tworzeniu 
instrumentów „Zeitschrift für Instrumentenbau”. Od 1886 jego imponująca kolekcja została udo-
stępniona publiczności. Losy kolekcji były złożone. Obecnie zbiory znajdują się w Museum für 
Musikinstrumente der Universität Leipzig. Ilustracja na tabl. 17. 1.400.–

Listy Zdzisława Beksińskiego do Andrzeja Urbanowicza

Z. Beksiński (1929-2005) - malarz, grafik, fotograf (jeden z najwybitniejszych polskich twórców 
w tej dziedzinie); mieszkał w rodzinnym Sanoku, potem w Warszawie; jako malarz zdobył dużą 
popularność wypracowując swój własny turpistyczno-oniryczny styl; w późniejszym okresie za-
jął się grafiką komputerową.
A. Urbanowicz (1938-2011) - malarz, grafik, performer; studiował w krakowskiej ASP, działał w 
Katowicach (był jednym z głównych przedstawicieli tamtejszego środowiska undergroundowe-
go), w l. 1972-1991 mieszkał w USA.
J. Lewczyński (1924-2014) - nazywany klasykiem awangardy, „antyfotografem”, „fotografem 
totalnym”, „archeologiem fotografii”. Od 1957 współpracował m.in. z Beksińskim i przystąpił do 
nieformalnej grupy fotograficznej.
Przyjaźń artystów datuje się od końca lat 60. Beksiński, z inspiracji Urbanowicza, zainteresował 
się wówczas religiami i filozofią Dalekiego Wschodu, co znalazło odzwierciedlenie w jego pra-
cach z przełomu lat 60. i 70. XX w.

nr 84

nr 85



22

SZTUKA, RZEMIOSŁO, KOLEKCJONERSTWO

86. List datowany 15 I 1970 w Sanoku.
List maszynopisowy na czterech stronach, konty-
nuowany odręcznie na kolejnych sześciu stronach 
form. ca 30x21 cm. Tekst z licznymi odręcznymi 
poprawkami, podkreśleniami i dopiskami. Beksiń-
ski pisze na wstępie do przyjaciela: „No spierdolić 
obraz po dziesięciu dniach pracy to może załamać, a 
tak wczoraj mi się wydało, chujowy on mi wyszedł 
chujowy, od wczoraj nic nie robię, na list więc od-
powiem czego od wielu dni nie czyniłem”. Później 
szczegółowo (tekstem i rysunkiem poglądowym) 
instruuje jak naprawić magnetofon. Następnie pi-
sze m.in. o przegrywanych z radia utworach (np. 
zespołu Rolling Stones), wspomina o przesłaniu 
Urbanowiczowi taśm z muzyką, szczególnie za-
chwycając się grupą Colloseum. Przy końcu arty-
sta pyta adresata o stan rozliczeń finansowych. Pod 
tekstem nieczytelny podpis. Ślady złożenia, papier 
pożółkły, stan bardzo dobry. Dwa odręczne szkice 
Beksińskiego na stronach drugiej i czwartej maszy-
nopisowego tekstu korespondencji. 800.–

87. List datowany 16 I 1970 w Sanoku.
List maszynopisowy na sześciu stronach 
form. 29,9x20,9 cm i karta pocztowa 
form. 10,3x14,6 cm. Tekst z licznymi 
odręcznymi poprawkami, podkreślenia-
mi i dopiskami. Beksiński snuje rozwa-
żania w temacie duchowości i wiary: 
„Dla Ciebie wszystko jest obrządkiem, 
nauką, religią, wiedzą, ceremonią. Pisa-
łem Ci już przed dwoma laty (na co się 
oburzyłeś) że nie jestem religijny. Nie 
pojmuję religii. Wiara to u mnie coś nie 
wiele odbiegającego od nadziei, a obrzą-
dek dla mnie nie istnieje tak jeśli idzie o 
Boga jak o Diabła. Nie widzę też różnicy 
między złam a dobrem widzę tylko zło 
i dobro ale występujące jako antynomie 
nierozdzielne, z tym że zło jest dobrem, a dobro złem.” Na końcu, w postscriptum, artysta pisze o 
współczesnym teatrze i cenzurze. Na kartce pocztowej napisanej odręcznie długopisem w kolorze 
zielonym malarz prosi o możliwie szybkie załatwienie choć trzydziestu rolek papieru toaletowego. 
Pod tekstem nieczytelne dwa podpisy. Ślady złożenia, papier pożółkły, stan bardzo dobry. 600.–

88. List datowany 26 I 1970 w Sanoku (1).
List maszynopisowy na pięciu stronach i odręczny na pięciu stronach form. 29,9x20,9 cm. Tekst 
z licznymi odręcznymi poprawkami, podkreśleniami i dopiskami. Beksiński na wstępie suge-
ruje przyjacielowi zaprzestanie dyskusji na temat wiary i odłożenie ich do momentu dłuższego 
spotkania. Później opowiada o perypetiach związanych z kopiowaniem nagrań. Następnie snuje 
rozważania na temat erotyki i pornografii („Zresztą ja się wybrzydzam przy Jurku z chęci poiryto-
wania go bo on zawsze wywali na jakiegoś PLAYBOYA pięć stów lub więcej, więc ja niby, że to 
niby nie takie się rzeczy widziało, czy nie szkoda Ci forsy, bo to taka gra między nami, on też nie 
jest mi dłużny, bądź spokojny. Osobiście porno sprawia mi przyjemność ile jest ,takie, a nieinne’ 
a więc najlepsze jest to ile je sam sobie zrobię, ze wstydem przyznam, że robiłem swego czasu 
zdjęcia, które mnie bardziej ekscytowały ,potem’, bo w trakcie fotografowałem to była praca, 
zresztą uprawiałem samogwałt nad fotografiami osoby, z którą pozatym normalnie chodziłem do 
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łóżka i to nie w sytuacji kiedy ta osoba była niedo-
stępna, bo to nie o to chodzi, tyle że przy fotografii 
wygodniej sobie pewne rzeczy ustawić i dalej wy-
obrazić tak jak sprawiają naprawdę przyjemność 
psychiczną”). W dalszej części rozprawia m.in. o 
codzienności współczesnego malarstwa („Tytuły 
obrazów. O Jezu jak mnie wszyscy męczą! I tak 
nikt przecież w recenzjach nie powołuje się na ob-
razy. To nie ten okres gdy Podkowiński wystawiał 
,Szał’, a cały Kraków leciał się gapić. Dzisiaj nie 
wystawia się obrazu a obrazy i maluje wszystko w 
ciągu tygodnia (30 szt.). I wszyscy tak to odbie-
rają en masse obojętnie co i jak byś malował. Nie 
mnie zmieniać ten system patrzenia, ja tylko chcę 
cokolwiek sprzedać całą zaś resztę ma doskonale 
w dupie”. Pod tekstem nieczytelny podpis. Ślady 
złożenia, papier pożółkły, stan bardzo dobry. Trzy 
odręczne szkice Beksińskiego na drugiej i trzeciej 
stronie odręcznego tekstu korespondencji. 800.–

89. List datowany 26 I 1970 w Sanoku (2).
List maszynopisowy na ośmiu stronach form. 
29,9x21 cm. Tekst z licznymi odręcznymi popraw-
kami, podkreśleniami i dopiskami. Beksiński kon-
tynuuje wątki z listu poprzedniego wypowiadając się dalej o wartości, religii, wolności, porno-
grafii („bo cywilizacja ludzka zmierza do cywilizacji masturbantów, co nie jest naturalnie z mojej 
strony wartościowaniem i nie oznacza krakania lecz obserwowany fakt. Każdy dąży do zaspoko-
jenia płciowego w sposób jaknajszybszy bez konsekwencji i bez zbędnego zachodu. Masturbacja 
jest jedynym takim sposobem, z tym że w miarę upadku tabu gdy dojdzie do swobodnej wymiany 
żądań nabywców i podaży producentów wykształcą się formy najdogodniejsze i najbardziej eko-
nomiczne. Pijemy mleko skondensowane, jemy zupę z kostek, oglądamy ,życie’ tylko na ekranie, 
tak samo nasze życie erotyczne zmierzać będzie w coraz większym stopniu w kierunku technicy-
zacji. Napewno w pierwszych fazach nie wykluczy się życia normalnego oprócz którego istnieć 
będzie pornografia tak jak to ma miejsce dziś (np. ja osobiście) potem życie normalne istnieć 
będzie obok pornografii, a potem pornografia wyprze je całkowicie (w przyszłych stuleciach)”. 
Pod tekstem nieczytelny podpis. Ślady złożenia, papier pożółkły, stan bardzo dobry. 600.–

90. List datowany 28 X 1970 w Sanoku.
List maszynopisowy na trzech kartach form. 30x21,1 cm i próbnik kolorów form. ca 3x17 cm. 
Tekst z licznymi odręcznymi poprawkami, podkreśleniami i dopiskami. Beksiński na początku 
rozprawia o muzyce i jej wpływie na widzenie rzeczywistości, później wspomina o przymusie 
wymiany rur gazowych. Pozostała obszerna część korespondencji dotyczy informacji na temat 
Win-gelu, jego zastosowań i właściwości. W postscriptum artysta wspomina o wyjeździe jego 
obrazów do ZSRR i o planach wystawowych w Radomiu. Pod tekstem nieczytelny podpis. Do-
łączono odręcznie wykonany próbnik kolorów od żółci do czerwieni zaklejonych taśmą przeźro-
czystą. Ślady złożenia, papier pożółkły, stan dobry. 480.–

91. List datowany 31 X 1970 w Sanoku.
List maszynopisowy na jednej karcie form. 29,6x21,2 cm. Tekst z odręcznymi poprawkami, pod-
kreśleniami. Beksiński pod wpływem migreny pisze: „Data historyczna, bo dziś właśnie przed 
chwilą przyszedł mi na skutek silnego wiatru i związanego z tym bólu głowy pomysł, że jak-
najszybciej winniście zacząć propagować kanibalizm czyli ludożerstwo (nazwę można przyjąć 
jakąś mniej historyczną i odstraszającą) piszę całkowicie poważnie, nie potrafię tego ,logicznie’ 
uzasadnić, macie organ, macie galerię bez miejsca, na miły Bóg róbcie coś zanim będzie za póź-
no!! Tylko dlatego zatraciliśmy kontakt z Bogiem, że zarzuciliśmy ludożerstwo!”. Pod tekstem 
nieczytelny podpis. Ślady złożenia, papier pożółkły, stan bardzo dobry. 400.–

92. List datowany 21 IV 1971 w Sanoku.
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List maszynopisowy, jednostronicowy, z odręcznymi poprawkami w tekście i krótkim podpisem 
nadawcy. Beksiński informuje, że odebrał z naprawy maszynę do pisania, odebrał także trzy obra-
zy, które wróciły z wystawy uszkodzone („w jednym wybita dziura na wylot [...], we wszystkich 
ramy rozbite w drobny mak, bo zbili je gwoźdźmi o długości 3 cm ,na chama’”). „Po co człowiek 
robi, siedzi godzinami, rok cały jak głupi, trzęsie się by to wyglądało, przecież to ciężka praca, 
a taka [...] świnia to wszystko w parę minut zgnoi jak kartofle [...]. Aż mnie trzęsie ze złości”. 
W końcowej części listu artysta wspomina, że wypożyczył jeden ze swoich obrazów do filmu: 
„mam nadzieję, że nie poszarpali na kawałki”. Beksiński jest także rozczarowany decyzją zakwa-
lifikowania do zakupu dwóch prac A. Kostołowskiego - używa w tym miejscu niecenzuralnego 
związku frazeologicznego. Stan dobry. 400.–

93. Fotografia - Beksiński z żoną 
Zofią na tle obrazu, w pracowni 
w Sanoku. 1968.
Fotografia form. 11,2x17,8 cm au-
torstwa Jerzego Lewczyńskiego. 
Zdjęcie bez piecz. fotografa. Na 
odwrocie data atramentem: „1968”. 
Stan bardzo dobry. 600.–

94. Fotografia - Beksiński w pra-
cowni w Sanoku. 1970.
Fotografia form. 11,2x17,8 cm au-
torstwa Jerzego Lewczyńskiego. 
Zdjęcie bez piecz. fotografa. Stan 
bardzo dobry. 400.–

95. Fotografia - Beksiński w Biesz-
czadach. 1970 + List datowany 
30 X 1970.
Fotografia form. 18,2x23,1 cm au-
torstwa Jerzego Lewczyńskiego. 
Na dolnym marginesie zdjęcia ma-
szynopisowy tekst: „To jestem ja 
jako PAN NA BIESZCZADACH 
w interpretacji Jurka Lewczyńskie-
go”. Na odwrocie list maszynopi-
sowy form. 23,1x18,2 cm do A. 
Urbanowicza. Tekst z odręcznymi 
poprawkami, podkreśleniami, do-
piskami. Beksiński prosi o nabycie 
konkretnych, szczegółowo omówio-
nych farb i ich kolorów w ZSRR. Na 
końcu zastanawia się ile i czy jego 
obrazów zostanie odrzuconych do 
wystawy w ZSRR. Pod tekstem nie-
czytelny podpis. Stan dobry. 800.–

Kartografia - literatura tematu

96. ALEXANDROWICZ Stanisław – Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskie-
go od XV do połowy XVIII wieku. Wyd. II popr. i uzup. Poznań 1989. Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza. 23,9x16,9 cm, s. 278, [1] + map 38 w osobnej tece. brosz. Seria 
Historia, nr 138.
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Tekst w stanie bardzo dobrym, ubytki papieru okleinowego na grzbiecie teki. Najpoważniejsze 
w naszym piśmiennictwie opracowanie tematu. Zaw. m.in.: Ziemie Litwy i Białorusi na mapach 
starożytnych i średniowiecznych, Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapach Bernarda 
Wapowskiego i jego naśladowców, Radziwiłłowska mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego, Po-
czątki kartografii wojskowej. W tece reprodukcje 38 dawnych map Litwy. 64.–

97. BARTOSZEWICZ Agnieszka, BARTOSZEWICZ Henryk – Plany ogólne Warsza-
wy 1809-1916 w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Katalog. Warszawa 
1997. Wyd. DiG, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państw., AGAD. 23,8x17,2 cm, s. 59, 
[1], ilustr. 53. brosz.
Stan bardzo dobry. Szczegółowy opis i czarno-białe reprodukcje 53 dawnych planów stolicy. 

64.–

98. BUCZEK Karol – Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys anali-
tyczno-syntetyczny. Wrocław 1963. Ossolineum. 30,5x22 cm, s. 119, [1], tablice. opr. 
brosz, teka pł. Zakł. Historii Nauki i Techniki PAN, Materiały z Dziejów Nauki i Tech-
niki, t. 21.
Teka lekko zakurzona, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Mapy generalne Polski z drugiej połowy 
XVI wieku, Działalność Beauplana i jej owoce, Pomniejsi kartografowie polscy i polsko-ruscy 
w XVII wieku, Nowe mapy Polski z lat 1768-1773, Kartografia wojskowa i prywatna w czasach 
Stanisława Augusta. Praca opatrzona skorowidzem nazw osobowych, geograficznych i etnicz-
nych oraz spisem map. 120.–

99. BZINKOWSKA Jadwiga – Luźne mapy ziem 
polskich do końca XVIII wieku w zbiorach 
kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej. 
Warszawa 1993. Bibliot. Narodowa. 20,5x14,4 
cm, s. 151, [5], map luzem 26. brosz. Studia i 
Materiały z Historii Kartografii, [t.] 13.
Stan bardzo dobry. Szczegółowy opis 71 dawnych 
map ziem polskich od 1540 do końca XVIII w. Wy-
dano 400 egz. 100.–

100. CENTRALNY katalog zbiorów kartogra-
ficznych w Polsce. Redakcja i oprac. Marian 
Łodyński [i in.]. Z. 1-5. Warszawa 1961-1983. 
PAN, Inst. Geograf., Bibliot. Narodowa. ca 
24,5x17,5 cm (z. 1-4), 29x20,6 cm (z. 5 tekst), 
48,5x34,7 cm (z. 5 ilustracje), s. XXXII, 247, 
[1]; XXXII, 112, [1], tabl. 2; XXXI, [1], 342, 
[1]; XXX, [2], 160, [1]; XLIII, [1], 108, [1], 
tabl. 220. brosz. (z. 1-2, 4), opr. oryg. pł. (z. 3), 
oryg. teka ppł. (z. 5).
Stan dobry. W części tekstowej z. 5 powtórzono 
omyłkowo s. 97-109. Z. 1: Katalog atlasów i dzieł 
geograficznych 1482-1800, z. 2 (uzupełniający): Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1482-
1800, z. 3: Katalog atlasów 1801-1919, z. 4: Katalog atlasów i dzieł geograficznych (1528-1945). 
z. 5: Wieloarkuszowe mapy topograficzne ziem polskich 1576-1870. Publikacja - dzięki indek-
som - przydatna do identyfikacji luźnych map ziem polskich i określenia częstotliwości wystę-
powania w Polsce map i atlasów. Prezentowane tu zeszyty obejmują ok. 4.000 atlasów i dzieł 
geograficznych w polskich zbiorach publicznych. Z. 1 rzadki. 360.–
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101. JÄGER Eckhard – Prussia-
-Karten 1542-1810. Geschichte 
der kartographischen Darstel-
lung Ostpreussens vom 16. bis 
zum 19. Jahrhundert. Enstehung 
der Karten-Kosten-Vertrieb-
Bibliographischer Katalog. 
Weissenhorn 1982. Anton H. 
Konrad Verlag. 26,5x33,5 cm, 
s. 324, tablice, mapy. opr. oryg. 
pł., obw.
Stan bardzo dobry. Rzetelnie opra-
cowane, bogato ilustrowane opra-
cowanie dotyczące kartografii Prus 
Wsch. i Zach. zawierające m.in. 
szczegółowe opisy ponad 300 map i 
ich wariantów. Praca opatrzona bo-
gatą literaturą przedmiotu, obszerne 
indeksy. 600.–

102. KRASSOWSKI Bogusław, MAJEWSKA Barbara – Plany Warszawy 1655-1814. 
Warszawa 1980. Bibliot. Narodowa, Zakł. Zbiorów Kartograficznych. 20,2x14,7 cm 
(tekst), 30,5x41,5 (mapy), s. 41, [3] + reprod. luzem 40. brosz. Zabytki Polskiej Karto-
grafii, z. 3.
Stan bardzo dobry. Omówienie 22 najstarszych planów Warszawy wraz z reprodukcjami w wiel-
kości naturalnej na tablicach luzem. Pierwsza część z planowanej na 4 zeszyty serii poświęconej 
kartografii Warszawy. Wydano 400 egz. 80.–

103. OLSZEWICZ Bolesław – Polska kartografja wojskowa. (Zarys historyczny). Warsza-
wa 1921. Główna Księg. Wojskowa. 25,5x18 cm, s. [4], 199, [1], LXXVIII, [2], tabl. 1. 
brosz.
Okł. brosz. częściowo odbarwione i zaplamione, niewielkie naddarcia grzbietu, wewnątrz stan 
dobry. Zaw. m.in. wstęp historyczny dotyczący rozwoju kartografii w Polsce, wykaz oficerów 
Kwatermistrzostwa Gen. w l. 1815-1831, obszerną bibliografię tematu, indeksy. Publikacja fir-
mowana przez Wojsk. Instytut Naukowo-Wydawniczy. 400.–

104. PAĆKO Teresa, STACHNAL-TALANDA Danuta, GOŁĄB-JANKOWSKA Ewa 
– Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czap-
skiego i innych zbiorach. T. 2: Mapy XVII wieku. Wrocław 1992. PAN, Ossolineum. 
23,5x16,3 cm [tekst] i 34x24 cm [tablice], s. 250, tabl. 48. oryg. teka ppł.
Stan bardzo dobry. Szczegółowy opis map z kolekcji uzupełniony opisami map pochodzących z 
innych źródeł. 160.–

105. PISKORSKA Helena – Zbiory kartograficzne Archiwum m. Torunia. Toruń 1938. 
Nakł. Zarz. Miejskiego w Toruniu. 22x15,1 cm, s. XX, 138, [1], tabl. 2. brosz. Wydaw-
nictwa Archiwum Miasta Torunia, t. 1.
Niewielkie zaplamienie okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Dublet biblioteczny (piecz.), piecz. 
własn. Tomasza Maczugi. Zaw. opis 928 drukowanych i rękopiśmiennych obiektów kartograficz-
nych pozostających w toruńskich zbiorach. 70.–

106. PUCKALANKA Urszula, RZEPA Zbigniew – Katalog rękopisów geograficznych 
w zbiorach Poznania i Kórnika. Oprac. ... Warszawa-Wrocław 1972. Inst. Geografii, 
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Zakład Historii Nauki i Techniki, Bibliot. Kórnicka PAN, Bibliot. Główna Uniw. im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 20,3x14,4 cm, s. 75, [1]. brosz. Katalog Rękopisów 
Geograficznych w Zbiorach Polskich, zesz. 2.
Zaplamienie narożnika ostatnich kart, poza tym stan dobry. Piecz. Katalog zawiera opis 80 manu-
skryptów treści geograficznej (m.in. „Opisanie świata” Marco Polo z końca XV w., anonimowy 
„Traktat o wiatrach” z 1478 r., „Peregrynacja do Ziemi Świętej” Mikołaja Radziwiłła z końca 
XVI w., „Kajet geograficzny” Juliusza Słowackiego, liczne opisy Polski). Na końcu uzupełnienia 
do zesz. 1. 60.–

107. RASTAWIECKI Edward – Mappografia dawnej 
Polski. Warszawa 1846. Druk. S. Orgelbranda. 
18,8x12,3 cm, s. [4], X, [4], 159, [2]. opr. psk. z 
epoki.
Grzbiet nieco otarty, brak przedniej wyklejki, poza tym 
stan dobry. Ekslibris. Przez długie lata jedyne opraco-
wanie kartografii ziem polskich. Katalog zaw. opis po-
nad 150 dawnych map ziem polskich usystematyzowany 
według układu terytorialnego (Sarmacya Europejska, 
Polska cała, mapy krain geograficznych, Mappy du-
chowne, Mappy geologiczne i plany kopalniane, Mappy 
wodne). Za opracowanie tu prezentowanego dzieła autor 
został w 1846 członkiem Rosyjskiego Tow. Geograficz-
nego. Nieczęste. 240.–

108. SZELIGA Jan – Rozwój kartografii Wybrzeża 
Gdańskiego do roku 1772. Wrocław 1982. Zakł. 
Narodowy im. Ossolińskich; PAN, Inst. Historii 
Nauki, Oświaty i Techniki. 24x16,9 cm cm, s. 308, 
[3], tabl. rozkł. 1. brosz.
Stan bardzo dobry. Szczegółowo ukazany rozwój kar-
tografii Pomorza, Prus i Zatoki Gdańskiej od XV w. do 
I rozbioru Polski. Zaw. m.in.: Pierwsze polskie mapy Pomorza z XV wieku, Obraz północnej 
Polski na mapach Bernarda Wapowskiego, Mapa Prus Henryka Zella (1542), Pierwsze morskie 
mapy Bałtyku, Widoki i plany miast, plany umocnień i fortyfikacji, mapy okolic miast, Obraz 
Wybrzeża Gdańskiego na przeglądowych mapach morskich. W tekście 29 reprodukcji, na końcu 
indeks. Wydano 600 egz. 70.–

Patrz też poz.:  227, 755, 945
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109. BARTKIEWICZ Magdalena – Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w 
drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Wrocław 1974. Ossolineum. 23,7x16,8 cm, s. 
287. brosz. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. 49.
Okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. Na końcu obszerny 
indeks rzeczowy. 60.–

 BERMAN Elizaveta Maksimovna, KURBATOVA Elena Dmitrievna – Russkij ko-
stjum 1750-1917 v pjati vypuskach. Materialy dlja sceničeskich postanovok russkoj 
dramaturgii ot Fonvizina do Gorkogo. Risunki V[ladimira] Kozlinskogo. Tekst ... Mo-
skva. Vserossijskoe Teatralnoe Obščestvo. 29,8x23 cm. opr. oryg. pł., obw.
Otarcia i naddarcia obw., wewnątrz stan dobry. Podpisy własn. w każdym tomie. Albumy zaw. 
czarno-białe (z rzadka barwne) rysunki ubiorów używanych w Rosji, opracowane z przeznacze-
niem dla scenografów teatralnych. Do kompletu brak dwóch tomów (1850-1870 i 1870-1890).
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110. Vypusk 1: 1750-1830. 1960. s. 170, [2]. 80.–
111. Vypusk 2: 1830-1850. 1961. s. 182, [2]. 80.–
112. Vypusk 5: 1890-1917. 1972. s. 222, [2]. Ilustracja na tabl. 2. 80.–

113. BŁOTNICKI Tadeusz – Zarys historji ubiorów z uwzględnieniem historji haftów i 
tkanin. Ilustracje wykonano wg rysunków art. malarza Kazimierza Puchały oraz foto-
grafji z oryginałów. Kraków 1930. Druk. Przemysłowa. 22,2x15,5 cm, s. 244. opr. psk. 
z epoki z szyldzikiem, z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Liczne czarno-białe ilustracje w tekście. 

120.–

114. DOBROWOLSKA Agnieszka – Wzory hafciarstwa ludowego na Górnym Śląsku. Ka-
towice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 24,3x19,7 cm, s. 9, [1], tabl. 21. brosz.
Grzbiet lekko podklejony, niewielkie nadkruszenia i podklejenia krawędzi okł., poza tym stan 
dobry. Piecz. Na tabl. hafty ze zbiorów pań Izy Mendel-Korytowskiej i Teresy Panieńskiej. 64.–

115. DOBROWOLSKA Agnieszka, DOBROWOLSKI Tadeusz – Strój, haft i koronka 
w województwie śląskiem. (Z 65 ryc. w tekście, 38 tabl. jednobarwnemi i 1 mapką). 
Kraków 1936. PAU. 28,3x22,8 cm, s. [4], 144, [2], tabl. 38. opr. wsp. psk. z zach. okł. 
brosz. Wydawnictwa Śląskie, Prace Etnograf., nr 2.
Stan bardzo dobry. Na odwrocie przedniej okł. brosz. odręczna dedykacja obojga autorów z 19 
IV 1936. Zaw m.in.: Odzież i haft krzyżykowy górali śląskich, Odzież oraz haft kolorowy i biały 
w ziemi pszczyńskiej, Strój północnych powiatów województwa i jego hafty, Koronki cieszyń-
skie, Terminologja śląskiego stroju ludowego, Spis hafciarek i koronczarek. 200.–

116. GLINKA Vladislav Michajlovič – Russkij voennyj kostjum XVIII-načala XX veka. 
Russian Military Uniforma 18th to Early 20th Century. Leningrad 1988. Chudožnik 
RSFSR. 30,6x24,7 cm, s. 237, [3]. opr. oryg. pł., obw., futerał kart.
Stan bardzo dobry. Zaw. obszerny, bogato ilustrowany tekst wstępny (s. 5-98), 133 całostronico-
we barwne reprodukcje, 9 tablic z odznaczeniami, słowniczek wyrażeń fachowych, streszczenie 
po angielsku. 120.–
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117. GŁADYSZ Mieczysław – Zdobnictwo metalowe na Śląsku. (Z 241 ryc. w tekście oraz 
56 tabl.). Kraków 1938. PAU. 30x22,5 cm, s. XVIII, 312, tabl. 56. brosz. Wyd. śląskie, 
Prace Etnograf., nr 3.
Grzbiet podklejony, okł. z niewielkimi ubytkami, stan dobry. Egz. częściowo nierozcięty. Zaw. 
dwie części: Twórczość wsi i Twórczość miasta. 80.–

118. GUTKOWSKA Marja – Historja ubiorów z atlasem zawierającym 349 ryc. i 11 tabl. 
[T. 1-2]. Lwów 1932. Książnica-Atlas. 22,8x15,5 cm, s. 111; 164, tabl. 15. brosz.
Drobne zażółcenia papieru w części atlasowej, stan dobry. T. 1 - tekst, t. 2 - atlas. 200.–

119. GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria – Historia ubiorów. Wrocław 1968. Ossoli-
neum. 26x20,5 cm, s. 961, [1], tabl. 8. opr. oryg. pł., obw.
Obw. uszkodzona, krawędzie opr. lekko otarte, niewielkie ślady wilgoci na górnym marginesie, 
poza tym stan bardzo dobry. Najobszerniejsze opracowanie tematu w naszym piśmiennictwie; 
870 ilustracji w tekście, wykroje, dodatki. 220.–

120. KOSTIUMY teatralne w XVI, XVII, XVIII w. z wymiennych części wg. broszury W. 
N. Müllera, wydanej w 1948 r. przez eksperymentalne laboratorium teatru „Mchat” 
im. Gorkiego w Moskwie. Tłumaczenie: Anna Wojciechowska. Uwagi z zakresu hi-
storii ubiorów i opracowanie redakcyjne: Stanisława Nowicka-Mrozińska. Ilustracje 
i projekt okładki Wanda Czaplanka i Stefan Małecki. Łódź 1952. Centralna Poradnia 
Świetlicowa. 24x17,4 cm, s. 106. brosz.
Stan dobry. Liczne ilustracje. 64.–

121. KRETSCHMER Albert – Deutsche Volkstrachten. Original-Zeichnungen mit erk-
lärendem Text. Leipzig [1887-1890]. J. G. Bach’s Verlag (Fr. Eugen Köhler). 33x27 
cm, s. frontispis 1, 166, tabl. barwnych 
90. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie bar-
wione.
Opr. nieco otarta, blok nadpęknięty i poluź-
niony, marginesy tablic i lica miejscami lek-
ko zaplamione, stan ogólny dobry. Wyd. II. 
Frontispis i plansze wykonane techniką chro-
molitografii w Instytucie Gustava Leutzscha 
w Gerze według rysunków autora. Każdej 
planszy towarzyszy tekst objaśniający, każda 
tablica opatrzona numerem i podpisem po nie-
miecku. Stroje reprezentatywne dla terenów: 
Altenburg, Baden, Bayern, Böhmen, Bran-
denburg, Braunschweig, Elsatz, Hamburg-
-Bremen, Hannover, Harz, Hesse, Holstein, 
Littauen, Lothringen, Mecklenburg, Oesterre-
ich, Pommern, Rheinprovinz, Rügen, Sachsen, 
Salzburg, Schlesien, Schleswig, Steiermark, 
Thüringen, Tyrol, Vierlande, Vorarlberg, We-
stphalen, Württemberg. Ilustracja na tabl. 2. 

1.600.–

122. LAVER James – Costumes through the 
Ages. 1000 illustrations introduced by ... London 1963. Thames and Hudson. 24,6x17,3 
cm, s. 144. opr. oryg. pł. złoc., obw.
Stan bardzo dobry. Od strony 11 do 130 ilustracje z rysunkami ubiorów doprowadzone do 1930, 
na pozostałych stronach tytuły identyfikujące do rysunków. Rysunki zostały skopiowane z orygi-
nalnych źródeł z epoki (obrazy, iluminowane manuskrypty, rzeźby, zdjęcia, czasopisma). Czytel-
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ny przekaz sprawia, że książka może być pomocna 
zarówno w edukacji nawet najmłodszych dzieci, jak 
i w profesjonalnej pracy kostiumologów. 100.–

123. LAVER James – English Children’s Costume 
Since 1775. Drawn and Described by Iris 
Brooke. With an Introduction by ... London 
[1949]. A. & C. Black, Ltd. 24x16 cm, s. 86, 
[8]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Pierw-
sze wydanie ukazało się w 1930. Jedna z serii książek 
prezentujących angielskie stroje w poszczególnych 
czasach i aspektach. Niniejsze opracowanie przed-
stawia angielskie stroje dziecięce w stylowych ilu-
stracjach Iris Brooke. Temat rozbity na poszczególne 
dekady, a nawet lata. Ilustracja na tabl. 2. 120.–

124. LAVER James – English Costume of the Nine-
teenth Century. Drawn by Iris Brooke. De-
scribed by ... London [1947]. Adam & Charles 
Black. 24x16 cm, s. 88, [6]. opr. oryg. pł., obw.
Obw. zakurzona i uszkodzona, poza tym stan bardzo 
dobry. Piecz. i podpis własn. Pierwsze wydanie ukazało się w 1929. Jedna z serii książek pre-
zentujących angielskie stroje w poszczególnych czasach i aspektach. Szczegółowo potraktowany 
temat w rozbiciu na poszczególne dekady, a nawet konkretne lata. Stylowe ilustracje Iris Brooke. 
Ilustracja na tabl. 2 120.–

125. MAGAZYN Mód. Dziennik 
Przyjemnych Wiadomości re-
dagowany przez Joannę Widu-
lińską. [Tygodnik]. Warszawa. 
Nakł. J. Glücksberga. 26,2x19 
cm. opr. psk. z epoki.

 R. 8, nr 1-51: 1842. s. [2], 302, 
[2], tabl. 94.
Czas. BJ 5, 50. Brak nr. 36 (s. 213-
216). Barwna zbiorcza karta tyt. z 
wyciętym fragmentem bez szkody 
dla tekstu, brak 7 tablic, ubytek 
prawego dolnego narożnika s. 223. 
Opr. otarta i uszkodzona, grzbiet 
nadpęknięty i podklejony, blok 
nieco poluźniony, wewnątrz ślady 
wilgoci i miejscowe zaplamienia. 
Stan tablic dobry i bardzo dobry. Do każdego numeru objętości na przemian czterech i ośmiu 
stron dołączano po dwa barwne miedzioryty z przedstawieniami mód paryskich, wiedeńskich i 
berlińskich. Na końcu dodatkowy numer, który miał zawierać rycinę, tytuł i spis rzeczy zawar-
tych w roczniku ósmym - tu brak ryciny. Pierwsze w okresie międzypowstaniowym czasopismo 
skierowane do kobiet. Ukazywało się w l. 1835-1859, jego kontynuacją był „Magazyn Mód i 
Nowości Dotyczących Gospodarstwa Domowego”. Zawierało utwory literackie, powieści histo-
ryczne. Ilustracja na tabl. 3. 380.–
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 La MODE Illustrée. Journal de la famille. Paris. Libr. Firmin-Didot et C-ie. 37x27 cm. 
opr. ppł. z epoki.
Każdy rocznik ze zbiorczą kartą tyt. i spisem treści. Roczniki pisma poświęconego w całości 
modzie. W każdym numerze liczne drzeworyty w tekście, tablice barwne i rozkładana tablica ze 
strojami.

126. R. 22: 1881. s. IV, 416, tabl. barwnych 51.
Brak 1 tabl. Okł. lekko zarysowana, kilka kart z niewielkimi naddarciami, miejscami lekkie za-
plamienia, stan ogólny dobry. Ilustracja na tabl. 3. 1.500.–

127. R. 25: 1884. s. IV, 420, tabl. barwnych 52, tabl. czarno-biała 1.
Okł. lekko zarysowana, jedna tablica lekko uszkodzona, kilka kart z niewielkimi naddarciami, 
miejscami lekkie zaplamienia, stan ogólny dobry. Ilustracja na tabl. 3. 1.500.–

128. ŠRONKOVA Olga – Die Mode der gotischen Frau. Prag 1955. Artia. 31x23,5 cm, s. 
250, [1]. opr. oryg. pł. zdob., obw.
Obw. nieco otarta i podklejona, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje barwne i czarno-
-białe. Szczegółowe omówienie strojów kobiecych XIV i XV w. opatrzone dokładnymi ilustra-
cjami prezentującymi detale strojów i ich ewolucję. 140.–
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129. [STROJE polskie, rosyjskie, tureckie]. Zbiór sześciu rycin Jeana Baptisty Le Prince’a 
z cyklu „Habillements de diverses nations” z l. 1765-1766.
Akwaforty form. ca 9x5,5 na ark. ca 12x7 cm (ostatnia rycina obcięta do form. 10,5x6,8 cm). W 
prawych górnych narożnikach numery 1-6. Pierwsza plansza stanowi kartę tytułową ze sztycho-
waną dedykacją artysty. Na pozostałych tablicach ukazano w kolejności: Juif Polonois, Femme 
Juive Polonoise, Officier Tatare, Officier Turc, Abbé Russe. Wszystkie ryciny sygnowane na pły-
cie „Le Prince” z datą roczną 1765 lub 1766. Tablice naklejone na dwa arkusze starego papieru. 
Na dole jednego arkusza stara odręczna notatka: „Suite complette de six estampes”. 600.–

130. TURNER WILCOX R. – The Mode in Furs. 
The History of Furred Costume of the World 
from the Earliest Times to the Present by ... 
New York-London 1951. Charles Scribner’s 
Sons. 28,6x19 cm, s. XI, [3], 257. opr. oryg. 
pł. zdob., obw.
Obw. nieco otarta i uszkodzona, poza tym stan 
bardzo dobry. 680 szczegółowych ilustracji w tek-
ście. Szczegółowa historia ubiorów ze skór i futer, 
od czasów prehistorycznych do współczesnych. 
Ciekawie przedstawiona rola podbojów i odkryć 
geograficznych, odzwierciedlających się niemal 
natychmiast w nowych rodzajach strojów i gatun-
kach futer. Na końcu słowniczek wraz z rysunkami 
zwierząt. 140.–

131. TURNER WILCOX R. – The Mode in Hats 
and Headdress Including Hair Styles Cosmet-
ics and Jewelry by ... New York-London [cop. 
1959]. Charles Scribner’s Sons. 26x18,7 cm, 
s. XIII, [3], 348, [1]. opr. oryg. pł. złoc., obw.
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Obw. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Liczne ilustracje w tekście. Wszechstronny i wy-
czerpujący opis zmieniających się trendów w stylizacji głowy. Autor nie koncentruje się jedynie 
na nakryciach głowy, ale omawia też fryzury damskie i męskie, stylizacje zarostu, biżuterię, a 
także kosmetyki i makijaż. Liczne szczegółowe rysunki autora czynią tę publikację pomocną i 
polecaną dla studentów, kostiumologów, ilustratorów i stylistów. 120.–

132. TYROWICZ Ludwik – Podstawowe wiadomości z dziejów ubioru. Cz. 1. Łódź 1957. 
24x17 cm, s. 249, [2]. brosz.
Grzbiet z ubytkami, okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan dobry. Następna część nie ukazała się. 
Liczne ilustracje w tekście. 64.–

133. UBIORY ludu polskiego. Zeszyt 1-3. Kra-
ków 1904-1909-1932. AU i PAU, Druk. 
Uniw. Jagiell. 32x24 cm, s. 16, tabl. 8; 20, 
tabl. 6; 39, [1], tabl. 14. razem opr. wsp. ppł., 
okł. brosz. naklejona na oprawę.
Oprawa amatorska nieco zakurzona, blok lekko 
poluźniony, niewielkie zaplamienia wewnątrz. 
Liczne ilustracje w tekście. Słowo wstępne z 5 
XII 1903 napisali Roman Zawiliński, Włodzi-
mierz Tetmajer i Seweryn Udziela jako Komitet 
wydawniczy Komisyi antropologicznej Akademii 
Umiejętności. Z. 1: Krakowskie, z. 2, cz. 2: Kra-
kowskie; z. 3: Górale beskidowi. Tekst opracował 
Seweryn Udziela, tablice kol. malowała Marja 
Kirchnerowa. Ilustracja na tabl. 3. 280.–

134. UDZIELA Seweryn – Ludowe stroje kra-
kowskie i ich krój. Z 34 tablicami barwnemi 
i 47 rycinami w tekście oraz dwoma arku-
szami krojów. Akwarelowe ilustracje wy-
konała Marja Eljasz-Radzikowska. Kraków 
1930. Muzeum Etnograf. 29,2x22,4 cm, s. 
60, tabl. 33, wykroje luzem 2. brosz. Wyd. Muzeum Etnograf. w Krakowie, nr 3.
Okł. nieco otarte i lekko zaplamione, niewielkie ślady wilgoci przy końcu, stan ogólny dobry. 

200.–

135. ŻYGULSKI Zdzisław – Kostiumologia. Kraków 1972. ASP. 29,6x21 cm, s. 235, [1]. 
brosz., obw. Zeszyty Naukowe ASP, [nr] 7.
Załamanie narożnika tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. 120.–
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Dział polskich reklam międzywojennych zawdzięcza swoją obecność w katalogu aukcyjnym wy-
stawie „Grafika w służbie Merkurego” prezentowanej w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu. Zebra-
ne przez Jana Strausa eksponaty: ulotki, broszury, naklejki i inne drobiazgi, nabrały zupełnie innej 
rangi w sali wystawowej. Wyciągnięte z szuflady i umieszczone za szkłem dumnie prezentowały 
swe walory. I te najpiękniejsze, projektowane przez najlepszych naszych grafików, i te skromne, 
często kiczowate opowiadały historię rodzimego wzornictwa reklamowego – historię, o której 
coraz więcej się pisze. Prace Tomasza Lachowskiego („Nie tylko plakat”), Piotra Rypsona („Nie 
gęsi”) i Jacka Mrowczyka („Piękni XX-wieczni”) zawierają liczne barwne reprodukcje druków 
reklamowych, ale jakże trudno dotrzeć do oryginałów. Poniżej oferujemy blisko 80 oryginalnych 
obiektów z lat 20. i 30. XX w. Są wśród nich samoistne broszury, inserty, a także pojedyncze karty 
pochodzące z różnych publikacji. Czasami są to pomniejszone wersje plakatów reklamowych, 
czasem reklamy ukazały się tylko w takiej formie. Zapraszamy do udziału w licytacji pod hasłem 
„reklamujmy reklamy”!

136. THEODOR Etti & W. Bergel, Kraków, Warszawa, Wiedeń. Cennik win w butelkach. 
Nr 10 netto. IV 1931.
Broszura form. 22,6x14,6 cm, s. 12, brosz. Reklama-cennik firmy „Theodor Etti & W. Bergel, 
Sp. z o.o., Import Naturalnych Win Gronowych i Szampanów”, posiadającej biura i piwnice w 
Krakowie, centralę w Wiedniu, skład w Warszawie. Zaw. m.in. miniaturowe podobizny naklejek 
butelkowych importowanych win, ceny win węgierskich, austriackich, tokajów, win włoskich, 
hiszpańskich, francuskich, południowych, szampanów i innych win musujących. Na końcu „Wa-
runki sprzedaży”. 60.–

137. PIWO Okocim. [1930].
Ulotka reklamowa form. 27,4x18,9 cm. Barwna kompozycja Stefana Norblina (elegancki męż-
czyzna pogrążony w cieniu, na pierwszym planie dłoń z kielichem pełnym piwa). Na odwrocie 
tekst reklamujący produkty browaru w Okocimiu. Ulotkę dołączano do „Kalendarza IKC” na 
1931. Stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 4. 100.–

138. OKOCIM smakuje najlepiej! Marcowe, eksportowe, świętojańskie, porter. [1933].
Ulotka reklamowa form. 26,6x19,2 cm. Elegancki kelner niosący wielką butlę piwa okocimskie-
go - kompozycja Stanisława Raczyńskiego. Plansza pochodzi z „Kalendarza IKC” na rok 1934. 
Nieznaczny ubytek lewej krawędzi. 48.–
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139. PIWO okocimskie marcowe. Zwycięski laur za dobry smak! [1934].
Reklama prasowa, druk barwny form. 27,3x18,4 cm. Kompozycja Stanisława Raczyńskiego. 
Butelka piwa wewnątrz wieńca laurowego. Plansza była dołączana do „Kalendarza IKC” na rok 
1935. Stan dobry. 50.–

140. PIWO Okocimskie. [1938].
Reklama prasowa form. 27,2x18,9 cm. Barwna kompozycja Stefana Norblina (kufel piwa na 
tle krajobrazu przemysłowego). Plansza pochodzi z „Kalendarza IKC” na rok 1939. Niewielkie 
zarysowanie w obrębie kompozycji. Ilustracja na tabl. 4. 100.–

141. BACZEWSKI. Cennik wszystkich wyrobów ważny od 4. stycznia 1938.
Folder reklamowy form. 16,5x12,5 cm (po rozłożeniu 16,5x37,5 cm). Na pierwszej stronie po-
dobizna etykiety „starej nalewki wiśniowej”, na pozostałych cztery tabele z cenami ponad 100 
wyrobów lwowskiej firmy „J. A. Baczewski” oraz jednostronicowe „Warunki dostawy”. Druk w 
kolorze czerwonym i ciemnoniebieskim. Folder odbito w Drukarni Ludowej. Stan dobry. 

90.–

142. DOM Handlowy Zygmunt Machauf i Ska, Kraków. Cennik. VI 1938.
Broszura form. 24x17 cm, k. [19], brosz. Cennik na wina austriackie, węgierskie, francuskie, 
południowe, reńskie, mozelskie, szampańskie, koniaki, likiery, whisky. Obok cen czarno-bia-
łe zdjęcia butelek. Firma mieściła się w Krakowie przy ul. Długiej 52. Cennik odbito w Druk. 
Związkowej. Dołączono jednostronicowy list od firmy Juliusz Grose S. z. o.o. z cenami herbat. 
Stan dobry. 80.–

143. DRUKARNIA i Księgarnia św. Wojciecha, sp. z o. o., Poznań. Osiągnęliśmy samowy-
starczalność! [1932].
Rypson II 333. Dwustronna wkładka reklamowa form. 24,4x16,8 cm, dołączona do tygodnika 
„Tęcza” z 1932. Na jednej stronie barwne zdjęcie poznańskiej siedziby firmy wydawniczej i tekst 
reklamowy, na odwrocie rozbudowany czarno-biały fotomontaż przedstawiający pracę drukarni. 
Rypson sugeruje autorstwo Wacława Świerczyńskiego. Stan dobry. 70.–
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144. B. WIRTZ. Zakłady Graficzne. Warszawa, ul. Długa 20. Precyzja wykonania, wy-
kwintne druki. [1935].
Rypson II 334. Plansza reklamowa form. 29,8x22 cm. Barwna kompozycja Tadeusza Gronow-
skiego. Plansza pochodzi z „Rocznika Polskiej Grafiki Reklamowej” z 1935. Stan bardzo dobry. 
Ilustracja na tabl. 4.  120.–

145. DRUKARNIA i Litografja Jan Cotty. [1935].
Straus 154; Rypson II 334. Ulotka (mini-plakat) reklamowa form. 29,8x21,8 cm. Barwna kom-
pozycja ukazująca sposób litograficznego odbijania tekstu, autorstwa Henryka Mundta. Plansza 
pochodzi z „Rocznika Polskiej Grafiki Reklamowej” z 1935. Stan bardzo dobry. Ilustracja na 
tabl. 4. 120.–

146. DRUKARNIA Polska, Sp. Akc. Zakładów 
Graficznych, Warszawa. [1935].
Rypson II 337. Plansza reklamowa form. 29,8x22 
cm. Czarno-czerwona kompozycja Wacława 
Świerczyńskiego. Plansza pochodzi z „Rocznika 
Polskiej Grafiki Reklamowej” z 1935. Stan bardzo 
dobry. 64.–

147. DRUKARNIA Sztuka, Kraków. Offset, lito-
grafja, kartonaże. [1935].
Plansza reklamowa form. 29,7x22,1 cm. Barwna 
kompozycja nieznanego autorstwa. Plansza po-
chodzi z „Rocznika Polskiej Grafiki Reklamowej” 
z 1935. Stan bardzo dobry. 60.–

148. KRZYWY gwóźdź - zniszczony mur. 
Brzydki druk - chybiona reklama! Piękne 
druki: Technograf, Sp. Akc., Zakłady Sztu-
ki Graficznej, Warszawa, Żytnia 20 [...]. 
[1935].
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Lachowski I 8; Straus 218; VG 109. Plansza re-
klamowa form. 29,7x21,9 cm, autorstwa tandemu 
Levitt-Him - jedna z najbardziej rozpoznawal-
nych ich prac. Zagięty gwóźdź tkwiący w murze. 
Plansza pochodzi z „Rocznika Polskiej Grafiki 
Reklamowej” z 1935. Stan bardzo dobry. 220.–

149. KSIĘGARNIA [i] Drukarnia Katolicka 
S.A., Katowice. Druk, oprawa, wydawnic-
two. [1935].
Rypson II 338. Plansza reklamowa form. 
29,7x22,5 cm. Barwna kompozycja przygoto-
wana przez Atelier Grafiki Polskiej Agencji 
Telegraficznej, sygnowana monogramem W. W. 
Plansza pochodzi z „Rocznika Polskiej Grafiki 
Reklamowej” z 1935. Załamania prawej krawę-
dzi. 80.–

150. POLONIA Spółka Akcyjna, Śląskie Za-
kłady Graficzne i Wydawnicze, Katowice. 
[1935].
Rypson II 338. Plansza reklamowa form. 29,8x22 
cm. Barwna kompozycja sygnowana „Woźniakowski”, opracowana przez Atelier Grafiki i Ma-
larstwa Reklamowego Stanisława Geniusza z Katowic. Plansza pochodzi z „Rocznika Polskiej 
Grafiki Reklamowej” z 1935. Stan bardzo dobry. 80.–

151. FTYZJOLOG. [1939].
Ulotka form. 20,7x14,9 cm, dołączana jako wkład-
ka reklamowa do miesięcznika „Medycyna Współ-
czesna”. Schematycznie ujęta sylwetka lekarza przy 
pracy; kompozycja Tadeusza Trepkowskiego. Na 
odwrocie planszy umieszczono nadruk: „Z cyklu: 
Specjalności lekarskie w karykaturze” oraz tekst re-
klamujący synpectol - lek produkowany przez war-
szawską firmę farmaceutyczną Klawe (założył ją w 
1868 Henryk Klawe). Druk w Zakł. Graf. Straszewi-
czów. Ftyzjolog (ftyzjatra) zajmuje się gruźlicą płuc. 
Stan bardzo dobry. 80.–

152. KARDIOLOG. [1939].
Ulotka form. 20,9x15 cm, dołączana jako wkładka 
reklamowa do miesięcznika „Medycyna Współcze-
sna”. Schematycznie ujęta sylwetka lekarza przy 
pracy; kompozycja Tadeusza Trepkowskiego. Na 
odwrocie planszy umieszczono nadruk: „Z cyklu: 
Specjalności lekarskie w karykaturze” oraz tekst 
reklamujący intracta nasercowe produkowane przez 
warszawską firmę farmaceutyczną Klawe. Druk w Zakł. Graf. Straszewiczów. Nieznaczne zała-
manie narożnika, mimo to stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 5. 80.–

153. MALTON. Klawe. [193-].
Ulotka reklamowa form. 20,3x14,7 cm. Zdjęcie uśmiechniętego dziecka i nazwa preparatu war-
szawskiej firmy Klawe. Kompozycja sygnowana „G. J.”. Na odwrocie tekst reklamowy. Stan 
bardzo dobry. 40.–
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154. DELBIASE pobudza ustrój przez sole magnezu. [nie przed 1932].
Ulotka reklamowa form. 16,3x23,4 cm. Czarno-niebieska kompozycja spółki autorskiej Levitt-
-Him (sylwetka mężczyzny, źrebak, kwiaty), z jej prawej strony tekst („Człowiek, zwierzę, rośli-
na... w jednakowyn stopniu potrzebują magnezu [...]”). Reklama preparatu produkowanego przez 
firmę Dr E. Paulin sp. z o. o. w Warszawie. Ulotkę drukowali bracia Koziańscy w Warszawie. 
Dolny margines krzywo przycięty, poza tym stan bardzo dobry. 50.–

155. PRODUKCJA hemostylu w Polsce. [nie przed 1936].
Broszura reklamowa form. 14,5x20,8 cm, s. 15, [1], brosz. Opracowanie graficzne (okładki, winie-
ta tytułowa, ilustracje w tekście) Levitt-Him. Publikacja reklamująca wyrób Farmaceutycznych 
Zakładów Przemysłowych Aleksandra Wieniewicza w Warszawie. Stan bardzo dobry. 120.–

156. OPOTONIN. Klawe. [1937].
Ulotka reklamowa form. 17,1x12,2 cm. Stylizowana sylwetka atlety ćwiczącego hantlami. Kompo-
zycja anonimowa (Tadeusza Trepkowskiego?) reklamująca preparat pobudzający i wzmacniający. 
Na odwrocie tekst prezentujący walory Opotoninu. 
Ulotka była dodatkiem do miesięcznika „Medycyna 
Współczesna”. Stan bardzo dobry. 60.–

157. SOMNACTON sprowadza łagodny sen. 
Klawe. [1937].
Ulotka reklamowa form. 17,3x12,2 cm, dołącza-
na jako wkładka do miesięcznika „Medycyna 
Współczesna”. Reklama preparatu na bezsenność 
produkowanego przez Towarzystwo Przemysłu 
Chemiczno-Farmaceutycznego d. Magister Klawe, 
S.A. Niebiesko-żółta kompozycja przedstawiająca 
śpiącego mężczyznę w kołysce. W prawym dolnym 
narożniku sygn. „G. J.”. Stan bardzo dobry. 64.–

158. METADERM. Do leczenia stanów zapal-
nych i zakaźnych skóry i śluzówek. Klawe. 
[1938].
Ulotka reklamowa form. 23,2x15,4 cm. Barwna 
kompozycja przedstawiająca górala w stroju re-
gionalnym, projektowana przez Adama Bowbel-
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skiego. Na odwrocie tekst informacyjny. Reklama preparatu firmy Klawe, odbita fotoofsetowo w 
Zakładach Graficznych „Bibliot. Polska” w Bydgoszczy. Ulotka była dołączana do miesięcznika 
„Medycyna Współczesna”. Stan dobry. 60.–

159. OESTRIN. Klawe. [1938].
Ulotka reklamowa form. 15,7x12 cm, dołączana jako wkładka do miesięcznika „Medycyna 
Współczesna”. Minimalistyczna zielono-fioletowa kompozycja typograficzna na czarnym tle, 
sygn. J. Zoller (słabo widoczna sygnatura artysty w lewym dolnym narożniku). Reklama ko-
biecego preparatu hormonalnego produkowanego przez Towarzystwo Przemysłu Chemiczno-
-Farmaceutycznego d. Magister Klawe, S.A. Dołączono podobną ulotkę (16,9x11,8 cm, z 1936) 
reklamującą opohemogen - lek hematoliczny produkowany przez tę samą firmę. Obie ulotki w 
stanie bardzo dobrym. 100.–

160. BIOCALCOL. Preparat odżywczo-leczniczy wapniowo-fosforowo-witaminowy. 
[1939].
Rypson II 226. Ulotka reklamowa form. 23,1x15,4 cm. Barwna kompozycja przedstawiająca 
Kurpia w stroju regionalnym, projektowana przez Adama Bowbelskiego. Na odwrocie tekst in-
formacyjny. Reklama preparatu firmy Klawe, odbita fotoofsetowo w Zakładach Graficznych „Bi-
bliot. Polska” w Bydgoszczy. Ulotka była dołączana do miesięcznika „Medycyna Współczesna”. 
Niewielkie naddarcie górnej krawędzi, stan dobry. 60.–

161. KETONYL. Kwas migdałowy w leczeniu zakażeń dróg moczowych. Klawe. [późne 
lata 30. XX w.].
Ulotka reklamowa form. 23,3x15,3 cm. Barwna kompozycja przedstawiająca krakowiankę w 
stroju regionalnym, projektowana przez Adama Bowbelskiego. Na odwrocie tekst informacyjny. 
Reklama preparatu firmy Klawe, odbita fotoofsetowo w Zakładach Graficznych „Bibliot. Polska” 
w Bydgoszczy. Ulotka była dołączana zapewne do miesięcznika „Medycyna Współczesna”. Nie-
wielkie naddarcia dwóch krawędzi, stan dobry. 48.–

162. OPOHEMOGEN. Nowoczesny lek krwiotwórczy. Klawe. [1939].
Ulotka reklamowa form. 23,1x15,4 cm. Barwna kompozycja przedstawiająca Kurpiankę w stroju 
regionalnym, projektowana przez Adama Bowbelskiego. Na odwrocie tekst informacyjny. Re-
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klama preparatu firmy Klawe, odbita fotoofsetowo w Zakładach Graficznych „Bibliot. Polska” 
w Bydgoszczy. Ulotka była dołączana do miesięcznika „Medycyna Współczesna”. Podklejone 
niewielkie naddarcie lewego dolnego narożnika. 40.–

163. URICEDIN leczy choroby na tle złej przemiany materii. [późne lata 30. XX w.].
Ulotka reklamowa form. 12,2x16,7 cm, sygnowana Kotłowicz. Barwna kompozycja z kluczem i 
dziurką do niego. Reklama preparatu produkowanego przez Zakłady Przemysłowe Chemiczno-
-Farmaceutycze Proton w Warszawie. Na odwrocie tekst reklamowy. Ulotkę wydrukował „Gra-
fot” w Warszawie. Stan bardzo dobry. 48.–

164. STRACIŁEŚ dzień gdy nie przeczytałeś „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”. 
[1930].
Reklama prasowa form. 27,3x18,9 cm. Czarno-czerwona kompozycja typograficzna Kazimierza 
Podsadeckiego pochodząca z „Kalendarza IKC” na rok 1931. Na odwrocie tekst niezwiązany z 
reklamą. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 5. 60.–

165. TAJNY Detektyw. Informuje, objaśnia, opisu-
je. Sensacje kraju i zagranicy [...]. [1931].
Reklama prasowa form. 27,7x19,5 cm. Kompozycja 
Janusza Marii Brzeskiego ukazująca zamaskowa-
ną twarz złoczyńcy, podniesioną gilotynę i tłum na 
placu. Reklama tygodnika sensacyjnego wydawane-
go przez koncern IKC. Karta pochodzi z „Kalenda-
rza IKC” na rok 1932. Na odwrocie tekst niezwią-
zany z reklamą. Otwory po zszywkach na lewym 
marginesie. 60.–

166. MONOGRAFIE uczonych. [1935?, przed 
1937].
Folder reklamowy form. 10,5x10,4 cm (po rozło-
żeniu 10,5x20,8 cm). Reklama serii wydawniczej 
Księgarni św. Wojciecha. Na pierwszej stronie 
zdjęcie M. Skłodowskiej-Curie i tytuł serii, na po-
zostałych stronach tytuły wydanych i planowanych 
publikacji oraz głosy prasy. Odbito w Druk. św. 
Wojciecha w Poznaniu. Stan bardzo dobry. 40.–

167. E. WEDEL, Fabryka Kakao i Czekolady, Warszawa. Kalendarzyk na rok 1928.
Kalendarz reklamowy form. 10,7x6,8 cm, s. 35, [1], brosz. Na przedniej okładce mała uśmiech-
nięta dziewczynka z tabliczką czekolady, na tylnej słynna kompozycja z chłopcem na zebrze au-
torstwa włoskiego projektanta Leonetto Cappiello. Nowatorskie podejście do reklamy, zwłasz-
cza na plakatach, sprawiło, że Cappiello określany jest zaszczytnym mianem „ojca nowoczesnej 
reklamy”. Pracował m.in. dla Campari, Pirelli i Parapluie Revel. Kreację reklamową dla Wedla 
stworzył w 1926 na zlecenie Jana Wedla, właściciela firmy. Kalendarzyk zaw. kalendarium z 
comiesięcznym hasłem reklamowym zachęcającym do nabywania czekolady deserowej, karmel-
ków eukaliptusowo-mentolowych, kakao owsianego, biszkoptów francuskich (bez masła) i in. Na 
końcu krótkie informacje statystyczne o Polsce, rozkład jazdy tramwajów warszawskich, taryfa 
pocztowa. Kalendarzyk drukowano w Zakł. Graficznych Straszewiczów. Podpis własn. Drobne 
zaplamienia, otarcia okł., rdzawe zaplamienia przy zszywkach. 48.–

168. USTA twe jak Suchard słodkie... Natchnieni dobrocią czekolady Suchard skompono-
wali: Karasiński, Kataszek, Melodyst. Słowa: Własta. [193-].
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Wydawnictwo nutowe form. 31,8x23,8 cm, s, [4]. Piosenka reklamująca walory słodyczy znanej 
firmy Suchard: „Całus Twój to czekolada, którą się najchętniej jada. Z Tobą i przy Tobie każda 
chwilka jest jak Velma, Bittra, Milka”. A wszystko to w rytmie fox-charlestona. Na okładce ano-
nimowa kompozycja figuralna. Grzbiet podklejony, niewielkie załamania krawędzi, na przedniej 
okł. odręcznie wpisany numer inwentarzowy. 64.–

169. DAWA. Przepisy do pieczenia. [nie przed 1931].
Broszura reklamowa form. 14,5x11 cm, s. 20, brosz. Na przedniej okładce barwny rysunek przed-
stawiający Jasia i Małgosię przed chatką z piernika (sygnatura „B.”). Reklamówka zachwalająca 
walory proszku do pieczenia Dawa, produkowanego przez firmę Dr. A. Wander Sp. Akc., prze-
kształoconą później w Polfę, Plivę i Tecę. Bro-
szura zawiera 20 przepisów na wypieki. Drobne 
zaplamienia, stan dobry. 48.–

170. MARGARYNA Tryumf. Wesołego Alle-
luja! [nie przed 1937].
Pocztówka reklamowa form. 14x9,7 cm. Rekla-
mówka gdańskiej firmy Amada. Pani Zającowa z 
wypieczoną wielkanocną babą, obok rozłupane 
jajko z opakowaniem margaryny produkowanej 
przez Amadę. Na odwrocie przepis na „mazurek 
królewski z polewą”. Pocztówkę drukowała Li-
tografia Artystyczna W. Główczewski w Warsza-
wie. Niewielkie zaplamienia na odwrocie, stan 
dobry. Ilustracja na tabl. 5. 48.–

171. ALBIN Zaborski, Warszawa - Widok 22, 
telefon 525-09. [193-?].
Ulotka reklamowa (mini-plakat) form. 29,5x23 
cm. Druk w kolorze żółtym i czarnym; ano-
nimowa kompozycja złożona z przyborów 
kreślarskich (cyrkiel, przykładnica) i rulonu 
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papieru z rysunkiem architektonicznym. Albin Zaborski był właścicielem firmy zajmującej się 
sprzedażą materiałów piśmiennych i kreślarskich, papierów światłoczułych, oprawą planów i 
„wyświetlaniem rysunków”. Niewielkie zabrudzenia powierzchni, stan dobry. 100.–

172. FABRYCZNY Skład Papieru R. Aleksandrowicz Synowie, Kraków. [1935].
Rypson II 341. Plansza reklamowa form. 29,7x22,1 cm. Barwna kompozycja autorstwa R. Ma-
tysiaka. Na dolnym marginesie informacja, że reklamę wydrukowano na niebieskim kartonie 
„Adria” nr 1362/N. Plansza pochodzi z „Rocznika Polskiej Grafiki Reklamowej” z 1935. Stan 
bardzo dobry. 60.–

173. PEWNOŚĆ, zaufanie, PKO. Postanowienia o wkładach oszczędnościowych premio-
wanych serii VI. [Warszawa? 193-?].
Broszura reklamowa form. 15x10,7 cm, s. 8, brosz. Na obu okł. kompozycje typograficzno-geo-
metryczne. Niewielkie zabrudzenia, stan dobry. 48.–

174. PKO. Pewność, zaufanie 1924-1934.
Folder reklamowy form. 15x10,3 (po rozłożeniu 15x20,6 cm). Czarno-czerwona kompozycja 
typograficzna odbita w Druk. Gospodarczej w Warszawie. Autor nieznany. Drobne zaplamienia. 

40.–

175. LINJA Gdynia-Ameryka, Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe. Letnie 
wycieczki morskie 1933.
Broszura reklamowa form. 20,6x12,2 cm, s. 39, [1], brosz. Okładki projektu Zygmunta Glinic-
kiego. Opis wycieczek okrętowych do Skandynawii i portów Europy Zachodniej; imprezy orga-
nizowano pd hasłem „Pracujasz na lądzie, odpoczywaj na morzu”. Stan, niestety, niezbyt dobry: 
ślad zawilgocenia na pierwszych kartach, podklejony ubytek narożnika przedniej okł., niewielki 
ubytek narożnika dwóch pierwszych kart i tylnej okł. Ilustracja na tabl. 5. 80.–

176. GDYNIA-AMERYKA, Linje Że-
glugowe S.A. M/S „Piłsudski”. 
1935.
Lachowski I 29. Broszura reklamowa 
form. 22,7x20,7 cm, s. 15, [1], brosz. 
Opis wodowanego w XII 1934 trans-
atlantyka „Piłsudski”. Zdjęcia w tekście, 
6 barwnych rysunków (niesygnowa-
nych) ukazujących wnętrza statku, wie-
le mniejszych czarno-białych rysunków 
(wg Lachowskiego (s. 51) wykonało je 
Atelier Grafiki P.A.T. pod kier. Henryka 
Munda). Broszurę drukowano w Zakł. 
Graficznych Straszewiczów w Warsza-
wie. Pionowe załamanie bloku, niewiel-
kie otarcie przedniej okł., poza tym stan 
dobry. 100.–

177. M/S PIŁSUDSKI. [1936?].
Pocztówkowy karnet reklamowy form. 
11,3x17,6 cm, k. 25, brosz. Reproduko-
wane na pocztówkach zdjęcia wykonał 
Kazimierz Borkowski, fotograf gdyńskiego oddziału PAT, całość drukowano w Drukarni Naro-
dowej w Krakowie. Na kolejnych zdjęciach ukazano statek w całości, wnętrza (hall z portretem 
Marszałka, kaplicę, kabinę I klasy, salon wielki, salon pań, jadalnię, werandę, palarnię, pokój 
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dziecinny), pływalnię, salę gimnastyczną, kuchnię, maszynownię, oraz pokład podczas mszy, w 
czasie której poświęcono banderę statku. Podpisy po polsku i po angielsku. Kolejne pocztówki 
numerowano w miejscu na znaczek od 1 do 25. Otarcia okł., trzy karty podklejono od spodu w 
miejscu perforacji, część kart (7-13) z pionowym załamaniem przy lewej krawędzi. 120.–

178. GDYNIA-AMERYKA, Linje 
Żeglugowe S.A. Na fiordy Nor-
wegii. M/S „Batory”. 1937.
Naklejka bagażowa form. 10,5x14,5 
cm z rejsu M/S „Batory” w dn. 15-
26 VII 1937. Projekt anonimowy. 
Znane są naklejki z innych rejsów 
wykorzystujące tę samą kompozy-
cję (np. rejs S/S „Polonia” „,Polo-
nią’ do piramid” (Lachowski I 28). 
Miejsce na wpisanie nazwiska i 
imienia pasażera oraz numeru ka-
biny pozostało niewypełnione. Stan 
dobry. 100.–

179. GDYNIA-AMERYKA, Lin-
je Żeglugowe S.A. Wycieczki 
morskie 1938.
Folder reklamowy form. 23,2x16,8 cm (po rozłożeniu 46,4x67,4 cm). Projekt Kazimierza Manna. 
Reklama wycieczek na pokładach naszych statków: „Batory”, „Kościuszko”, „Piłsudski” do krajów 
skandynawskich. Niewielkie otarcia na zgięciach, stan dobry. Ilustracja na tabl. 6. 140.–

180. KATALOG Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Sp. Akc. 1926.
Broszura reklamowa form. 23,3x15,2 cm, s. [4], k. [23], brosz. Barwna okładka zaprojektowana 
przez Atelier Plakat. Wewnątrz krótki wstęp historyczny oraz oferta radioodbiorników lampo-
wych i detektorowych, głośników, słuchawek, lamp radiowych. Kompozycje z przedniej i tylnej 
okł. wycięte i naklejone na nowe okł. brosz., drobne zaplamienia okł., nieznaczne ubytki pierw-
szej i ostatniej karty. 120.–

181. BATERIE, latarki, żarówki 
Daimon. [193-?].
Kartonowa figurka reklamowa 
- wycinek koła średn. 15,6 cm. 
Reklama Polskiej Fabryki Ogniw 
i Baterii Daimon ze Starogardu. 
Dziewczyna w stroju ludowym, z 
zapaloną latarką w dłoni. Po od-
powiednim złożeniu otrzymuje się 
przestrzenną figurkę kartonową. 
Autor projektu - nieznany. W ob-
rębie kompozycji instrukcja: „[...] 
Doskonały efekt dekoracyjny osią-
ga się przez ustawienie kilku figur 
w strojach narodowych, n. p. 5 do 
10 sztuk w szeregu lub też jedną fi-
gurę na drugiej (efekt szeregowy)”. 
Stan bardzo dobry. 60.–
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182. TATRA, polska maszyna do szycia. [193-?].
Ulotka (pocztówka?) reklamowa form. 9,3x14,3 cm. Połowę przedniej strony zajmuje barwna 
anonimowa ilustracja ukazująca maszynę do szycia wyprodukowaną przez firmę „Łucznik”, 
obok miejsce na wpisanie adresu pocztowego. Na odwrocie tekst zapraszający do odwiedzenia 
salonu firmowego Pierwszych Krajowych Maszyn do Szycia „Tatra” przy ul. Traugutta 2 w War-
szawie. Stan dobry. 48.–

183. AERO 30. Szybkość, komfort, bezpieczeństwo jazdy, oszczędność to „Aero”. [nie 
przed 1934].
Prospekt reklamowy form. 20,6x16,8 cm, s. [8], brosz. Reklama samochodu produkowanego w 
Czechosłowacji przez praską firmę Dr. Kabesa. Model „Type 30” wszedł do produkcji w 1934. 
Opracowanie graficzne nieznanego autorstwa. Druk ciemnoniebieski na kremowym papierze. 
Stan bardzo dobry. 80.–

184. RUSTICUS, ekonomiczny bezpieczny, daje jasne zdrowe dla oczu światło. [1935].
Rypson II 176. Plansza reklamowa form. 29,8x22,2 cm. Barwna kompozycja autorstwa Juliu-
sza Krajewskiego i Bolesława Przyłuskiego. Reklama „krajowego palnika spirytusowego” 
- zmniejszona wersja pełnowymiarowego (100x70 cm) plakatu. W dolnej części nadruk infor-
mujący, że jest to pomniejszona reprodukcja plakatu wykonanego w Zakładach Straszewiczów 
w Warszawie. Plansza pochodzi z „Rocznika Polskiej Grafiki Reklamowej” z 1935. Niewielkie 
otarcia prawej krawędzi, na odwrocie przyklejony fragment innej reklamy. 80.–

185. STAL narzędziowa Starachowice. 1936.
Folder reklamowy form. 18,7x12,5 cm (po rozłożeniu 
18,7x49,8 cm). Na przedniej okładce czarno-niebieska 
kompozycja typograficzna Jana Mucharskiego. Na 
jednej stronie tabela podająca właściwości materiałów 
produkowanych przez Towarzystwo Starachowickich 
Zakładów Górniczych S.A., na odwrocie dwubarw-
ny tekst reklamowy. Folder wyszedł spod pras firmy 
Galewski i Dau w Warszawie. Drobne zaplamienia 
wewnątrz, stan dobry. 60.–

186. GDYNIA. [193-].
Broszura reklamowa form. 23,8x23,8 cm, s. [11], 
brosz. Na przedniej okładce anonimowa kompozycja z 
polską banderą, zdjęciem portu i mapką wybrzeża. We-
wnątrz fotografie Gdyni i okolic oraz informacje o wa-
lorach turystycznych regionu. Broszura wydana przez 
Gdyński Związek Propagandy Turystycznej. Pionowe 
załamanie bloku, poza tym stan dobry. 70.–

187. INTERNATIONALE Ausstellung für Verkehr 
und Turistik. 1930.
Dydo I 1944; Szablowska I 358 (wersje pełnowymiaro-
we, po polsku). Miniaturowy plakat reklamowy form. 33,7x18,8 cm, autorstwa Jerzego Alchimo-
wicza. Plakat odbity na cienkiej tekturze w zakładzie F. K. Ziółkowski i Sp. w Poznaniu. Miniatura 
plakatu towarzyszącego Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki prezentowanej w 
Poznaniu w VII-VIII 1930. Rozpędzona lokomotywa, automobil i samolot w locie. Piękny przy-
kład polskiego plakatu art deco. Na odwrocie piecz. „Kolekcja Krzysztofa Dydo”. Niewielkie 
załamanie górnego narożnika, stan dobry. Ilustracja na tabl. 6. 900.–

188. KRYNICA. [193-].
Broszura reklamowa form. 19,8x10 cm, s. [24], brosz. Barwne, anonimowe kompozycje na obu 
okładkach, wewnątrz liczne zdjęcia S. Muchy oraz tekst „Krynica - królowa zdrojów polskich” 
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ukazujący walory uzdrowiskowe miasta. Broszurę odbito w Drukarni Narodowej w Krakowie. 
Stan dobry. Ilustracja na tabl. 6. 64.–

189. GUIDE of the Principal Events of the Year 1934. Polish Travel Office „Orbis”. [1933].
Folder reklamowy form. 21x10,1 cm (po rozłożeniu 21x50,5 cm). Opracowanie graficzne E. Kie-
ruzalskiego i Bekanowskiego. Folder wydany przez „Orbis” zawierający wykaz ważniejszych 
świąt i wydarzeń w nadchodzącym 1934 roku (rajdy samochodowe, zawody sportowe, Emaus, 
Rękawka, Lajkonik, Targi, Dni Morza, Barbórka itd.). Jedna strona folderu barwna, druga czar-
no-biała. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 6. 140.–

190. GUIDE-INFORMATEUR des manifestations principales de l’année 1934. Bureau 
Polonais de Voyages „Orbis”. [1933].
Folder reklamowy form. 20,8x10,2 cm (po rozłożeniu 20,8x51 cm). Opracowanie graficzne E. 
Kieruzalskiego (folder różni się graficznie od poprzedniego tylko kompozycją na pierwszej stro-
nie). Francuska wersja reklamówki opisanej powyżej. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 6. 140.–

191. KRYNICA. [nie przed 1934].
Broszura reklamowa form. 10,9x19 cm, s. [22], tabl. barwne 4, brosz. Tekst francuski, na do-
datkowej karcie opis zdjęć po niemiecku. Fotografie autorstwa J. Łukaczyńskiego i S. Muchy. 
Na tylnej okładce schemat połączeń kolejowych Krynicy z ważniejszymi miastami w Polsce i 
Europie. Otarcia i załamania przedniej okł. 48.–

192. POZNAJCIE piękno rodzinnego kraju. Polskie Koleje Państwowe. [1934].
Reklama prasowa, druk barwny form. 27,2x19,9 cm. Nowoczesny pociąg pędzący na tle wyso-
kich, ośnieżonych gór. Projekt Stanisława Raczyńskiego. Reklama ukazała się na tylnej okładce 
„Kalendarza IKC” na rok 1935. Niewielkie zaplamienie dolnego marginesu, poza tym stan do-
bry. 70.–

193. Z PIELGRZYMKĄ do Polski. [Warszawa 1936]. Wydz. Turystyki Ministerstwa Ko-
munikacji, Pol. Biuro Podróży „Orbis”. Zakł. Graf. „Bibljot. Polska” w Bydgoszczy. 
16x12,2 cm, s. 24. brosz.
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Nieznaczne zaplamienia przedniej okł., poza tym 
stan bardzo dobry. Okładka i układ graficzny Bo-
lesława Surałło. Zdjęcia J. Bułhaka, E. Augusty-
nowicza, H. Poddębskiego. Reklamówka „Orbi-
su”. Zaw. opis sanktuariów na Jasnej Górze, w 
Wilnie, Krakowie, Gnieźnie. 60.–

194. PILGERFAHRT nach Polen. [Warszawa 
1936]. Touristische Abteilung des Verkehr-
sministeriums, Polnisches Reisebüro „Or-
bis”. Buchdruckerei „Bibliot. Polska”, Byd-
goszcz. 16x11,9 cm, s. 24. brosz.
Załamanie narożnika bloku. Niemieckojęzyczna 
wersja powyższej publikacji. 48.–

195. POLOGNE. 1937.
Lachowski 22 (wersja angielska). Broszura rekla-
mowa form. 20x13,3 cm, s. [16], tabl. 8, brosz. 
Francuska wersja informatora wydanego przez 
Ligę Popierania Turystyki i przeznaczonego dla 
turystów odwiedzających nasz kraj. Dwie barwne 
kompozycje okładkowe Tadeusza Piotrowskiego 
(przy nazwisku którego podano nazwę Koła Artystów Grafików Reklamowych KAGR). Wewnątrz 
kilka czerwono-czarnych zdobników Kazimierza Manna (Rypson II 192 - mylnie przypisane H. 
Mundowi). Załamanie narożnika bloku, okł. nieco otarte, ślady zawilgocenia. 50.–

196. KATOWICE, guide. Katowice 
[przed 1939].
Folder turystyczny form. 21,1x10,3 
(po rozłożeniu 21,1x30,9 cm). 
Tekst francuski. Na stronie tyt. na-
druk „Publié par le Bureau de Pro-
pagande de la Ville de Katowice”. 
Na pierwszej stronie anonimowy 
fotomontaż przedstawiający gór-
nika z fajką, autobus wycieczkowy, 
kominy fabryczne i szyby kopalnia-
ne. Na pozostałych stronach krótki 
informator miejski i dwustronico-
wy plan miasta. Nieznaczne otarcia, 
stan dobry. Piecz. oddziału „Orbi-
su” we Lwowie. 64.–

197. TRÓJKĄT w Kole. Wełny, włóczki. [1929].
Ulotka (zakładka?) reklamowa form. 10,8x5,8 cm. Czerwono-czarna kompozycja literniczo-geo-
metryczna sygnowana znakiem „ara, Warszawa, Acourant” (Atelier Reklamy Artystycznej), na 
odwrocie tekst zapraszający do odwiedzenia stoiska Polskich Wytwórców Włóczek i Wełny na 
Powszechnej Wystawie Krajowej. Reklamówka znanej polskiej firmy włókienniczej założonej 
przez C. G. Schöna (jego inicjały wpisano w logo firmy). Stan dobry. Ilustracja na tabl. 6. 

60.–

198. BEZ „TRÓJKĄTA” i „kółeczka” nie kup włóczki kawałeczka! Włóczki-wełny „Trój-
kąt w Kole” Sp. Akc., Bielsko. [1933].
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Reklama prasowa, druk barwny na ark. 27,6x19,4 cm. Zdjęcie dziecka w ubranku z wełny i kom-
pozycja typograficzna czerwono-czarno-niebieska, sygnowana „Bestway - Lubiński”. Plansza 
była dołączana do „Kalendarza IKC” na rok 1934. Stan dobry. 60.–

199. TRÓJKĄT w Kole, włóczki, wełny, pięknych robót koszyk pełny. Włóczki-wełny, 
„Trójkąt w kole” sp. akc., Bielsko. [1934].
Reklama prasowa, druk barwny na ark. 27,2x19 cm. Barwna kompozycja Stanisławy Sandeckiej 
i Macieja Nowickiego, pochodząca z „Kalendarza IKC” na rok 1935 i będąca zmniejszoną wersją 
dużego plakatu reklamowego. Stan bardzo dobry.
S. Sandecka (Nowicka, Siasia) (ur. 1912), M. Nowicki (1910-1950) - architekci, projektanci, 
graficy zafascynowani teorią Le Corbousiera. S. Sandecka ukończyła Politechnikę Warszawską, 
uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Światowej Expo’37 w Pawilonie Polskim, gdzie 
otrzymała złoty medal za grafikę i miała okazję współpracować z Le Corbousierem w tworzeniu 
fotomontaży do Temps Nouveaux; w 1938 wyszła za Macieja Nowickiego, z którym stworzyła 
niepowtarzalny duet grafików. Razem projektowali, m.in. okładki do książek, czasopism (np. 
do „Naokoło Świata”), karty do gry wykorzystywane przez podróżujących M/S „Piłsudskim”. 
M. Nowicki zaprojektował m. in. osiedle dla ociemniałych i klasztor w Laskach k. Warszawy. 
Od 1946 razem wykładali na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (University of North 
Carolina at Raleigh, University of Pennsylvania, University of Southern California). 70.–

200. CYRK Staniewskich. Program. Sezon letni 1931 r.
Folder reklamowy form. 25,7x17,9 cm (po rozłożeniu 25,7x35,7 cm). Na pierwszej stronie kom-
pozycja przedstawiająca klauna i arenę cyrkową (sygnowana „R. Bł.”). Na dwóch środkowych 
stronach program przedstawienia i nazwiska dyrektora oraz pracowników artystycznych i admini-
stracyjnych. Na ostatniej stronie reklama cyrku. Ślady złożenia, załamania papieru, otarcia. 40.–

201. CYRK Staniewskich prezentuje nowy rewelacyjny program - 20 nowości cyrkowych. 
Sezon letni 1939 r.
Program cyrkowy form. 10,7x15,8 cm, s. 20, brosz. Na przedniej okładce kompozycja z cyrko-
wymi fokami (sygnowana „Per”), wewnątrz prezentacja występujących artystów i opis przygo-
towanych przez nich numerów. Zdjęcia w tekście. Na tylnej okładce reklama wielkiego pokazu 
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egzotycznego wsi murzyńskiej z „38 przedstawicielami różnych ras afrykańskich”. Stan bardzo 
dobry. Nieczęste. 80.–

202. ĆMIELÓW. [1938].
Reklama prasowa form. 27,4x19,4 cm. Barwna kompozycja Witolda Chomicza (dzbanek, fi-
liżanka, cukiernica i znak firmowy Ćmielowa: duże „Ć” w trójkącie). Reklama ukazała się na 
tylnej okładce „Kalendarza IKC” na rok 1939. Na odwrocie tekst niezwiązany z Ćmielowem. 
Niewielkie otarcia, stan dobry. 80.–

203. FR. SEIFERT, art. grafik, dla handlu, przemysłu. Kraków, al. Mickiewicza 47. [193-].
Reklama prasowa form. 30,8x23,2 cm. Ekspresyjny portret artysty malarza przy pracy. Czarny 
druk na ciemnoceglastym papierze - kompozycja zapewne Franciszka Seiferta. Plansza stanowiła 
prawdopodobnie załącznik reklamowy do krakowskiego czasopisma „Rzeczy Piękne”. Niewiel-
kie pionowe załamanie arkusza, mimo to stan dobry. 80.–

204. KLEJ perełkowy. Wskazówki do użytku w fabrykach, warsztatach i t. p. opracowane 
przez Towarzystwo Zakładów Chemicznych „Strem”, Spółka Akcyjna, Warszawa [...]. 
[nie przed 1929].
Broszura reklamowa form. 21,6x15 cm, s. 15, [1], brosz. Anonimowa kompozycja na przedniej 
okładce, wewnątrz druk czerwono-czarny. Stan dobry. 48.–

205. KWIATY w mieszkaniu i na balkonie. [193-].
Broszura reklamowa form. 10,2x14,3 cm, s. 14, [2], brosz. Reklama pastylek nawozowych Tesp, 
oferowanych przez Biuro Rolne S.A. Eksploatacji Soli Potasowych w Warszawie. Kompozy-
cja liternicza na przedniej okładce (sygnowana „ce-er”). Wewnątrz broszury zasady stosowania 
nawozów w hodowli roślin doniczkowych, liczne fotografie. Niewielkie załamanie narożnika 
przedniej okł. 40.–

206. MARIA Niemczykówna. Sztuka Podhalańska. Poleca: Artystyczne wyroby zakopiań-
skie, Hafty, pantofle, Bluzki haftowane, Sukienki dziecinne. Zakopane, Krupówki 80. 
Guńki, serdaki, serwetki, rzeźby i wyroby skórzane. [późne lata 30.?].
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Papierowa reklamowa torba na zakupy form. 43x30 cm. Czarny nadruk (na obu stronach torby, 
w odmiennym układzie graficznym) na papierze zadrukowanym czerwoną kratą. W górnej części 
dwa otwory wzmocnione tekturą, stanowiące ucha torby. Warsztat Niemczykówny wymieniony 
jest w „Informatorze Zakopiańskim” publikowanym na łamach czasopisma „Zakopane” w VIII 
1939. Stan niezbyt dobry: otarcia i załamania, zaplamienia, uzupełniony ubytek górnej części 
jednej strony torby. Na pewno rzadkie. 120.–

207. MOŚCICE. [nie przed 1931].
Broszura reklamowa form. 14,5x22,7 cm, s. [32], brosz. Reklama Państwowej Fabryki Związków 
Azotowych w Mościcach pod Tarnowem, skierowana do rolników i zachęcająca ich do stosowa-
nia nawozów azotowych. Wewnątrz kilka zdjęć, okładka, całostronicowa ilustracja i 4 zdobniki 
wykonane techniką prószenia przez Czesława Elstera. Stan bardzo dobry. 64.–

208. NORBLIN, B-cia Buch i T. Werner S.A., Warszawa. [nie przed 1935].
Folder reklamowy form. 20,5x11,2 cm (po rozłożeniu 20,5x44,8 cm). Na pierwszej stronie ano-
nimowa kompozycja przedstawiająca glob ziemski przebity platerowaną łyżką. Folder reklamuje 
„nowoczesne, wykwintne i trwałe platery” znanej warszawskiej firmy. Wewnątrz zdjęcia 27 cu-
kiernic, żardinierek, koszyczków do cukru, „masielnic” itp. oraz 6 wzorów sztućców. Dołączony 
cennik ozdobiony taką samą kompozycją tytułową. Niektóre krawędzie folderu nieco zakurzone 
i zaplamione, poza tym stan dobry. 60.–

209. PIOSENKA o Radionie. Muzyka Wiktora Krupińskiego, słowa Ortyma. [1935].
Wydawnictwo nutowe form. 33,5x24,6 cm, s. [4]. Tekst i nuty tanga „Radion sam pierze” rekla-
mującego proszek do prania produkowany przez firmę Schicht-Lever S.A. w Warszawie, której 
nakładem ukazały się prezentowane tu nuty. Autorem słów był Tymoteusz Prokulski, ukryty pod 
pseud. Ortym. Na pierwszej stronie anonimowa kompozycja przedstawiająca tańczącą parę, na 
ostatniej stronie „Sposób użycia Radionu”. „Radion sam pierze, Radion pierze sam, i zawarł przy-
mierze z miljonem pięknych dam, każda bowiem pani, wie, że Radion tani i korzyści jego zna”. 
Niewielkie zaplamienia, załamania narożników, poza tym stan dobry. Ilustracja na tabl. 7. 

64.–
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210. POCZTA to najpewniejszy inkasent. 1934.
Folder reklamowy form. 20,6x14,3 cm (po rozłoże-
niu 20,6x28,5 cm). Dwie anonimowe, czarno-białe 
kompozycje na skrajnych stronach, wewnątrz tekst 
zachęcający do korzystania z nowej usługi inkasowej 
świadczonej przez pocztę. Folder drukowano w Zakł. 
Graf. „Biblioteka Polska” w Bydgoszczy. Dołączony 
list Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie 
informujący o inkasie pocztowym i zachęcający do 
lektury załączonego folderu reklamowego. Folder z 
poprzecznym śladem złożenia, poza tym stan dobry. 

40.–

211. POWSZECHNA Wystawa Krajowa. Poznań, 
maj-wrzesień 1929.
Broszura reklamowa form. 21,3x13 cm, s. [12], brosz. 
Okładka projektu Wojciecha Jastrzębowskiego, 
plan terenów wystawowych na środkowych dwóch 
stronach rysowany przez Tadeusza Gronowskiego, 
10 barwnych anonimowych rysunków w tekście. Bro-
szurę odbito w Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. 
Stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 7. 80.–

212. PRAWDZIWA kanadyjka Bata. [193-].
Lachowski I 33. Niewielki plakat reklamowy form. 48x34 cm. Kompozycja anonimowa. Plakat 
odbito w Drukarni „Sztuka” w Krakowie. Góral w stroju ludowym, obok wzór buta. Reklama 
znanej firmy obuwniczej „Bata”. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 7. 120.–

213. [REKLAMA]. Zbiór czterech projektów reklamowych wykonanych odręcznie przez 
Zdzisława Czaczko dla różnych firm działających w Krakowie, zapewne z lat 30. XX 
w. i z okresu okupacji.
Projekty wykonane tuszem na sztywnym, grubym papierze, wszystkie przesłonięte arkuszem 
półprzejrzystej kalki technicznej, na który naniesiono (kredką lub gwaszem) kolor. Zbiór zaw. 
reklamy:
* cukierków orzeźwiających firmy Suchard (16,6x15,7 cm; naddarcie kalki),
* firmy Adam Tomaszewski, Zofia Łojasiewicz (ul. Lubicz 3a) zajmującej się sprzedażą i wypo-

życzaniem zastaw stołowych (18x18 cm; niewielki ubytek narożnika papieru),
* nowootwartego salonu radiowego Radio-Symphonic (ul. Karmelicka 14) (18x18,1 cm),
* pracowni wózków dziecięcych Botwin (ul. Floriańska 39) (18x17,9 cm; naddarcia kalki). 
 600.–

214. Z POWINSZOWANIEM Nowego Roku. 1937.
Kalendarz reklamowy form. 16,6x9,8 cm, s. 15, [1], brosz. Kalendarz wydany przez Koło III 
Związku Pracowników Poczt i Telegrafów w Krakowie. Na przedniej okładce anonimowa kom-
pozycja przedstawiająca listonosza wręczającego list pokojówce, poniżej symboliczne sposoby 
przewożenia poczty: koleją, samolotem, statkiem. Wewnątrz reklamy firm krakowskich, dowcipy 
słowne, taryfa pocztowa, kalendarz. Na tylnej okładce reklama firmy Bata. Kalendarz drukowały 
Zakłady Graficzne „Styl”. Podpis własn. na przedniej okł. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 7. 

48.–
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215. BAR Adam – Pierwszy utwór Przy-
byszewskiego. Wydał i objaśnił ... 
Kraków 1926. Nakł. W. Żychowicza. 
26,2x21,7 cm, s. 20, [3]. opr. pperg. z 
epoki z zach. okł. brosz.
Stan bardzo dobry. Podpis Stanisława 
Przybyszewskiego na dodatkowej czystej 
karcie, z datą 20 XII 1926. Odręczna de-
dykacja nakładcy, W. Żychowicza dla dr. 
Jana Gołąba. Oprawa Roberta Jahody (ślepy tłok na tylnej wyklejce). Egzemplarz imienny, 
przypisany Janowi Gołąbowi. Wydano 370 egz., ten nr 313 - jeden z 21 egz. przeznaczonych 
dla nakładcy. Złoconą kompozycję tytułową na przedniej okładce projektował Franciszek Seifert 
(sygn., własnym monogramem). Wydano z okazji II Zjazdu Bibliofilów Polskich w Warszawie. 
Ilustracja na tabl. 17. 1.200.–

216. BECHCZYC-RUDNICKI Antoni, BECHCZYC-RUDNICKA Maria – Dziw. Opo-
wieść na tle życia Prasłowian. Wstępem poprzedził dr Józef Kostrzewski. Szkic Pra-
słowiańska osada bagienna sprzed 25 wieków w Biskupinie napisał Antoni Bechczyc-
-Rudnicki. Linorytami ilustrował Tadeusz Cieślewski syn. Warszawa 1937. Dom 
Książki Polskiej. 23,3x17,8 cm, s. 52, [3], tabl. 1. brosz.
Grońska 162. Okł. nieco otarte, grzbiet podklejony, niewielkie zaplamienia wewnątrz, poza tym 
stan dobry. Odręczna dedykacja autorki z 9 VIII 1940 na karcie przedtyt. Ilustracje linorytowe 
w tekście (także całostronicowe). Wydano 1.000 egz., ten nr 218. W 1933 roku został odkryty Bi-
skupin, osada pochodząca z lat 700-400 przed narodzeniem Chrystusa. W roku 1934 rozpoczęły 
się tam prace archeologiczne pod kierownictwem prof. J. Kostrzewskiego. Badania osady stały 
się szybko przedmiotem ostrej walki ideologicznej między polskimi i niemieckimi archeologami. 
Sprawa przynależności etnicznej Biskupina, a co za tym idzie praw Słowian i Germanów do ziem 
Wielkopolski, wywoływała duże emocje w okresie narastania ideologii III Rzeszy, kilkanaście lat 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na tych terenach. Biskupin stał się sławny, odwiedza-
ny i dyskutowany. Małżeństwo Bechczyc-Rudnickich przebywało w Biskupinie w trakcie prac 
wykopaliskowych. Efektem tego pobytu był cykl artykułów prasowych, w których propagowali 
oni prasłowiańskość grodu. W 1937 napisali powieść „Dziw” o życiu Prasłowian w Biskupinie, w 
której podjęli się niezwykłego a praktycznie niewykonalnego zadania odtworzenia języka sprzed 
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25 wieków. Dzięki ich wyczuciu językowemu na podstawie form starocerkiewnosłowiańskich 
skonstruowali hipotetyczny język Prasłowian. Ten lingwistyczny eksperyment przyniósł im uzna-
nie. Recenzje ukazały się w ponad dwudziestu pismach. Oprawa graficzna książki została powie-
rzona wybitnemu grafikowi okresu międzywojennego Tadeuszowi Cieślewskiemu synowi. 280.–

217. BOGURODZICA, starożytna pieśń polska na chór mieszany z towarzyszeniem or-
ganów. Zharmonizował S. Bursa. Ozdobił Jan Bukowski. Kraków 1910. Krakowski 
Związek Okręgowy TSL. 32x25,5 cm, s. [11]. brosz.
Okł. nieco otarte, tylna okł. częściowo zakurzona, niewielkie zaplamienia. „Realizacje typogra-
ficzne Bukowskiego są świadomym nawiązaniem do kształtu typograficznego polskich książek 
renesansowych, zarówno jeżeli idzie o zdobnictwo, jak też spokojny, klasyczny układ kolumny, 
czego najdobitniejszym przykładem jest opracowane przez Bukowskiego monumentalne wydanie 
Bogurodzicy” (J. Sowiński „Sztuka typograficzna Młodej Polski”, Wr. 1982, s. 130). 140.–

218. BRODZIŃSKI Kazimierz – Wiesław. Sielanka krakowska. Petersburg 1857. B. m. 
Wolff. 28x18,7 cm, s. [4], 36. brosz.
Okł. mocno otarte, nadkruszone, naddarte, grzbiet z ubytkami, miejscami zabrązowienia papieru 
i niewielkie zabrudzenia wewnątrz - egz. wymaga oprawy. Egz. nieobcięty. Podpis własn. Tekst 
bogato ilustrowany drzeworytami z rysunków M. Fredry, J. Kossaka, L. Straszyńskiego rytowa-
nymi przez Lavieill’a, Sotain’a, Butwiłowskiego i Hohenfeldena (29 drzeworytów w tekście oraz 
5 rozbudowanych inicjałów). 180.–

219. BRONIEWSKI Władysław – Wiersze i poematy. Warszawa 1972. PIW. 24,6x17,4 cm, 
s. 438, [2], tabl. 28. opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Wybór wierszy Broniewskiego ozdobiony ilustracjami 14 artystów (m.in. J. 
Stannego, T. Jury, B. Gawdzik-Brzozowskiej, M. Stachurskiego). 100.–

220. CZERMAŃSKI Zdzisław – Józef Piłsudski w 13 planszach ... Warszawa 1935. Wyd. 
J. Przeworskiego. 48,8x33,8 cm, s. [5], tabl. 13. oryg. teka kart.
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Podklejone przetarcia na zgięciach teki, stan plansz 
bardzo dobry. Przed tablicami faksymile rękopisu 
gen. Rydza-Śmigłego. Plansze odbito techniką foto-
-offsetową. Tablice form. 47,5x33 cm zatytułowane: 
I. Szkic portretowy. Rok 1935, II. Pasjans. Rok 1931, 
III. Na Wawelu. Rok. 1928, IV. W okopach. Rok. 
1914, V. Sulejówek. Rok 1925, VI. W Paryżu. Rok 
1921, VII. Z Beliniakami. Rok 1915, VIII. 19 Marca. 
Laurka, IX. Pierwszy Marszałek Polski. Rok 1921, 
X. Rewja. Rok 1934, XI. Studjum portretowe. Rok 
1928, XII. W Alejach Ujazdowskich. XIII. W Krako-
wie. Rok 1933. 640.–

221. FORSTER Charles – Pologne. Paris 1840. Fir-
min Didot Fréres Éditeurs. 21,7x13,5 cm, s. [4], 
348, tabl. 55. opr. psk. złoc. z epoki. L’Univers 
Pittoresque, t. [10].
Banach 282. Otarcia krawędzi grzbietu, niewielkie 
otarcia krawędzi oprawy, wewnątrz stan bardzo do-
bry. Tekst w układzie dwuszpaltowym. Na tablicach 
55 stalorytów, w tym rozkładana mapa Polski. Ładny 
egzemplarz z kompletem grafik.
Pod obco brzmiącym nazwiskiem 
kryje się polski pisarz, poeta, dzien-
nikarz, tłumacz, wydawca i działacz 
emigracyjny Karol Forster (1800-
1879). Jego życie i twórczość do-
czekały się obszernej monografii 
autorstwa Romana Jaskuły, wyda-
nej w Krakowie w 2002.
Treść dzieła: L’-ancienne Pologne 
800-1796 (Dawna Polska), Partages 
de la Pologne (Rozbiory Polski), 
Moeurs et coustumes (Zwyczaje i 
ubiory), Civilisation (Dorobek cy-
wilizacyjny), La Pologne Renessa-
inte (Polska odrodzona), Revolution 
Nationale 1830 -1831 (Powstanie 
narodowe), La Pologne, Province 
Russe 1831-1840 (Polska jako pro-
wincja rosyjska). Staloryty na tablicach odbite w pracowni Lemaitre’a przedstawiają widoki miast 
i pojedynczych zabytków, sceny historyczne, portrety, stroje regionalne itp. Warszawa i Wilanów 
figurują na 10 planszach (m.in. kolumna Zygmunta, Teatr Narodowy, Łazienki, Pałac Namiest-
nikowski, Bank Polski), Kraków i Wieliczka na 12 planszach (m.in. panorama miasta, Kopiec 
Kościuszki, Katedra na Wawelu, pomniki królów). Wśród innych tematów jest alegoria rozbiorów 
Polski (słynny ,kołacz królewski’), szarża pod Somosierrą, widoki Kalisza, Malborka i Zatora, 
portrety Batorego, Zamojskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Kościuszki. 640.–

222. GAWALEWICZ Maryan, STACHIEWICZ Piotr – Królowa Niebios. Legendy o 
Matce Boskiej. Wyd. II. Warszawa 1895. Gebethner i Wolff. 32,7x24,7 cm, s. 156, [4], 
tabl. 12. opr. oryg. pł. złoc., zdob., obcięcie złoc.
Stan nieomal bardzo dobry. Tekst M. Gawalewicza, ilustracje P. Stachiewicza. Ozdobne inicja-
ły, finaliki, winiety. Na tablicach heliograwiurowe reprodukcje obrazów Stachiewicza: Dziewica 
z kwiatu, W stajence, W ucieczce do Egiptu, Siewna, Wniebowzięcie, Po cierniowej drodze, 
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Po gwiaździstej drodze, Sobotni promyk, Przędza mat-
ki Boskiej, Ślubne wianki, Gromniczna, Śpiewak Matki 
Boskiej. Oprawa w kolorze jasnoniebieskim. Ilustracja 
na tabl. 17. 320.–

223. GOMBROWICZ Witold – Iwona, księżniczka 
Burgunda. Warszawa 1958. PIW. 24x17 cm, s. 87, 
[1], tabl. rozkł. 5. brosz., obw.
Obwoluta otarta na grzbiecie, naddarcia krawędzi obw., 
wewnątrz stan dobry. Jedyna książka ilustrowana 
przez Tadeusza Kantora. Piękny przykład współgrania 
dzieł dwóch wybitnych artystów. Kantor zaprojektował 
obwolutę i 5 ilustracji umieszczonych na rozkładanych 
tablicach. Na odwrocie każdej planszy nadrukowano ty-
tuły rycin: Dwór i zachód słońca, Iwona i ciotki, Król i 
królowa, Grzechy króla i królowej, Uczta.
Pierwszy dramat Gombrowicza. Swoją prapremierę miał 
dopiero na fali popaździernikowej odwilży; w 1957 war-
szawski Teatr Dramatyczny wystawił „Iwonę” w reży-
serii Haliny Mikołajskiej. Prezentowana tu edycja jest 
pierwszym wydaniem samoistnym (pierwodruk ukazał 
się w w dwóch kolejnych zeszytach „Skamandra” w 
1938) i jedynym za życia autora. Następna edycja miała miejsce dopiero w 1971 w „Dziełach 
zebranych” (t. 5, Paryż, Inst. Literacki).
W. Gombrowicz (1904-1969) - powieściopisarz, dramaturg, od 1939 przebywający na emigracji, 
jeden z najwybitniejszych literatów polskich XX w.
T. Kantor (1915-1990) - malarz, reżyser teatralny, animator życia artystycznego, założyciel awan-
gardowego teatru Cricot 2, jeden z najciekawszych nowoczesnych artystów polskich. 160.–

224. HOMER – Homerowej Iliady 
Pomór, Gniew. Kraków 1903. 
Wyd. Stanisław Wyspiański. 
Druk. Uniw. Jagiell. 30,7x23,8 
cm, s. 55. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, nad-
darcia i niewielkie ubytki krawędzi 
okł., naddarcia marginesu trzech 
ostatnich kart. Piecz., obca dedy-
kacja (na ostatniej stronie). Pro-
jekt okładki oraz 11 ilustracji 
tekstowych autorstwa Stanisława 
Wyspiańskiego. Tekst równoległy 
grecki i polski. Tekst oryginału 
opracował prof. Leon Sternbach, 
przekład polski (parafraza poetyc-
ka) Juliusza Słowackiego.
„Wyspiański zamieścił w tym wy-
daniu 11 swoich ilustracji. Jest on 
też twórcą typograficznej kompozycji książki. Według projektu Wyspiańskiego zrealizowano 
układ ilustracji i kolumny pisma, dokonano wyboru czcionki, on też zaprojektował okładkę. Na 
karcie tytułowej podano jego nazwisko jako wydawcy, przez co jednak należy rozumieć raczej ar-
tystycznego redaktora książki [...]. O kompozycji i pięknie tych rysunków stanowi przede wszyst-
kim linia oraz kontrast bieli i czerni [...] trzeba przyznać temu wydaniu ,Iliady’ niewątpliwe war-
tości artystyczne [...]. Porównanie tych rysunków z ilustracjami do ,Iliady’ najwybitniejszych 
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nawet artystów okresów poprzedzających wypadnie na korzyść Wyspiańskiego” (E. Skierkowska 
„Wyspiański, artysta książki”, Wr. 1960, s. 142, 167-168). Ilustracja na tabl. 18. 600.–

225. KADEN-BANDROWSKI Juljusz – Nad brzegami wielkiej rzeki. Lwów [i in.] [1927]. 
Ossolineum. 27x19,2 cm, s. 55, [2], tabl. 6. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona na 
oprawę.
Okł. brosz. nieco otarta, wewnątrz stan dobry. Obca dedykacja z epoki. Opowiadania dla mło-
dzieży z okładką i dwubarwnymi ilustracjami Tadeusza Gronowskiego. 100.–

226. KAMIEŃSKI Antoni – Duch-rewolucyonista. Szkice 
z lat minionych 1905-1907. [Warszawa 1907]. Wyd. 
„Tyg. Illustr.”. 38x29,2 cm, tabl. 10. opr. oryg. pł. z 
zach. okł. brosz.
Zaplamienie tylnej okł., niewielkie otarcia okł. Dziesięć rysun-
ków przedstawiających wydarzenia warszawskie 1905 r. Al-
bum „cieszył się - ze względu na temat - szerokim powodze-
niem, szczególnie w środowiskach działaczy proletariackich” 
(J. Wiercińska „Sztuka i książka”, War. 1986; tam również 
więcej informacji o autorze). Ilustracja na tabl. 18. 200.–

227. MAŃKOWSKI Tadeusz – Galerja Stanisława Augu-
sta. Opracował ... przy współudziale Zygmunta Batow-
skiego, Kazimierza Brokla i Marjana Morelowskiego. 
Lwów 1932. Ossolineum. 33x25 cm, s. XVIII, 528, [2], 
tabl. 155 + 1. brosz., obw.
Grzbiet nieco uszkodzony i podklejony, stan ogólny dobry. 
Egz. częściowo nierozcięty. Wydano 600 egz., ten nr 265. Mo-
numentalne dzieło wybitnych historyków sztuki opisujące 
szczegółowo zbiory malarstwa europejskiego ostatniego 
króla Polski. Przed tekstem tablica ze światłodrukową repro-
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dukcją portretu Stanisława Augusta pędzla Bacciarellego. 
Zaw. obszerny szkic dotyczący mecenatu artystycznego 
Stanisława Augusta, jego kontaktów z artystami, dziejów 
królewskiej galerii malarstwa, jej dotychczasowych in-
wentarzy i losów po śmierci króla. Zasadniczą część dzie-
ła stanowi katalog zbiorów obejmujący 2.289 obrazów, 
ponad 200 miniatur, ponad 150 rysunków, wyposażony w 
indeksy i skorowidze. Na końcu tablice z czarno-białymi 
reprodukcjami dzieł sztuki. Zachowana oryg. obwoluta z 
cyfrą królewską na przedniej okł. i nadrukiem tytułowym 
na grzbiecie. 800.–

228. MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod i 
Grażyna Adama Mickiewicza z przekładem fran-
cuzkim Kryst. Ostrowskiego, angielskim Leona 
Jabłońskiego. Wydanie ozdobne za upoważnie-
niem Autora wykonane pracą, nakładem i stara-
niem Jana Tysiewicza. Paryż 1851. Druk. Bernard 
i S-ka. 25x17,5 cm, s. [8], 268 + [2], 7 [nuty: Pieśń 
do Wilii ... z dwóma muzykami ... F. Hillera], fron-
tispis, tabl. 23. opr. wsp. psk. złoc.
Papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowienia-
mi, stan ogólny dobry. Podpis własn. Wydanie luksusowe, wysoko przez niektórych oceniane 
(np. „Tysiewiczowski Wallenrod jest bodaj najpiękniejszym polskim drukiem owej epoki” 
- Syga 200). Ponad 100 ilustracji drzeworytowych w tekście i na tablicach: portret autora, bogaty 
frontispis, inicjały („najpiękniejsza część ilustracyj książki” (Semkowicz 221)), całostronicowe 
ryciny na tablicach, mniejsze w tekście. „Coraz rzadziej spotyka się egzemplarze czyste i dobrze 
zachowane” (Semkowicz 226). 2.400.–

229. SIENKIEWICZ Henryk – Na polu chwały. Powieść historyczna z czasów króla Jana 
Sobieskiego. Z ilustracyami St. Sawiczewskiego. Warszawa [cenz. 1906]. Nakł. S. Or-
gelbranda synów. 24,7x19,6 cm, s. [4], 351, 
tabl. 8. opr. pł. zdob. z epoki.
Egz. przeoprawiony (wyklejki nowe), drobne miej-
scowe zażółcenia kart, stan dobry. Okładkę, osiem 
całostronicowych ilustracji na tablicach oraz inicja-
ły otwierające każdy rozdział projektował S. Sawi-
czewski. Pierwsze wydanie książkowe powieści 
historycznej Sienkiewicza, drukowanej uprzednio 
w odcinkach w „Biesiadzie Lit.” i w innych pi-
smach. 300.–

230. SIENKIEWICZ Henryk – Une aventure a 
Sidon. Toast de messire Zagloba, Comment 
messire Lubomirski se convertit et construi-
sit une eglise a Tarnawa. Trad. du polonais 
par C-te Jacques de France de Tersant et Jo-
seph-André Teslar. Six cuivres originaux de 
Stéphane Mrozewski. Paris 1931. Éditions 
du Trianon. 27x19,3 cm, s. 57, [4], tabl. 6 + 6. 
brosz., obw. La Bocage des Plaisirs, nr 5.
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Grońska 398; Mrożewski 76. Niewielkie otarcia okł. 
lekkie załamanie przedniej okł., wewnątrz stan bardzo 
dobry. Bibliofilskie wydanie francuskiego przekładu 
noweli „Co się raz stało w Sydonie” i fragmentów trylo-
gii ozdobione miedziorytami Stefana Mrożewskiego. 
Wydano 345 egz., ten nr 2 z 25 drukowanych na pa-
pierze japońskim z dodatkowym kompletem tablic. 

980.–

231. STRYJEŃSKA Z[ofia] – Panteon polski. Wg 
rys. ... Paryż [1954]. Druk. „Serigraphie” T. Wal-
lich. 24x16,8 cm, k. [20], tabl. 20. opr. późn. ppł.
Stan bardzo dobry. „Panteon polski” Stryjeńskiej, wy-
dany oryginalnie w kartonowej tece, tu zaprezentowany 
w formie książkowej: okładka i 20 plansz z kompozy-
cjami artystki zostały naklejone na karty sztywnego 
papieru, pomiędzy nimi umieszczono karty z biograma-
mi sportretowanych osobistości. Na tablicach barwne 
wizerunki: J. Długosza, W. Stwosza, M. Kopernika, 
S. Żółkiewskiego, S. Czarnieckiego, T. Kościuszki, K. 
Pułaskiego, H. Kołłątaja, H. Dąbrowskiego, B. Głowac-
kiego, J. Kilińskiego, A. Mickiewicza, F. Chopina, S. 
Moniuszki, A. Grottgera, J. Matejki, H. Sienkiewicza, S. Wyspiańskiego, I. Paderewskiego, M. 
Skłodowskiej-Curie. 400.–

232. T’SERSTEVENS A. – Intimité 
de l’ile Saint-Louis. Bois origi-
naux de François Prochaska. 
Paris 1954. M. i F. Prochasko-
wie. 26,4x21,7 cm, s. 60, [1]. 
opr. psk. złoc. z epoki z zach. 
okł. brosz.
Bardzo niewielkie otarcia krawędzi 
grzbietu, stan bardzo dobry. Wyda-
no 195 egz., ten nr 44. W tekście i 
na okładce 27 drzeworytów (ilu-
stracje, inicjały i finaliki). Jedna 
z zaledwie 7 książek wydanych 
przez paryską oficynę Prochasków. 
„Być może właśnie polskie tradycje 
wyspy św. Ludwika zdecydowały, 
że Prochaska podjął się wydania 
urzekającej opowieści o dziejach 
i mieszkańcach tego maleńkiego 
skrawka paryskiej ziemi [...] francu-
skiego pisarza i podróżnika belgijskiego pochodzenia [...]. Książka [...] zachwyca szatą graficzną 
[...]. ,Intimité de l’ile Saint Louis’ Prochaska złożył oraz odbił nieskazitelnie czysto oraz starannie 
bardzo dużymi [...] czcionkami kroju Montaigne. Jak zwykle nie żałował papieru. Marginesy i 
interlinie są więc duże, tworząc piękne tło dla tekstu i ilustracji. Tych ostatnich jest sporo - 27 
czarno-białych drzeworytów (22 drzeworyty w tekście, 1 drzeworyt na okładce oraz 4 ozdobne 
inicjały) prezentujących głównie architekturę oraz sceny z życia na wyspie św. Ludwika. Drze-
woryty te są ozdobą książki, ślicznie komponują się z tekstem, ale także tworzą z nim nieroze-
rwalną całość. Oddają to, co słowem wyrazić byłoby znacznie trudniej. Fragment poświęcony 
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Bibliotece Polskiej uzupełniają [...] dwie ilustracje: gmach Biblioteki i najbliższe jego otoczenie 
oraz kompozycja przedstawiająca otwartą księgę i polskiego orła” (A. Kłossowski „Franciszek 
Prochaska - bibliofil i artysta-drukarz we Francji” w: „Roczniki Biblioteczne”, r. 27: 1983, z. 1-2, 
s. 333-334). 640.–

233. WASYLEWSKI Stanisław – Klasz-
tor i kobieta. Studjum z dziejów kultury 
polskiej w średniowieczu. 10 drzewory-
tów, 8 inicjałów Władysława Skoczyla-
sa. Lwów-Poznań 1923. Wyd. Polskie. 
28,8x21,5 cm, s. [16], 138, [6], tabl. 8. opr. 
ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Grońska 501; SPKL 342. Niewielkie otarcia 
krawędzi okł., wewnątrz stan dobry; zachowa-
na przednia okł. brosz., brak tylnej, na której 
znajdował się finalny drzeworyt Skoczylasa. Na 
tablicach 8 oryginalnych, całostronicowych 
drzeworytów Skoczylasa („Dziwożona”, 
„Karczowanie lasu”, „Kazanie św. Franciszka 
do ptaków”, „Diabelskie pokusy”, „Kara chło-
sty”, „Pławienie czarownicy”, „Pomocnica ilu-
minatora”), jeden drzeworyt na przedniej okład-
ce („Zakonnica w otoczeniu anioła i szatana”), 
18 (wiele powtórzonych) jasnoczerwonych 
drzeworytowych inicjałów tego samego artysty.
S. Wasylewski (1885-1953) - autor ponad 20 
znakomitych książek poświęconych głównie 
polskim obyczajom i historii polskiej kultury. Jak stwierdził Krzysztof Masłoń: „Ponieważ pisał 
o historii zajmująco, był zwalczany przez historyków”. W tej książce autor z dużą swadą i z hu-
morem wprowadza czytelnika w groźny czasem świat średniowiecznych klasztorów, ludowych 
legend i zabobonów. Poszczególne rozdziały noszą tytuły: W roku pańskim 1001, O siostrach i 
braciach ś-tego Norberta, O śniadych cysterkach i czarnych benedyktynkach, O słowiku z Asyżu 
i paniach wawelskiego dworu, Wśród bluszczów świętej legendy, Walka z szatanem, Życie za 
kratą, Walka z mężczyzną, Gospodarstwo na roli, ogrodzie i morzu, Szpital, apteka, sąd boży, 
Piastunka cywilizacji polskiej, Gdy przeminęły dwa wieki, „Niszczcie klasztory”, Rebelia od-
szczepieńców, Zakonnice polskie wobec reformacji. Na końcu obszerna bibliografia do każdego 
z rozdziałów.
Pierwsza książka ilustrowana oryginalnymi drzeworytami przez Władysława Skoczylasa. 

400.–

234. ZYNDRAM-KOŚCIAŁKOWSKI Wacław – Tydzień w Muri. Nicea 1946. U Tysz-
kiewiczów. 16,6x12,7 cm, s. [38]. opr. oryg. kart.
Stamperia Pol. 60; Polonica 19472. Drobne zaplamienia okł., miejscami niewielkie zażółcenia 
papieru, stan dobry. Wydano 90 egz. (30 imiennych, num. I-XXV, A-Z), ten oznaczony jako Ć. 
Odręczna dedykacja podpisana „W” (obca?, autorska?). Tom wierszy napisanych po ucieczce 
autora z obozu koncentracyjnego. Druk dwubarwny, czarny i czerwony, bardzo staranny układ 
typograficzny. 41. publikacja Oficyny Tyszkiewiczów, na papierze czerpanym z filigranowym 
sygnetem oficyny. 320.–
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235. BRZASK epoki. W walce o nową 
sztukę. T. 1: 1917-1919. Poznań 1920. 
Nakł. Zdroju. 22,5x16,3 cm, s. 259, [5]. 
brosz.
Grońska 17. Otarcia i drobne zaplamienia 
okł., załamania narożników okł., niewielki 
ubytek grzbietu, zaplamienia ostatniej stro-
ny, poza tym wewnątrz stan dobry. Papier 
nieco pożółkły. Piecz. księgarska. Antologia 
grupy literackiej Bunt, zawierająca wybór 
tekstów z pierwszych 9 tomów „Zdroju” i 
stanowiąca podsumowanie dotychczasowej 
działalności pisma. Następne części alma-
nachu nie ukazały się. Zaw. artykuły ok. stu 
autorów, m.in. J. Hulewicza, S. Przybyszew-
skiego, E. Zegadłowicza, P. Claudela, W. 
Kandinsky’ego, J. Tuwima, K. Wierzyńskie-
go. Ilustracje (w liczbie 60) m.in. P. Picassa, 
O. Kokoschki, A. Archipenki, L. Chwistka i 
T. Czyżewskiego oraz oryginalne drzeworyty J. Hulewicza, S. Szmaja, J. J. Wronieckiego, S. 
Kubickiego i W. Kandinsky’ego. Ilustracja na tabl. 1. 360.–

236. BRZĘKOWSKI Jan – Poezja integralna. Elementy i struktura. Budowa. Poezja stoso-
wana a poezja proletarjacka. Warszawa 1933. Bibljot. „a. r.”. Druk. P. Mitręgi, Cieszyn. 
20,9x17 cm, s. 60, [3]. brosz. Bibljot. „a. r.”, t. 5.
Rypson II 144; Strzemiński 100 IV.A.25; ZPW 208; Druk funkc. 95; SPKL 374. Okł. nieco zaku-
rzona i zaplamiona, wewnątrz ślad zawilgocenia dolnego marginesu kart. Okładka i układ typo-
graficzny Władysława Strzemińskiego. Niezwykle ważna praca teoretyczna będąca „pierwszym 
w Polsce zarysem nowej poetyki wywiedzionej z praktyki poetyckiej wszystkich nowatorów” (J. 
Przyboś) i próbą kodyfikacji zasad poezji awangardowej. Ważyk pisał: „Pod pewnym względem 
była to publikacja pionierska: zawierała konkretny rozbiór kilku wybranych utworów. Analiza 
podkreślała całość kompozycyjną [...]. Pisana na sześć lat przed końcem Dwudziestolecia [...] 
była jedyną próbą określenia całej poezji awangardowej” („Dziwna historia awangardy”, War. 
1976, s. 92-94). „Prosta typograficzna okładka, podobnie jak i karta tytułowa, wydrukowane są 
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tylko małymi literami, z użyciem czterech 
rodzajów czcionki. Jednolitość tekstu oży-
wiają wydrukowane mniejszą czcionką cytaty 
licznych utworów poetyckich oraz przez spa-
cjowanie podkreślone główne myśli autora” 
(Lewandowska 273). Jeden z siedmiu tomów 
Biblioteki „a. r.”. Rzadkie. 6.400.–

237. [BRZĘKOWSKI Jan]. Maszynopis po-
wieści „Czarny Paryż” napisanej wspól-
nie przez Jana Brzękowskiego i Jolantę 
Fuchsówną na przełomie 1931/1932, z 
odręcznymi poprawkami.
Maszynopis na 152 kartach form. 27x20,9 
cm. W tekście liczne odręczne poprawki (do-
piski, przekreślenia, zmiany szyku wyrazów). 
Szczególnie rzucają się w oczy liczne zmiany 
nazwiska głównych bohaterów: Antoni Krze-
mień został konsekwentnie przemianowany 
na Antoniego Wolskiego, Miss Morrison sta-
ła się Miss Bradley. Do kilku kart doklejono 
większe lub mniejsze fragmenty arkusza z kon-
tynuacją tekstu powieści. W kilkunastu miejscach dopisano słowo „Stąd” obok zaznaczonego 
miejsca w tekście.
Dołączono drugi, niekompletny maszynopis tej samej powieści, obejmujący k. 1-42 i 105-149 
(brak końcowych 3 kart) i kartę ze spisem rozdziałów. Uwzględniono tu większość poprawek 
naniesionych w opisanym powyżej maszynopisie (bohaterami są nadal Krzemień i Morrison). 
Wprowadzono nowe poprawki (nazwiska zmieniono na Wolski i Bradley). Oba maszynopisy 
włożono do starej teczki biurowej, na okładce której umieszczono odręcznie imiona i nazwiska 
autorów, tytuł utworu z podtyt. „Powieść kryminalna”. Na wewnętrznej stronie teczki wpisano 
daty dzienne i przy nich numery kart (np. 23 I - 38-49, 1 II 50-55); ostatnią datą jest 8 III.
Teczka otarta i częściowo odbarwiona, wiele kart zaplamionych i zakurzonych, naddarcia i zała-
mania marginesów.
O okolicznościach powstania powieści tak pisał Brzękowski: „Poznałem Jolę Fuchsównę [...] w 
Paryżu. Jej felietony w ,IKC’ cieszyły się ogromną popularnością [...]. Pewnego dnia, gdy byłem 
w okresie kryzysu finansowego, jedno z nas wpadło na pomysł zrobienia czegoś ,kasowego’ dla 
,IKC’. W ten sposób powstał pro-
jekt wspólnego napisania powieści 
[...]. Zaczęliśmy pisać już w Paryżu, 
ale kontynuowaliśmy ją w okresie 
wakacyjnym, w czasie spędzanego 
w Polsce urlopu [...]. W ten sposób 
po upływie kilku tygodni powstał 
,Czarny Paryż’, bujda na pograniczu 
powieści sensacyjno-kryminalnej, 
której akcja rozgrywała się w Pary-
żu, w środowisku murzyńskim [...]. 
Powieść drukowano w odcinkach w 
,IKC’„ (J. Brzękowski „W Krako-
wie i w Paryżu”, War. 1968, s. 79-
80). Widoczne na teczce daty mogą 
dotyczyć przekazywania kolejnych 
fragmentów tekstu redakcji IKC-a. 
Powieść drukowano z niewielkimi nr  237
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przerwami od 22 I do 26 III 1932. Tekst w kolejnych numerach „IKC-a” nieco odbiega od autor-
skiego zapisu maszynopisowego. Powieść Brzękowskiego i Fuchsówny do niedawna pozostawa-
ła zapomniana; nawet szczegółowy i precyzyjny słownik „Współcześni polscy pisarze i badacze 
literatury” nie odnotowuje przy Brzękowskim tego utworu. Na „Czarny Paryż” zwrócił dopiero 
uwagę Aleksander Wójtowicz publikując na temat tego tekstu obszerny artykuł w „Pamiętniku 
Literackim” (z. 4/2015). Pisze tam: „Powieść z rozmysłem została nasycona wiązką stereoty-
powych ujęć i klisz fabularnych, na co wyraźnie wskazywał zresztą już sam zamysł osadzenia 
akcji w jednym z bodaj najbardziej zmitologizowanych miast w literaturze europejskiej”. Wiele 
miejsca poświęca przypuszczalnym powodom, które skłoniły Brzękowskiego-awangardzistę do 
napisania powieści sensacyjnej. Prócz oczywistego aspektu finansowego, Wójtowicz wskazuje 
na gotowość Brzękowskiego do formalnego eksperymentowania i dość powszechną wśród twór-
ców awangardowych chęć dotarcia do szerokich mas odbiorców. Unikat. 4.000.–

238. CZYŻEWSKI Tytus – Zielone oko. Poezje for-
mistyczne, elektryczne wizje. Kraków 1920. Ge-
bethner i Sp. 23x15,4 cm, s. 71. brosz.
Rypson 7-8; SPKL 100; Peiper 492; ZPW 244; Straus 
136. Grzbiet nowy, okł. nadkruszone, papier nieco po-
żółkły, wewnątrz stan dobry. Ekslibris. Debiut poetyc-
ki T. Czyżewskiego. Przedmowa Leona Chwistka i 
Jerzego Hulewicza. Autorska okładka i rysunki w tek-
ście. „W ,Zielonym oku’ Czyżewskiego widać chyba 
najbardziej skuteczność lekcji ,uwalniania’ słów i ty-
pografii udzielonej przez Marinettiego; już karta tytu-
łowa tomu sygnalizuje czytelnikowi dynamikę treści 
(,elektryczne wizje’!) - środkowa część tytułu biegnie 
po przekątnej strony. W kolejnych wierszach Czyżew-
ski stosował bogaty zestaw czcionek, różne kroje i 
wielkości pisma, zbitki literowe pozbawione znacze-
nia, jak w poezji dadaistów. Okładka została wydruko-
wana na niebiesko na oranżowym tle i charakteryzuje 
się symultanizmem elementów graficznych i liter-
niczych. Oprócz rozwiązań czysto typograficznych 
poeta wprowadzał graficzne elementy składu drukar-
skiego, np. dłoń ze wskazującym palcem” (Rypson II, 
s. 30-31). Nieczęste. Ilustracja na tabl. 1. 800.–

239. [JANKOWSKI Jerzy]. Yeży Yankowski – Tram wpopszek ulicy. Skruty prozy i po-
emy. Warszawa 1920. Wyd. „Futuryzm Polski” [właśc. nakł. autora]. 23x17,8 cm, s. 
[64]. brosz.
Rypson I 14; Rypson II 36; ZPW 243; SPKL 183; Peiper 493. Grzbiet oklejony papierem, nie-
wielki ślad zawilgocenia na końcu. Tytuły niektórych utworów zakreślone ołówkiem. Druk na 
papierze pakunkowym. Jeden ze sztandarowych tomików poetyckich polskiego futuryzmu. 
Na obu okładkach kompozycje typograficzne autorstwa Jerzego Jankowskiego. Nieczęste.
„Jankowski [...] wydał tom ,Tram w popszek ulicy’ [...], który uznano za pierwsze ważne dzieło 
literackie futuryzmu. I natychmiast zamilkł na zawsze - wyizolowany przez chorobę, pozostałe 
dwadzieścia lat życia spędził w szpitalu psychiatrycznym. Sytuacja zaiste niezwykła: pierwszy 
autentyczny futurysta nie brał właściwie udziału w ruchu futurystycznym, nie głosił wyznań pro-
gramowych - wydał ważny dla futuryzmu tom i znikł z horyzontu artystycznego” (A. Kowalczy-
kowa „Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939”. War. 1981, s. 49). „W początku 
października [1919] (z datą 1920) wydał [Jankowski] swoją jedyną książkę: ,Tram wpopszek uli-
cy. Skruty prozy i poemy’. Rzecz wydrukowana na papierze pakowym i w uproszczonej ortografii 
[...]. Ten niewielki tomik gromadził całą twórczość literacką Jankowskiego: cykl ,Rytmy miasta’ 
zawierał utwory futurystyczne, ,Złote trosy’ - wcześniejsze wiersze i poematy prozą (częścią 
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ogłoszone w ,Żórawcach’), ,Brzegiem Lety’ - 
skrócone wersje felietonów, jakie Jankowski 
zamieszczał poprzednio w czasopismach” (Z. 
Jarosiński „Wstęp” do „Antologii polskiego fu-
turyzmu i nowej sztuki”, Wr. 1978, s. XVIII). 
„Okładka jest na owe czasy nieprzeciętna. Na 
ciemnoszarym grubym papierze czarny druk 
zajmuje całą powierzchnię. Nazwisko, tytuł i 
wydawnictwo pisane ciągle, bez podziału na 
wiersze. Poszczególne części zamiast kropek 
oddzielają obwiedzione podwójną linią kwadra-
ty. Jest to pierwsza tego typu okładka na naszym 
terenie” (Lewandowska 214-215). Ilustracja 
na tabl. 1. 1.800.–

240. KŁYSZEWSKI Władysław – X lat Pol-
skiego Radja. Warszawa 1935. Polskie Ra-
djo. 30x22,3 cm, s. [48]. brosz.
Straus 156. Otarcia i niewielkie załamania 
grzbietu, wewnątrz stan dobry. Album jubile-
uszowy oprac. przez Biuro Prasy i Propagandy 
Pol. Radia pod red. W. Kłyszewskiego. Liczne 
ilustracje w tekście, staranna szata graficzna (m.in. fotomontaże) autorstwa Mariana Jerzego Ma-
lickiego (członka grupy Praesens) - uwagi godny zwłaszcza układ typograficzny tylnej okładki. 

140.–

241. KUREK Jalu – Andrzej Panik, morderca Amundsena. Powieść autobiograficzno-sen-
sacyjna. Wyd. II. Kraków 1931. 21,5x15,4 cm, s. VIII, 46, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, nieco zaplamione, niewielkie 
ubytki grzbietu. Wydano 270 egz., ten nr 135, z 
podpisem autora. Odręczna dedykacja autora 
dla Edwarda Kozikowskiego. Pierwsze wydanie 
ukazało się w 1926 nakładem „Zwrotnicy” (de 
facto kosztem autora). Kurek tak pisał o swojej 
powieści: „Pierwsza moja książka prozą - naro-
biła trochę wrzawy w Krakowie. Była bowiem 
dosłownie chronique scandaleuse. Wszystkiego 
raptem czterdzieści osiem stron, namiętna fuga 
liryczna połączona z reporterką. Młody dzienni-
karz staje na głowie i wmawia w ludzi, że to naj-
wygodniejsza dla niego pozycja. Duży posmak 
zgorszenia, duże kontrasty. Obok rozbuchanej 
fantazji (bohater mój zabija na biegunie Amund-
sena!) - partie pisane w duchu ,nowej rzeczowo-
ści’ [...]. W powieści obok bohaterów fikcyjnych 
występują osoby autentyczne pod autentycznymi 
nazwiskami” (J. Kurek „Mój Kraków”, Kr. 1978, 
s. 153-154). Powieść, jak przyznawał Kurek, 
miała charakter scenariusza filmowego. Znaczna 
część akcji dzieje się w kinie, świat realny miesza 
się tu z rzeczywistością przedstawioną na ekranie. 
,Andrzej Panik’, choć skromny objętościowo, przywoływany jest często przez krytyków, jako 
przykład oddziaływania technik filmowych na literaturę. 600.–
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242. KUREK Jalu – Śpiewy o Rzeczypospolitej. Poezje. Warszawa [1929]. Skł. gł. Dom 
Książki Pol. 21,5x15 cm, s. 31. brosz.
Rypson I 47. Niewielkie ubytki grzbietu i załamania krawędzi okł., drobne załamania tylnej okł. 
i ostatnich kart, papier pożółkły. Odręczna dedykacja autora dla Edwarda Kozikowskiego. 
Okładka i układ typograficzny Kazimierza Podsadeckiego. Asymetryczna kompozycja składa 
się z czarnych i czerwonych liter różnej wielkości i kroju - zróżnicowanych także w obrębie jedne-
go słowa, oraz prostokątów, kół i linii. To najbardziej rozbudowana okładka książkowa Podsadec-
kiego, wyraźnie nawiązująca do projektów Strzemińskiego. Książkę otwiera „Manifest poetycki”, 
wydany po raz pierwszy w formie ulotki w grudniu 1929 roku, po którym umieszczono 16 wierszy. 
Mimo odmiennego, nieawangardowego charakteru wierszy, Kurek poważnie rozważał możliwość 
wydania tomu pod znakiem „Zwrotnicy”. Wobec niemożności skontaktowania się w tej sprawie z 
Peiperem, za radą Przybosia zrezygnował z tego pomysłu. Ilustracja na tabl. 1. 1.600.–

243. NOWA Kultura. Tygodnik [późn. miesięcznik]. Warszawa. Red. Edward Staniecki. 
brosz.

 R. 2, nr 17 (32): 26 IV 1924. 25,4x17,8 cm, s. [385]-400.
Czas. BJ 5, 287. Stan dobry. Układ typograficzny Mieczysława Szczuki (okładka, winieta tytu-
łowa, przerywniki). Tygodnik, później miesięcznik, którego pierwszy numer ukazał się w lipcu 
1923 i był kontynuacją zlikwidowanego w maju 1923 pisma „Kultura Robotnicza”. Faktycznymi 
redaktorami pisma był Jerzy Heryng i Jan Hempel. Na tylnej okł. tego numeru nadruk „Okładkę i 
układ graficzny projektował M. Szczuka”. Ten numer zaw. m.in.: „Pod znakiem Kasprzaka”, „Ze 
wspomnień proletarjatczyka” K. Tomaszewskiego, fragment „Ogni św. Dominika” E. Zamiati-
na. Numer jest wyjątkowy za sprawą korespondencji nadesłanej do „Nowej Kultury” i redak-
cyjnej odpowiedzi na list. Dwaj czytelnicy ukryci 
pod kryptonimami J. W. i St. F. piszą: „Dawniej [...] 
nie widzieliśmy w piśmie miejsc niezużytych na 
cel walki klasowej. Dziś miejsce cytat z dzieł na-
szych ukochanych mistrzów, nauczycieli, uczonych 
i działaczy socjalistycznych, zajmują poprzecznie i 
podłużnie porozmieszczane piątki lub wiele mówią-
ce zestawienia liter ,ikifiki’”. Głosy czytelników ne-
gatywnie oceniające szatę graficzną pisma były dla 
Szczuki bolesnym ciosem. Wielokrotnie bowiem 
podkreślał, że sztuka ma służyć klasie robotniczej, 
że ma mieć charakter proletariacki. Tymczasem 
jego realizacje nie spotkały się ze zrozumieniem ko-
munizujących czytelników. Redakcja broniła arty-
stę: „Zgoła nie uważamy walk artystycznych za coś 
ważniejszego, niż walka o wyzwolenie proletarjatu 
[...]. Czasopismo proletarjackie niekoniecznie po-
winno być brzydkie - podobnie jak zakopcony sufit 
i zapluta podłoga zgoła nie są koniecznemi właści-
wościami lokalu proletarjackiego, choć - niestety 
- znakomita większość lokalów proletarjackich jest 
zakopcona i brzydka”. 400.–

244. O SZTUCE nowoczesnej. Łódź 1934. Wyd. Tow. Bibljofilów. 22x15,5 cm, s. [6], 93, 
[1]. brosz.
Druk funkc. 190; Strzemiński 100 IV.A.35. Okł. nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Hitle-
rowska urzędowa piecz. odbita w kilku miejscach (m.in. na przedniej okł., ale nie na stronie tyt.); 
odręczny numer inwentarzowy na przedniej okł. Okładka i tak samo skomponowana karta ty-
tułowa autorstwa Władysława Strzemińskiego. Wydano 500 egz. w „Druk. Polskiej” Ludomi-
ra Mazurkiewicza. Książka zaw. cztery artykuły: J. Brzękowski „Nowa sztuka na Zachodzie”, L. 
Chwistek „Tragedja naturalizmu”, P. Smolik „Sztuka a rzeczywistość”, W. Strzemiński „Sztuka 
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nowoczesna w Polsce”. „Wydawnictwo to miało na 
celu upowszechnienie wśród czytelników informa-
cji na temat nowej sztuki i propagowanie jej zało-
żeń. Było jedną z pełniejszych form realizujących 
propagandowo-dydaktyczne założenia Strzemiń-
skiego” (A. Płauszewski „a. r. Mit urzeczywistnio-
ny”, Łódź 1989, s. 36). Nieczęste. 3.000.–

245. PEIPER Tadeusz – A. Rysunkami ozdo-
bił [Mojżesz] Kisling. Kraków 1924. Wyd. 
„Zwrotnicy”. 22,7x18 cm, s. 30, [2]. brosz.
Peiper 496; SPKL 195. Okł. nieco nadkruszone, z 
niewielkimi ubytkami, ślad zawilgocenia na obu 
okł., wewnątrz stan dobry. Debiutancka książka 
Tadeusza Peipera zawierające jego stare i nowe 
wiersze. Autor oprawy plastycznej książki (za-
pewne sam Peiper) na okładce postawił w lewym 
górnym narożniku tłuste „A”, przy dolnej krawędzi 
umieścił nazwiska autora i ilustratora. Podobnie 
minimalistyczny charakter ma strona tytułowa: tu, 
obok powtórzenia układu okładkowego, pojawia się 
wydrukowany skośnie rok wydania: 1924, co burzy 
statyczną kompozycję nadając jej dynamiczne napięcie. Na następnej karcie umieszczono krótką 
przedmowę, złożoną drobną czcionką i wydrukowaną w formie zwartego kwadratu. Peiper wspo-
mina w niej o utraconych rękopisach i - przewidując zarzut krytyków o „braku bezpośredniości 
uczuć - ripostuje: „Niechże tych rycerzy ziemniaczanych kul oczekuje tu odpowiedź: bezpo-
średniość uczuć w poezji? ale to jest dobre dla smarkaczy!”. Książkę zilustrował dobry znajomy 
Peipera z czasów paryskich: Mojżesz Kisling, dając cztery całostronicowe rysunki. Na ostatniej 
stronie tomu „A” wydrukowano informację o wysokości nakładu (400 egz.) i wydawcy („Zwrot-
nica”).
T. Peiper (1891-1969) - poeta, kry-
tyk literacki, teoretyk, założyciel 
„Zwrotnicy”, jeden z głównych 
przedstawicieli awangardy literac-
kiej okresu międzywojennego.
M. Kisling (1891-1953) - malarz 
urodzony w Krakowie, uczeń J. 
Pankiewicza, działający we Francji, 
jeden z najwybitniejszych członków 
École de Paris, przyjaciel P. Picassa, 
A. Modiglianiego. Początkowo two-
rzył pod wpływem kubizmu, aby 
później wypracować własny styl 
charakteryzujący się miękką płynną 
linią, kontrastującą z ekspresją i dy-
namiką koloru. 2.000.–

246. PEIPER Tadeusz – Na przykład. Poemat aktualny. Kraków 1931. Wyd. „Zwrotnicy”. 
21x14,2 cm, s. 36, [3]. brosz.
Peiper 515. Okł. lekko nadkruszone i częściowo zakurzone, poza tym stan dobry. Ekslibris. 
Wydano 500 egz. Układ typograficzny Kazimierza Podsadeckiego. Poemat polityczny w 
sprawie brzeskiej. Peiper „odczuł [ją] jako najbardziej dramatyczną w latach wskrzeszonej Pol-
ski, domagającą się osobnego, poetyckiego, świadectwa, które dał, ale chwilę potem nastąpił 
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ogromny zawód: cenzura, decyzją prokuratury Sądu 
Okręgowego w Krakowie, konfiskuje książkę. Pe-
iper wnosi sprzeciw i w rozprawie wyznaczonej na 
18 kwietnia 1931 roku broni się z wolnej stopy, bez 
udziału prawnika, uzbrojony jedynie w narzędzia li-
teraturoznawczej analizy, co pozwoliło mu przenieść 
akcent z wydźwięku politycznego swego poematu na 
zagadnienie autonomii poezji. Po tej lekcji poetyki 
danej sędziom sąd skazuje książkę Peipera na cenzu-
rę zaledwie dwuwiersza mówiącego o uszczypnięciu 
kobiety w pośladek, co według orzeczenia ,narusza 
wstydliwość, tym więcej, że dziełko to jako wytwór 
polskiego autora wejdzie do literatury, a tym samym 
dostać się może do rąk niewinnej młodzieży’. Nieste-
ty po trzech dniach Sąd Apelacyjny uwzględnia zaża-
lenie i utrzymuje w mocy wcześniejszą konfiskatę. Po 
tym wyroku sądowym Peiper jako poeta zamilknie, 
nie napisze już żadnego poematu i w oczach współ-
czesnych szybko zacznie być odbierany jako klasyk 
poetyckiej awangardy” (Peiper, s. 240). W prezento-
wanym tu egzemplarzu na s. 10 fragment tekstu zo-
stał zaczerniony - pod czarnym prostokątem kryją się 
słowa „Nie myśli długo z babą się certolić, uszczypnie 
w dupę i niech pękną muzy”. „Taki wariant wydawniczy rozpowszechniany był w okresie 18 
IV-6 V 1931, tj. pomiędzy uchyleniem pierwszej a zarządzeniem drugiej konfiskaty (podpis pod 
zdjęciem przy s. 176 w: T. Peiper „Poematy i utwory teatralne”, Kr. 1979). Rzadkie. 1.000.–

247. PEIPER Tadeusz – Poematy. (Zbiór). [Kraków] 1935. Koło Wydawnicze „Teraz”. 
20,6x14,7 cm, s. 175. brosz.
Peiper 515; Rypson I 65; Rypson II 147; Druk funkc. 75. Okł. otarte i zaplamione, niewielki 
ubytek dolnej krawędzi przedniej okł. i dolnej części grzbietu, ubytek pionowej krawędzi tylnej 
okł., wewnątrz stan dobry. Okładkę projektował Kazimierz Podsadecki („postępujący redukcjo-
nizm, maksymalne oczyszczenie elementów ozdob-
nych” - Rypson I, s. 89). Część tekstów drukowano 
w poprzek arkusza. Zbiór niemal całego poetyckiego 
dorobku Peipera. „Kilkunastoletni etap reformowania 
polskiej poezji zamknie Peiper w 1935 roku, wydając 
,Poematy’, będące przypomnieniem jego wcześniej-
szych utworów poetyckich, o których napisze, że ,na-
leżą do najlepszych, jakie stworzyła współczesność’. 
Ta megalomania raziła krytyków, ale przypomnienie 
czterech tomów poetyckich w kontekście jego ksią-
żek teoretycznych sprawiło, że recenzje były znacznie 
bardziej przychylne” (Peiper, s. 316). 640.–

248. SŁONIMSKI Antoni – Oko w oko. Poemat. 
Warszawa [1928]. Nakł. autora. 25,3x18 cm, s. 
63, [1]. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejona na 
oprawę.
Straus 32. Otarcia krawędzi okł., nieznaczne zaplamie-
nia wewnątrz, stan ogólny dobry. Wydano 300 egz., 
ten nr 133, z podpisem autora. Okładka i ilustracje 
w tekście - fotomontaże Władysława Daszewskie-
go („Świetna seria fotomontaży” - Rypson II, s. 92). nr  248
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„Jego [Daszewskiego] największym dziełem było opracowanie wydanego w 1928 roku w Roju 
głośnego poematu Antoniego Słonimskiego ,Oko w oko’. Ten bardzo introwertyczny wiersz, o 
podobnym rytmie i strukturze co ,Europa’, może być interpretowany jako poetycka polemika 
czołowego skamandryty z Anatolem Sternem. W jednym momencie w poemacie Słonimskiego 
pobrzmiewają wręcz nuty antyfuturystycznego protestu: ,Do diabła z piekłem ulic i fabrycznych 
świtów, Z poezją drutów, reklam i drapaczy nieba! Weź do ręki mdły tomik wierszy urbanistów, 
Jeśli ci tej recepty nudnej jeszcze trzeba’ [...]. ,Oko w oko’ jest owocem podróży Słonimskiego 
po Brazylii i przeżytego tam przez poetę ostrego ataku malarii. To poetycka wizja spotkania ze 
śmiercią. Daszewskiemu po mistrzowsku udało się oddać nastrój tej wspaniałej i godnej przy-
pomnienia poezji. Godne podkreślenia jest jeszcze jedno. ,Oko w oko’ jest jedynym polskim 
poematem okresu międzywojennego w całości zilustrowanym za pomocą techniki fotomontażu. 
Daszewski zrealizował więc niespełnione marzenie Szczuki. Na stronicach poematu Słonimskiego 
nie spotkamy geometrycznego, czerwono-czarnego, typowego dla ,Europy’ podziału stron. Słowa 
,Oko w oko’ nie domagają się ofiary krwi. Dzięki zastosowaniu doskonałego kredowego papieru 
fotomontaże Daszewskiego wydrukowane są wyraźnie, z pełnym zachowaniem szczegółu. Ata-
kują widza różnymi odcieniami czerni, szarości i bieli [...]. Najwspanialsza jest okładka - cała 
składa się z wycinków ludzkich oczu: młodych i starych, kobiecych i męskich; zmęczonych i spo-
kojnych, w okularach i bez nich [...]. Znanym nam dziełom konstruktywistów daleko do okładki 
Daszewskiego. Choć wyprzedziła ona epokę o kilka lat, to jest jednoczenie ponadczasowa - jak 
śmierć. Wydrukowany w 300 egzemplarzach poemat ,Oko w oko’ jest równie rzadki jak wydana 
w liczbie 800 egzemplarzy ,Europa’. Obie książki są na rynku antykwarycznym praktycznie nie-
dostępne. Przy wydaniu poematu ,Oko w oko’ poniesiono spore koszty; miał on charakter druku 
bibliofilskiego: wszystkie egzemplarze są ponumerowane i podpisane przez [...] autora. To jedyny 
znany mi polski druk bibliofilski wykonany w technice fotomontażu [...]. Książka sprzedawała się 
słabo. Była po prostu bardzo droga. W katalogu wydawniczym Roju na rok 1938 figuruje z ceną 
37 zł. Dla porównania ,Ferdydurke’ Gombrowicza kosztowała wówczas 7 zł” (Straus, s. 46-48).  
Ilustracja na przedniej okładce katalogu. 6.000.–

249. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Tumor Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prolo-
giem. Kraków 1921. Sp. Wyd. „Fala”. 19,7x13,6 cm, s. 90. brosz.
Grzbiet pożółkły, przednia okł. z niewielkim ubytkiem, wewnątrz stan dobry. Zamazana piecz. 
własn. na karcie tyt. Ekslibris. Przed tekstem widnieje wydrukowana dedykacja dla Zofii i Tade-
usza Żeleńskich. Sztuka miała swoją prapremierę 31 
czerwca 1921 w Teatrze Miejskim w Krakowie i tym 
samym była pierwszym utworem Witkacego, jaki do-
czekał się realizacji scenicznej . Przedstawienie było 
szeroko komentowane w ówczesnej prasie, co skłoniło 
autora do wystąpienia z zaciekłą polemiką. Główny 
bohater dramatu jest genialnym matematykiem, a ak-
cja pełna jest absurdalnych i irracjonalnych epizodów. 
Widać tu charakterystyczne dla teatru Witkacego ele-
menty groteski, czarnego humoru, nawet surrealizmu. 
W krótkim „Wstępie teoretycznym” Witkiewicz pisał: 
„oprócz kwestii erotycznych, treścią [„Tumora”] są: 
pewne fantazje na temat przewrotu w matematyce i 
fizyce [...]. Fantazjami na temat matematyki i psychia-
trii nie chcielibyśmy obrazić ani jednych, ani drugich 
uczonych, podobnie jak poglądami na tzw. ,miłość’, 
kwestie społeczne i nadnaturalne zjawiska, nie chcie-
libyśmy obrazić erotomanów, społeczników i spiryty-
stów”. Kończy zdaniem: „Zaznaczamy, że ,poglądom’ 
wypowiadanym przez osobistości w sztukach tych, 
nie przypisujemy żadnego obiektywnego znaczenia”. nr  249
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Czysta forma w praktyce. Dołączono: fragment oryg. afisza na przedstawienie oraz wycinek pra-
sowy z recenzją (niepochlebną). 300.–

Awangarda rosyjska

250. ASEEJEV N[ikolaj] – Izbrannye stichi. Mo-
skva-Leningrad 1930. Gosudarstvennoe Izdatel-
stvo. 19,9x13,3 cm, s. 235, [3]. opr. oryg. kart.
Okł. nieco otarte, niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz 
stan dobry. Tom wierszy. Geometryczno-typogra-
ficzna kompozycja okładkowa Aleksandra Rod-
czenki. 450.–

251. ASEEJEV Nik[olaj] – Semen Proskakov. Sti-
chotvornye primečanija k materialam po istorii 
graždanskoj vojny. Moskva-Leningrad 1928. 
Gosudarstvennoe Izdatelstvo. 21,4x14 cm, s. 50, 
[1], tabl. 5. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania krawędzi okł. Pierwsze 
osobne wydanie poematu Asiejewa; pierwodruk frag-
mentów ukazał się rok wcześniej na łamach „Nowego 
Lefa”. Utwór jest jednym z klasycznych przykładów 
epiki wierszowanej poświęconej Wojnie Domowej. 
Do tego wydania - i tylko do tego - dodano ilustracje 
nadające publikacji charakter dokumentacyjny. Czar-
no-czerwona okładka nawiązująca stylistycznie do 
„Nowego Lefa”. 180.–

252. CHLEBNIKOV Velemir – Otryvok iz Dosok sudby. List [1]-2. [Moskva?] 1922. Tipo-
grafija pri fabrike „Svoboda”. 24,7x17,2 cm. 
brosz.
Okł. po konserwacji (uzupełnione ubytki grzbie-
tu i narożników), wewnątrz stan dobry. Podpis 
własn. Ostatnia praca Chlebnikowa wydana za 
jego życia (zmarł 28 VI 1922 - cz. 1 nosi datę 21 
III 1922, cz. 2: 14 XII 1922). Pisarz, jeden z czo-
łowych rosyjskich futurystów, próbuje tu przed-
stawić matematyczną koncepcję dziejów. Każda z 
części ukazała się w nakładzie 500 egz. (na okład-
ce podano nakład dwukrotnie wyższy). Okładka 
Anatola Borysowa - dwubarwna kompozycja ty-
pograficzna. 350.–

253. EKSPRESSIONISTY. Evgenij Gabrilovič, 
Boris Lapin, Sergej Spassskij, Ippolit Soko-
lov. Moskva 1921. Sad Akadema. 17,6x11,9 
cm, s. 16. brosz.
Okł. częściowo pożółkła, poza tym stan bardzo 
dobry. Egz. niemal w całości nierozcięty. Zbioro-
wy tom poezji rosyjskich ekspresjonistów. 350.–
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254. MAJAKOVSKIJ Vladimir – Ispanija, Okean, Gavanna, Meksika, Amerika. Moskva-
-Leningrad 1926. Gosudarstvennoe Izdatelstvo. 16,3x13,1 cm, s. 89, [7]. opr. ppł. z 
epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Okł. nieco otarte i zaplamione, blok poluźniony, zaplamienia części kart. Kilka piecz. Tom wier-
szy. Okł. brosz. projektu Aleksandra Rodczenki. 450.–

255. SELVINSKIJ Ilja – Puštorg. Roman. Izd. votoroe. Moskva-Leningrad 1931. Gosudar-
stvennoe Izdatelstvo Chudožestvennoj Literatury. 20x14,2 cm, s. 192. opr. oryg. pł., 
obw.
Obw. otarta, po konserwacji, wyklejki nieco pożółkłe, poza tym stan dobry. Anonimowe kom-
pozycje geometryczno-liternicze na obwolucie i okładce (na obw. sygnatura L. S. lub A. S.). 
Obszerna powieść wierszem napisana przez I. Sielwinskiego (1899-1968) - rosyjskiego pisarza, 
przedstawiciela konstruktywizmu w literaturze, wieloletniego oponenta W. Majakowskiego (Wi-
kipedia: „W latach 1927-30 prowadził gwałtowną polemikę z Władimirem Majakowskim, lecz 
zakończył ją samokrytyką, po czym został spawaczem w elektrowni”). 180.–

256. TARABUKIN Nikolaj – Opyt teorii živo-
pisi. Moskva 1923. Vserossijskij Proletkult. 
22,4x16,8 cm, s. 69, [2]. brosz.
Grzbiet nieco otarty, papier pożółkły. Podpis własn. 
Wydano 3.000 egz. Okładka Michała Sokołowa - 
kompozycja typograficzna. 200.–

257. TROŠIN Nikolaj – Osnovy kompozycii v fo-
tografii. Opyt opredelenija osnov postroenija 
fotografičeskogo snimka. Moskva 1929. Akc. 
Izd. O-vo „Ogoniek”. 25x17,9 cm, s. 118, [2]. 
brosz. Bibliot. žurnala „Sovetskoe Foto”, kn. 
30.
Otarcia i zaplamienia okł., załamania narożników 
kart, zaplamienia niektórych kart. Podkreślenia 
fragmentów tekstu. Podręcznik kompozycji foto-
graficznej. Pracę ilustrują zdjęcia m.in. D. Deba-
bowa, W. Ignatowicza, A. Teleszewa, S. Friedlan-
da. Nowoczesna okładka i układ graficzny książki 
autorstwa Olgi Dejneko. 250.–

Literatura tematu

258. ESTREICHER Karol – Leon Chwistek. Biografia artysty (1884-1944). Kraków 1971. 
PWN. 24,5x17,2 cm, s. VI, [2], 400, [4], tabl. barwne 4. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Nieliczne podkreślenia ołówkiem. Ekslibris. Odręczna dedykacja autora. Najob-
szerniejsza biografia Chwistka, oparta na źródłach, analizie jego pism i własnych wspomnieniach 
Estreichera. 120.–

259. [KATALOG]. Berinson, Galerie. Samuel Szczekacz 1917-1983. Berlin, III-VIII 2009. 
26,5x21,5 cm, s. 159, [1]. opr. oryg. kart.
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Stan bardzo dobry. Publikacja towarzysząca 
największej prezentacji dorobku artystycz-
nego S. Szczekacza. Zaw. wstęp Hendrika A. 
Berinsona, esej Janusza Zagrodzkiego „Har-
monia jedności”, barwne reprodukcje prac, 
czarno-białe zdjęcia dokumentacyjne. Teksty 
po angielsku, polsku i niemiecku. 120.–

260. MALINOWSKI Jerzy – Grupa „Jung 
Idysz” i żydowskie środowisko „Nowej 
Sztuki” w Polsce 1918-1923. Warszawa 
1987. PAN, Instytut Sztuki. 23,5x16,5 
cm, s. [2], 246, ilustr. 68. brosz.
Załamanie narożnika tylnej okł., poza tym 
stan bardzo dobry. Maszynopis powiel. Na ta-
blicach reprodukcje prac m.in. H. Berlewiego, 
W. Weintrauba, M. Szwarca, J. Adlera. Jedyne 
książkowe opracowanie monograficzne łódz-
kiej grupy artystyczno-literackiej stanowią-
cej (wg autora) „najwybitniejsze artystyczne 
zjawisko w historii sztuki żydowskiej XX w. 
w Polsce”. Twórczość artystów z kręgu „Jung 
Idysz” określana jest mianem „ekspresjonizmu 
żydowskiego”. 120.–
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 [FAJANS Maksymilian]. Ozdobne litografowane frontispisy do dzieła Maksymiliana 
Fajansa „Wizerunki polskie” z 1851.
Monumentalny album Fajansa składał się z 14 frontispisów (będących okładkami kolejnych ze-
szytów), 46 portretów i tyluż biogramów. Frontispisy i portrety rysował M. Fajans, większość 
została odbita w Paryżu u Lemerciera, pozostałe wyszły spod pras Fajansa w Warszawie. Fronti-
spisy, starannie zakomponowane, z licznymi postaciami symbolicznymi i wymownymi scenami 
alegorycznymi odbito w litografii tonowanej; na każdym umieszczono czytelne odniesienia do 
twórczości sportretowanych w danym zeszycie osób. Plansze form. 34x24 cm (w świetle passe-
-partout). Wszystkie prezentowane tu frontispisy umieszczono we wsp. zaklejonych kartonowych 
passe-partout. Stan bardzo dobry.

261. Jan Wincenty Bandtkie, Rafał Hadziewicz, Andrzej Zamojski. Ilustracja na 3. stronie 
okładki.                                                                                                                                 300.–

262. Józef Bohdan Zaleski, January Suchodolski, Alexander Przezdziecki.                            300.–
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263. J[ózef] Gołuchowski, A[ugust] Cieszkowski, A[ntoni] Waga. Ilustracja na 3. stronie 
okładki.                                                                                                                                                  300.–

264. J[ózef] Muczkowski, Alexander Lesser, F[ranciszek] Wężyk, Wł[adysław] Syrokomla, 
Wojciech Jastrzębowski, Teodor Narbutt.                                                     300.–

265. W[acław] A[leksander] Maciejowski, J[an] K[sawery] Kaniewski, K[azimierz] W[łady-
sław] Wójcicki. Ilustracja na 3. stronie okładki.                                                                                           300.–

266. Wincenty Pol, Karol Lipiński, Anna Nakwaska. Ilustracja na 3. stronie okładki.       300.–

267. [GRA 1]. Lech. Gra narodowa dla dzieci, młodzieży i starszych osób. [191-?].
Plansza drukowana na ark. 43,2x45,7 cm. Szósta edycja gry planszowej ułożona i wydana przez 
Józefa Chociszewskiego w Gnieźnie, odbita w Druk. Spółkowej tamże. W centrum korona Kazi-
mierza Wielkiego i sylwetki Piasta Kołodzieja i Bolesława Chrobrego. Resztę planszy wypełnia 
140 spiralnie ułożonych prostokątnych pól. Na niektórych polach umieszczono krótkie opisy wy-
darzeń z historii Polski i polecenia dla graczy (np. „rzuć kostką 3 razy”, „idź w góre do nr. 60”, 
„spadasz do nr. 8”). Tytuł gry na górnym 
marginesie, na dolnym instrukcja i dane 
wydawnicze. Niewielkie naddarcia gór-
nego marginesu, stan dobry. 120.–

268. [GRA 2]. Zwierzyniec. Wesoła i 
pouczająca gra dla dzieci z dwiema 
kostkami. [191-?].
Plansza drukowana na ark. 46x56,2 cm. 
Gra opracowana i wydana przez Józefa 
Chociszewskiego w Gnieźnie, odbita w 
Druk. Dziennika Poznańskiego w Po-
znaniu. Na planszy umieszczono 14 ob-
razków ze zwierzętami oraz zasady gry. 
Tytuł na górnym marginesie, na dolnym 
dane wydawnicze. Niewielkie naddarcia 
dolnego marginesu, stan dobry. Dołączo-
no drugi egzemplarz tej samej gry. 200.–

269. [JAN PAWEŁ II]. Zestaw pamiątek z wizyty Ojca św. w Londynie w 1982.
W skład zestawu wchodzą:
1. błogosławieństwo i podpis papieża atramentem na dwóch fotografiach z jego wizerunkiem, 

dat. 12 VIII 1982, w podziękowaniu za wiersz okolicznościowy ułożony przez Mieczysławę 
Marię Sowińską w Wielkiej Brytanii. Fotografie wraz z dwoma innymi naklejonymi na kartono-
wy podkład opisany odręcznie przez autorkę wiersza: „Wizyta Ojca św. w Londynie 1982 r.”.

2 maszynopisowy tekst w/w wiersza wraz z odręcznymi poprawkami i podpisem autorki, dwa 
zdjęcia z przedstawieniem autorki i miejsca pobytu. Całość naklejona na kartonowy podkład 
opatrzona odręcznym tekstem identyfikującym: „1. Wiersz ułożony przez Miecz. Sowińską - 
przesłany Ojcu św. do Rzymu. 2. Dwa zdjęcia: Dom Polaków w Londynie ,Antokol’. Drugie 
zdjęcie M. Sowińska zamieszkała w Obozie Polaków w Penrhos (Walia)”.

3. fragment koperty i odbitka kserograficzna koperty wysłanej do autorki z Watykanu oraz maszy-
nopisowa karta z odpowiedzią z odręcznym podpisem ks. Stanisława Dziwisza. Całość nakle-
jona na kartonowy podkład opatrzona odręcznym tekstem identyfikującym: „Odpowiedź Ojca 
św. Jana Pawła II na list Mieczysławy Sowińskiej zamieszk. w Domu Starości w Penrhos W. 
Bryt. (Walia)”.

Koperta uszkodzona, stan pozostałych obiektów dobry.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005) - arcybiskup krakowski, kardynał, od 16 X 1978 
papież, święty Kościoła katolickiego, jeden z największych autorytetów moralnych XX w. 600.–
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Karty do gry

270. ALLERFEINSTE Jockey-Club- 
-Piquet Nr. 55. 32 Blätter. 1885. 
Wiedeń, Spielkartenfabrik C. Titze 
& Schinkay.
Kompletna talia składająca się z 32 kart, 
w oryginalnym papierowym opakowa-
niu z przedartą jednostronnie naklejką 
akcyzową. Nadruk na opakowaniu czer-
wony. Narożniki krawędzi kart złoc. 
Naddarcia opakowania, karty w stanie 
bardzo dobrym. 140.–

271. ALLERFEINSTE Jockey-Club- 
-Piquet Nr. 55. 32 Blätter. 1885. 
Wiedeń, Spielkartenfabrik C. Titze & Schinkay.
Kompletna talia składająca się z 32 kart, w oryginalnym papierowym opakowaniu z przedartą 
jednostronnie naklejką akcyzową. Nadruk tytułowy na opakowaniu niebieski. Narożniki krawędzi 
kart złoc. Naddarcia opakowania, karty w stanie bardzo dobrym. Ilustracja na tabl. 8. 140.–

272. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Pickett. 32 Bl. N-o 81. 1900. Wiedeń, Ferd. Piatnik & 
Söhne.
Kompletna talia składająca się z 32 kart, w oryginalnym papierowym opakowaniu z przedartą 
jednostronnie naklejką akcyzową. Nadruk tytułowy na opakowaniu czerwony, poziomy (czcion-
ka bezszeryfowa). Narożniki krawędzi kart złoc. Otarcia i lekkie załamania opakowania, poza 
tym stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 8. 120.–

273. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-
-Pickett. 32 Bl. N-o 81. 1900. Wie-
deń, Ferd. Piatnik & Söhne.
Kompletna talia składająca się z 32 kart, 
w oryginalnym papierowym opakowaniu 
z przedartą jednostronnie naklejką akcy-
zową. Nadruk tytułowy na opakowaniu 
czerwony, poziomy (czcionka z szeryfa-
mi). Narożniki krawędzi kart złoc. Nie-
wielkie otarcia opakowania, poza tym 
stan bardzo dobry. 120.–

274. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-
-Piquet. 32 Bl. N-o 81. 1900. Wie-
deń, Ferd. Piatnik & Söhne.
Kompletna talia składająca się z 32 kart, 
w oryginalnym papierowym opakowaniu z przedartą jednostronnie naklejką akcyzową. Nadruk 
tytułowy na opakowaniu niebieski, poziomy. Narożniki krawędzi kart złoc. Naddarcia opakowa-
nia, poza tym stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 8. 120.–

275. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whist. 52 Bl. N-o 107. 1900. Wiedeń, Ferd. Piatnik & 
Söhne.
Kompletna talia składająca się z 52 kart, w oryginalnym papierowym opakowaniu z przedartą 
jednostronnie naklejką akcyzową. Nadruk tytułowy na opakowaniu niebieski, poziomy (czcionka 
z szeryfami). Narożniki krawędzi kart złoc. Stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 8. 160.–
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276. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-
-Whist. 52 Bl. N-o 107. 1900. Wie-
deń, Ferd. Piatnik & Söhne.
Kompletna talia składająca się z 52 kart, 
w oryginalnym papierowym opakowa-
niu z przedartą jednostronnie naklejką 
akcyzową. Nadruk tytułowy na opa-
kowaniu niebieski, poziomy (czcionka 
bezszeryfowa). Narożniki krawędzi kart 
złoc. Stan bardzo dobry. 160.–

277. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-
-Whist. 52 Bl. N-o 107. 1900. Wie-
deń, Ferd. Piatnik & Söhne.
Kompletna talia składająca się z 52 kart, 
w oryginalnym papierowym opakowaniu z przedartą jednostronnie naklejką akcyzową. Nadruk 
tytułowy na opakowaniu czerwony, poziomy (czcionka z szeryfami). Narożniki krawędzi kart 
złoc. Ubytek naklejki akcyzowej, poza tym stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 8. 160.–

278. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whist. 52 Bl. N-o 107. 1900. Wiedeń, Ferd. Piatnik & 
Söhne.
Kompletna talia składająca się z 52 kart, w oryginalnym papierowym opakowaniu z przedartą 
jednostronnie naklejką akcyzową. Nadruk tytułowy na opakowaniu czerwony, poziomy (czcion-
ka bezszeryfowa). Narożniki krawędzi kart złoc. Ubytek naklejki akcyzowej, poza tym stan bar-
dzo dobry. Ilustracja na tabl. 8. 160.–

279. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-
-Whist. 52 Bl. N-o 107. 1900. Wie-
deń, Ferd. Piatnik & Söhne.
Kompletna talia składająca się z 52 kart, 
w oryginalnym papierowym opakowa-
niu z przedartą jednostronnie naklejką 
akcyzową. Nadruk tytułowy na opako-
waniu czerwony, poziomy (czcionka z 
szeryfami), układ napisów odmienny od 
pozostałych, tekst na obwodzie opako-
wania drukowany czerwono. Narożniki 
krawędzi kart złoc. Stan bardzo dobry. 
Ilustracja na tabl. 8. 160.–

280. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-
-Whist. 52 Bl. N-o 107. 1900. Wiedeń, Ferd. Piatnik & Söhne.
Kompletna talia składająca się z 52 kart, w oryginalnym papierowym opakowaniu z przedartą 
jednostronnie naklejką akcyzową. Nadruk tytułowy na opakowaniu czerwony, poziomy (czcion-
ka z szeryfami), układ napisów jw., tekst na obwodzie opakowania niebieski. Narożniki krawędzi 
kart złoc. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 8. 160.–

281. ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whist. 52 Bl. N-o 107. 1900. Wiedeń, Ferd. Piatnik & 
Söhne.
Kompletna talia składająca się z 52 kart, w oryginalnym papierowym opakowaniu z przedartą 
jednostronnie naklejką akcyzową. Nadruk tytułowy na opakowaniu czerwony, poziomy (czcion-
ka z szeryfami). Układ napisów jak w poz. 277, niewielkie różnice ramki wokół nadruków „32 
Bl.”. Narożniki krawędzi kart złoc. Stan bardzo dobry. 160.–
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282. [KOŚCIUSZKO Tadeusz]. Ołówkowy por-
tret Tadeusza Kościuszki, sygn. „Th. Gu-
erin”, form. 11,4x8,7 cm (w świetle ramy); I 
poł. XIX w.?
Popiersie, głowa zwrócona nieco w prawo, Ko-
ściuszko w mundurze wojskowym i we francuskiej 
czapce z piórem. Gumowski w „Portretach Ko-
ściuszki” (Lw. 1917) pisząc o podobiźnie przywód-
cy insurekcji pędzla Grassiego, dodaje: „ten portret 
Kościuszki [...] znalazł około 1830 r. w całej Euro-
pie dużo naśladowców i doczekał się szeregu prze-
róbek. Sztychowali go w Paryżu Lequey według 
rysunku Guerina [...]”. Dołączono egz. wspomnia-
nej książki Gumowskiego w nowej oprawie pół-
skórkowej. Rysunek w starej, szerokiej ramie złoc., 
stan dobry. Ilustracja na tabl. 8. 1.600.–

283. [LEGIONY Polskie]. Potwierdzenie przy-
działu dla legionisty Ludwika Angielusa 
(Angelusa) z oddziału sanitarnego do c. i 
k. Komendy Grupy Legionów Polskich płk. 
[Zygmunta] Zielińskiego w Kozienicach, 
dat. w Krakowie 2 III 1916.
Dokument form. 34x21 cm, pismo maszynopisowe, z odręcznymi podpisami ołówkiem i piecz.: 
„Legionsoffizier zur Führung der Legionsangelegenheiten beim K. u. K. Platzkommando in Kra-
kau”. Ślady złożenia, stan ogólny dobry. 100.–

284. [MICKIEWICZ Adam - plakieta]. Popiersie Adama Mickiewicza na metalowej owal-
nej plakiecie form. 19,4x16,5 cm. 1898.
Poeta zwrócony w lewo, w zapiętym surducie. Na obwodzie napis „1798 Adam Mickiewicz 
1898”. Plakieta wykonana z okazji setnej rocznicy urodzin wieszcza. Niewielkie uszkodzenia w 
partii włosów, brak przywieszki. 240.–
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285. [MICKIEWICZ Adam - popiersie]. Popiersie z brązu wys. 15,7 cm, koniec XIX w. (?).
Poeta patrzący na wprost, w zapiętym pod szyją surducie. Popiersie na okrągłym postumencie. 
Brak sygnatury. Stan dobry. 240.–

286. [MICKIEWICZ Adam - rękopis]. Tekst drugiego tomu „Pana Tadeusza” Adama Mic-
kiewicza przepisany przez nieznaną osobę w poł. XIX w.
Staranny rękopis na 191 stronach form. 21,5x12,5 cm, oprawiony w czerwoną skórę ze złocenia-
mi, obcięcie złocone. Na grzbiecie, w dolnej części złocony monogram I. D. - zapewne właści-
ciela książki (Ignacego Domeyki?, Izabelli Działyńskiej?). Tekst został przepisany z pierwszego 
wydania (Paryż 1834); świadczy o tym tekst umieszczony na ostatniej karcie, pod spisem treści: 
„w Typografii Apinard [!], przy wybrzeżu Voltaire, 15”. Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza 
tym stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 18. 3.800.–

 [NUTY]. MUZYKA i Śpiew. Dodatek muzyczny. Kraków [ca 1920]. Red. miesięczni-
ka „Muzyka i Śpiew”. 34,5x26 cm. brosz.
Strony tyt. nieco zakurzone. Dodatek dla prenumeratorów miesięcznika „Muzyka i Śpiew” za-
wierający gł. pieśni patriotyczne.

287. Nr 1: Michał Świerzyński „Hymn Polski” (proponowany). s. [4].
Tylna okł. lekko zaplamiona. „O Boże nasz! Granic Polski, ziem i wód wzmocnij straż [...]”. 

40.–
288. Nr 2: Michał Toepfer „Świt”. Pieśń na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. Słowa 

ułożył Józef Mirski. Utwór poświęcony Żołnierzowi Polskiemu. s. [4].
„Przelekki wiew, słoneczny świt [...]”. 40.–

289. Nr 3: Antoni Chlondowski „Hymn młodzieży polskiej” na jeden głos do słów Fr. Hara-
zima. s. [4].
„Młodzieży ty polska, młodzieży kochana [...]”. 40.–

290. Nr 6-7: O. M. Żukowski „Pieśń polskiego ochotnika” do słów Jana Kasprowicza. a) 
Śpiew z tow. fortepianu, b) Chór czterogłosowy męski. s. [5].
Jedna karta wyraźnie pożółkła. „Nie na darmo dziś mnie woła ten mój polski kraj [...]”. 40.–
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291. Nr 8: A. Nodzyński „Polski hymn narodowy” do słów Kazimiery Sławoszewskiej. s. 
[4].
„Boże Piastów, Jagiellonów, Boże Ojcze, Królu nasz [...]”. 40.–

292. Nr 9: A. Kozubski „Polska zmartwychwstała”. Polonez na fortepian poświęcony 
bohaterom polskim. s. [4].                                                                     40.–

Obrazki święte

293. ŚW. STANISŁAWIE B. i M. módl się za nami! [189-?].
Form. 11x7,2 cm. Św. Stanisław wskrzeszający Piotrowina. Kompozycja stalorytowa, tło i mar-
ginesy ażurowe. Na odwrocie modlitwa do św. Stanisława („O, Stanisławie Święty! o chwalebny 
Biskupie! [...]”). Obrazek wydany przez firmę Bouasse-Lebel z Paryża. Stan dobry. 80.–

294. OBRAZ cudowny Matki Boskiej Częstochowskiej. [189-?].
Form. 11,5x7,5 cm. Czarno-biała reprodukcja obrazu jasnogórskiego. Marginesy ażurowe. Od-
ręczna notatka na odwrocie. Niewielki ubytek górnego narożnika. 50.–

295. ŚW. ALOJZY. 1891.
Form. 8,5x5,6 cm. Portret świętego pogrążonego w modlitwie, odbity w stalorycie i kolorowany. 
Pozostała część arkusza ażurowa. Na odwrocie „Modlitwa do św. Patronka („Święta Patronko 
[sic!] mója, która mię imieniem Twojem uzacniasz [...]”) i pozwolenie na druk wydane przez 
biskupa przemyskiego Jakóba 2 VI 1891. Miejscami niewielkie zaplamienia. 64.–

296. ŚW. BARBARA. 1891.
Form. 8,5x5,6 cm. Portret świętej, odbity w stalorycie i kolorowany. Pozostała część arkusza ażu-
rowa. Na odwrocie „Modlitwa do św. Patronki („Święty Patronie [sic!] mój, który mię imieniem 
Twojem uzacniasz [...]”) i pozwolenie na druk wydane przez biskupa przemyskiego Jakóba 2 VI 
1891. Miejscami niewielkie zaplamienia. 64.–
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297. ŚWIĘTY Wojciech. [190-?].
Form. 10,1x6,3 cm. Święty w całej postaci, w tiarze biskupiej, z szarfą z napisem „Boga Rodzica 
Dziewica”. Na odwrocie życiorys świętego („Św. Wojciech, jeden z głównych Kościoła Polskie-
go Patronów, rodem z Czech [...]”). Obrazek wydany w Krakowie nakładem Józefa Angrabajtysa. 
Niewielki ubytek górnego narożnika, ślad zawilgocenia w dolnej partii arkusza. Ilustracja na 
tabl. 9. 48.–

298. ŚW. ALOJZY Gonzaga. Lepiej jest być rozwiązanym i 
dostać się do Chrystusa. (Słowa św. Alojzego). [190-?].
Form. 9,8x4,9 cm. Portret pogrążonego w modlitwie, wokół 
białe lilie. Na odwrocie modlitwa do św. Alojzego („Najmil-
szy święty, który od najwcześniejszych lat dziecinnych [...]”). 
Obrazek wydany w Krakowie przez Józefa Angrabajtysa. Stan 
dobry. 60.–

299. ŚW. JAN Kanty. [190-?].
Form. 11,9x7,5 cm. Postać świętego w otoczeniu aniołów. Na 
odwrocie życiorys świętego, „Modlitwa odmawiana przy grobie” 
i „Zadania św. Jana Kantego, lub na jego pochwałę”. Obrazek 
wydany przez probostwo św. Anny w Krakowie. Marginesy ażu-
rowe. Niewielkie naddarcie prawej krawędzi, stan dobry. 50.–

300. WIERNA Kopia Cudami Słynącego Obrazu N.P M. Ko-
chawińskiej. 1903.
Form. 11,2x7,2 cm. Barwna reprodukcja obrazu z ukraińskiej 
Kochawiny (obecnie w sanktuarium maryjnym w Gliwicach). 
Pod reprodukcją nadruk „Carl Mayer’s K.-A. in Nürnberg”. Na 
odwrocie „Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny [...] w obra-
zie Kochawińskim”. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na we-
wnętrzne urządzenie kościoła w Kochawinie. Obrazek wydany 
nakładem ks. Jana Trzopińskiego. Nad dolną krawędzią nadruk „Z druk. S. R. we Lwowie [...]”. 
Marginesy ażurowe. Dwa krótkie dopiski z epoki. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 9. 100.–
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301. ŚWIĘTA Klara. [ca 1904].
Form. 10,2x6,5 cm. Święta pogrążona w modlitwie, przed nią monstrancja stojąca na ołtarzu. Wi-
zerunek odbity w stalorycie. Marginesy ażurowe. Na odwrocie modlitwa do św. Klary („Święta 
Klaro, gorliwa założycielko zakonu [...]”) i odręczna notatka z 1904. Nieznaczne ubytki krawę-
dzi, drobne zaplamienia. 40.–

302. MATKA Boska Częstochowska. 1905.
Form. 11x6,9 cm. Barwna reprodukcja obrazu jasnogórskiego, poniżej czerwona róża i dwie białe 
lilie. Na odwrocie nadruk upamiętniający mszę prymicyjną ks. Leona Katany odprawioną 16 
VII 1905 w Myślenicach. Obrazek wydany przez Józefa Angrabajtysa w Krakowie. Niewielkie 
załamanie i uszkodzenie narożnika. Ilustracja na tabl. 9. 44.–

303. ANIOŁOWIE padają / przed Twem obliczem, / Święci się trwożą, / Ty mówisz łaska-
wie: / Pójdźcie do mnie wszyscy. (Naśladowanie). [191-?].
Form. 10,7x6 cm. Dzieciątko w żłóbku, wokół aniołki; secesyjne zdobienia roślinne. Obrazek 
wydany przez T.F Édit. Pontif. w Paryżu. Niewielkie załamanie górnego narożnika, nieznaczne 
zaplamienia na odwrocie. Ilustracja na tabl. 9. 48.–

304. CUDOWNY obraz M.B. w Starejwsi. [191-?].
Form. 11,5x7,5 cm. Czarno-biała reprodukcja obrazu z kościoła w Starej Wsi pod Brzozowem. 
Obrazek wydany przez Maison d’Edition Franz Böham z Monachium. Brzegi obrazka karbowa-
ne. Drobne zaplamienia. 40.–

305. ŚW. STANISŁAWIE Kostko módl się za nami! [191-?].
Form. 10,8x5,8 cm. Portret świętego w całej postaci, odbity w sepii, wokół barwne secesyjne 
zdobniki. Stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 9. 48.–

306. TY, COŚ płomieni innych nie znała / Tylko miłością Boską pałała, / W sercach Pola-
ków, co Ci oddani, / Pożar miłości zapal, o Pani! [nie przed 1912].
Form. 11,3x6 cm. Matka Boska z Dzieciątkiem - kompozycja w kole, wokół secesyjna ramka. 
Niektóre elementy tłoczone. Obrazek wydany przez firmę Boumard Fils w Paryżu. Na odwrocie 
odręczna dedykacja z 1912. Stan bardzo dobry. 64.–
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307. ŚWIĘTY Antoni Padewski. [imprim. 1913].
Form. 10,7x6,3 cm. Postać świętego tulącego małego Jezusa stojącego na postumencie. Na od-
wrocie tekst modlitwy do św. Antoniego („Ufny w Twoją świętą przyczynę [...]”) poprzedzony 
cytatem z ewangelii wg Mateusza. Pod modlitwą pozwolenie na druk wydane przez biskupa 
Anatola z datą 11 II 1913. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 9. 50.–

308. MEMENTO Jerusalem. Krzyżyk z drzewa oliwnego z Góry Oliwnej. Poświęcony na 
Grobie P. Jezusa. [192-?].
Form. 9,5x6,3 cm. Drewniany krzyżyk naklejony na przedniej stronie obrazka. Wokół tłocz. bor-
diura. Niewielkie zaplamienia. 60.–

309. [STAJENKA]. [192-?].
Form. 11,5x6,5 cm. Dzieciątka w żłóbku w geście błogosławienia, obok dwa anioły. Na odwrocie 
tekst: „Przybyłeś już do ludu Twojego, o Królu wiecznej chwały, Który niebem i ziemią władasz 
[...]”. Pod tekstem nadruk: „Z biskupią aprobatą. Józef Müller, Skład obrazów, Monachium”. Stan 
dobry. 50.–



310. [ORDER Odrodzenia Polski]. Pismo Kanclerza Orderu „Odrodzenia Polski” Jana Ko-
chanowskiego informujące, iż prof. Stanisław Kościałkowski został odznaczony Krzy-
żem Komandorskim orderu, dat. 15 XI 1928 w Warszawie.
Wypełniony na maszynie do pisania blankiet zawiadomienia form. 21,9x17,6 cm, z odręcznym 
podpisem kanclerza. Dołączono wydrukowane pismo z prośbą o wpłatę 35 zł za odznaki orde-
rowe. Dołączono także wypełniony odręcznie blankiet przekazu pocztowego. Zachowana oryg. 
koperta. Stan bardzo dobry.
S. Kościałkowski (1881-1960) - historyk zajmujący się gł. dziejami Litwy, profesor USB w Wil-
nie, pedagog i organizator szkolnictwa.
J. Kochanowski (1869-1849) - historyk, rektor Uniw. Warsz., wydawca źródeł historycznych, 
członek licznych towarzystw naukowych; jeden z pierwszych kawalerów Orderu Odrodzenia 
Polski, w l. 1921-1935 był kanclerzem jego kapituły. 120.–

311. PANNO Święta co Jasnej Bronisz Częstochowy. [po 1945]. Wałbrzyska Fabryka Kal-
komanii.
Druk barwny form. 24,6x39,2 na ark. 32,5x47 cm, sygn.: „J. Ostrowski”. Kompozycja alego-
ryczna - w centrum ukoronowany wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na tle sztandarów z 
nazwami bitew II wojny św. (Berlin, Monte Cassion, Westerplatte, Tobruk, Lenino, Warszawa), 
panopliów (ułańskie czako, czapka konfederatka). Nad wizerunkiem wstęga z napisem: „Królo-
wo Korony Polskiej módl się za nami / Pod Twoją obronę uciekamy sie” oraz dwie tarcze her-
bowe: piastowska z napisem: „Psie Pole” i Rzeczypospolitej z napisem: „Grunwald”. Po bokach 
przedstawienia walk z 1939 i powstania warszawskiego. Na dole napis tytułowy. Egz. ze śladami 
wilgoci. Więcej o pozycji w: „Historia i Polonia”, katalogu wystawy Muzeum Narodowego w 
Kielcach z 2009, s. 307, poz. V/1, gdzie podano informację, że druk powstał na zamówienie 
Polskiego Związku Zachodniego. 160.–

312. [PIŁSUDSKI Józef]. Dyplom nadania Krzyża i Medalu Niepodległości z faksymile 
podpisu Józefa Piłsudskiego, dat. 28 XII 1933 w Warszawie.
Dyplom na ark. 44,5x36 cm. W lewym dolnym narożniku nadruk: „Druk. i Lit. ,Jan Cotty’ War-
szawa”. W górnej części podobizna medalu, poniżej tekst: „Przewodniczący Komitetu Krzyża i 
Medalu Niepodległości czyni wiadomem, że [...] Franciszek Łapczyński został odznaczony Me-
dalem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości”. Pod tekstem faksymile pod-
pisu J. Piłsudskiego jako przewodniczącego Komitetu Krzyża i Medalu oraz sekretarza general-
nego Komitetu W. Jędrzejewicza (współtwórcy POW, jednego z najbliższych współpracowników 
J. Piłsudskiego). Obok sucha pieczęć Komitetu. Dołączono Krzyż Niepodległości w oryg. etui, 
oryg. tubę na dyplom oraz oryg. kartonowe opakowanie, w którym odznaczony otrzymał obiekty. 
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Zatem do kompletu brak tylko legitymacji. Niewielkie naderwanie opakowania zewnętrznego, 
poza tym stan bardzo dobry. 800.–

313. [RĘKOPIS]. Cudowne Skutki Natury; Woyny Cezara z Helwetami, y Ambiorygiem. 
Mowy Wielkich Ludzi, w iedno przez Józefa, Tadeusza, y Antoniego Kownackich 
Synow, y X. Baz: Bystrzyckiego S. P. życzliwego sługę zebrane, y pod czas Imienin 
Wiell. JWP Jozefowi Kownackiemu Woyskiemu Urzędowskiemu u nóg złożone, dnia 
19 Marca 1771. 15,5x10,3 cm, s. [296]. opr. kart.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Zaw. m.in.: O Sympatyi czyli Wrodzonciągu, y Antypatyi czyli 
Wrodzonwstręcie, ciekawostki przyrodnicze, historię wojen prowadzonych przez Cezara przeciw-
ko Szwajcarom i Celtom. Na końcu krótka lista „książek, które świeżo wyszły w Kaliszu”. 600.–

314. [RYCHTER-JANOWSKA Bronisława]. Dwa listy do Bronisławy Rychter-Janow-
skiej w sprawie małpy „małego gatunku”, dat. 18 I 1929 we Lwowie i 31 lipca 1930 w 
Katowicach.
Pierwszy list pisany na maszynie dwustronnie na ark. 27,7x21,3 cm. Papier firmowy firmy „Zoon” 
H. Schragego we Lwowie. List rozpoczyna akapit: „Na zlecenie WPani Albinowskiej-Minkiewi-
czowej we Lwowie [...] wysyłam dla WPani małpę oswojoną, małego gatunku, i pozwalam sobie 
poniżej podać parę wskazówek, w jaki sposób [z] małpą tą się obchodzić”. List podpisany odręcz-
nie przez właściciela firmy. Zajmowanie się małpą musiało być kłopotliwe, skoro:
drugi list zawiera podziękowanie „w imieniu obywatelstwa miasta Katowic” „za podarowaną 
tut. Oddziałowi zoologicznemu dnia 26 lipca br. małpę”. List pisany na maszynie, jednostronny, 
na ark. 24,4x23,1 cm, wystosowany przez Dyrekcję ogrodów miejskich w Katowicach. Stan obu 
listów dobry. 120.–

315. [RYCHTER-JANOWSKA Bronisława]. Odręczny list Polskiego Związku Niewiast 
Katolickich do Bronisławy Rychter-Janowskiej, dat. 14 II 1917 w Krakowie.
List jednostronicowy na ark. 28,2x22,3 cm, następne 3 strony czyste. Sekcja Młodzieży Związ-
ku zwraca się z prośbą do artystki, by swoim szkicem lub innym darem uświetniła planowaną 
loterię, z której dochód zamierzano przeznaczyć na finansowanie „uczelni popołudniowej” dla 
najuboższych uczennic szkół ludowych. „Prośba nasza jest nader śmiałą, ale usprawiedliwieniem 
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[...] niech będzie zastęp głodnych, zziębniętych, wynędzniałych dzieci”. Po tekście listu umiesz-
czono pieczęć związku, swoje podpisy złożyły: Maria hr. Wodzicka, Zofia Bogdanikówna, Janina 
Bocheńska, Krystyna Siedlecka, Janina Dankiewiczówna i Zofia Uziembłówna. Ślady złożenia, 
stan bardzo dobry.
B. Rychter-Janowska (1868-1953) - urodzona w Starym Sączu malarka i publicystka, studiowa-
ła malarstwo w Monachium, później także we Włoszech, była autorką obszernych pamiętników, 
od 1917 mieszkała w Krakowie. 120.–

316. [SKRYTKA w książce]. Dwa połączone ze sobą tomy XVIII-w. francuskich książek 
religijnych, po otwarciu ukazujące wydrążoną w obu blokach skrytkę z dwoma drew-
nianymi uchwytami na papierosy.
Skrytkę sporządzono zapewne w okresie międzywojennym, wykorzystując dwa starodruki form. 
17x10,5 cm. Obie książki oprawiono w epoce w skórę ze złoceniami i z heraldycznymi superek-
slibrisami. Oprawy nieco otarte, poza tym stan dobry. Ilustracja na tabl. 8. 300.–

317. [SONDERAKTION Krakau]. Zbiór dokumentów dotyczących uczczenia pamięci 
krakowskich profesorów zmarłych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych w wy-
niku przeprowadzonej przez Niemców Sonderauktion Krakau; uroczystości zorganizo-
wano w II i XI 1941 w Oxfordzie.
W ramach uroczystości lutowych od-
prawiono Mszę św. w kościele oo. 
Jezuitów, w obecności biskupa Gaw-
liny. Po mszy uczestnicy spotkali się 
na „śniadaniu koleżeńskim” w hotelu 
Randolph. Organizatorem przedsię-
wzięcia było Zrzeszenie Profesorów i 
Docentów Polskich Szkół Akademic-
kich w Wielkiej Brytanii. Zbiór zaw.:
1. listę uczonych Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego zmarłych po 1 IX 1939 
(114 nazwisk; maszynopis na 4 k., 
2 egz.).

2. listę uczonych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego zmarłych po 1 IX 1939 
(114 nazwisk; maszynopis na 8 k., 
odręczne dopiski ołówkiem).

3. listę uczonych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Akademii Górniczej 
aresztowanych przez hitlerowców 
od czasu wybuchu wojny (170 na-
zwisk; maszynopis na 8 k.).

 4. wykaz osób uczestniczących w uroczystościach (22 nazwiska; maszynopis na 2 k., odręczne 
dopiski).

 5. wykaz osób uczestniczących w uroczystościach (16 nazwisk; maszynopis na 1 k., dołączona 
druga lista w rękopisie).

 6. wykaz polskich uczonych uczestniczących w uroczystościach (9 nazwisk; maszynopis na 1 k.).
 7. plan usadzenia gości przy stole (szkic i zapiski ołówkiem).
 8. dziewiętnaście listów od uczonych zaproszonych na uroczystości potwierdzających swoje 

przybycie lub zmuszonych odmówić.
 9. maszynopisowy list od ambasadora RP w Londynie Edwarda Raczyńskiego (późniejszego 

prezydent RP na uchodźstwie), z jego odręcznym podpisem; ambasador informuje, że nie 
weźmie udziału w śniadaniu 14 II w Oxfordzie (list adresowany do prof. S. Glazera; zachowa-
na koperta).

10. opis wydarzeń z 6 XI 1939, gdy aresztowano krakowskich profesorów i dalsze ich losy - „The 
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Martyrdom of the Cracow Professors” (maszynopis na 13 s., 3 egz., jeden niekompletny).
11. drukowana informacja o żałobnej mszy wraz z nazwiskami 17 profesorów (druk w żałobnej 

ramce; 8 egz.).
12. tekst przemówienia L. J. Walkera podczas mszy żałobnej (dwa różne maszynopisy tego same-

go angielskiego tekstu, na 3 i 4 s.; odręczne poprawki na pierwszym z nich).
13. tekst przemówienia przewodniczącego Zrzeszenia Profesorów (tekst angielski, maszynopis na 

1 s.).
14. tekst „Hołd pamięci profesorów polskich w Oxfordzie” omawiający przebieg uroczystości 

oxfordzkich (maszynopis na 3 s., po tekście inicjały J. R.).
15. rękopis powyższego tekstu, ze skreśleniami i poprawkami (rękopis na 2 s.).
16. zaproszenie na spotkanie ku uczczeniu pamięci zmarłych w czasie wojny polskich uczonych, 

zorganizowane w 26 XI 1941 w Royal Institution w Londynie (3 egz.).
17.  numer pisma „Polish Fortnightly Review” z 1 XII 1941 (Londyn, Polish Ministry of Informa-

tion) poświęcony krakowskim profesorom zamordowanym w obozach koncentracyjnych.
Stan dobry. 800.–

318. [STUDENCKI Teatr Satyryków]. Program przedstawienia „Cudzołóstwo ukarane” 
Janusza Głowackiego w STS-ie, premiera w V 1972.
Maszynopis powiel. na dwóch kartach form. A4. Na pierwszej karcie umieszczono m.in. informa-
cję o spektaklu, podano obsadę aktorską (m.in. J. Matyjaszkiewicz, K. Jędrusik, A. Fedorowicz, 
B. Dykiel), nazwisko reżysera (L. Hellwig-Górzyński), scenografów (A. i B. Wahl), oprawcy 
muzycznego (J. Derfel). Na drugiej karcie odbito tekst K. Mętraka dotyczący „Cudzołóstwa”. 
Jedna karta nieco nadkruszona i zakurzona, papier pożółkły. 60.–

319. [TABAKIERKA z wizerunkiem górala palącego fajkę]. [l. 30. XX w.]. Bakelit w ko-
lorze bordowym. Wymiary ca 8,5x8,5 cm, wys. ca 3 cm.
Szczelny pojemnik na tabakę o okrągłym, spłaszczonym kształcie z motywem góralskim na 
wieczku. Wykonany z bakelitu - pierwszego tworzywa sztucznego, wynalezionego w l. 1907-
1907 przez Leo Hendrika Beakelanda, który szybki zyskał ogromną popularność w produkcji 
przedmiotów codziennego użytku. Spód w centrum lekko otarty, stan ogólny dobry. Ilustracja 
na tabl. 16. 120.–

320. [TESTAMENT]. Odręcznie spisany testament Saula Juszkiewicza, porucznika JKM, 
dat. 7 III 1646 w Kosowie.
Rękopis dwustronny na ark. 32x19,7 cm, po polsku. „Będąc cięszko chorobą złożoną zdopusz-
czenia Boskiego, widząc że Bliski Jestem Śmierci aniżeli Żywota tego Świata doczesnego, przeto 
wziowszy Umysł przed się Ostatniey Woli moiey zazyłem Osobliwey łaski y Życzliwego Respektu 
Jgomsci X’dza Gabriela Jurgielew-
skiego Plebana Kossowskiego [...] 
tak rozporządzam. Domowstwo 
moie y Wszytkie Ruchome rzeczy 
Zapisuie y leguie Małżące mey [...]”. 
Po tekście podpisy świadków. Stan 
dobry. 360.–

321. [WAŃKOWICZ Melchior]. 
Maszynopisowe zaproszenie na 
przyjęcie, z odręcznym podpi-
sem Melchiora Wańkowicza, 
dat. 25 IV 1972 w Warszawie.
Karta korespondencyjna form. 
10,6x14,78 cm, w lewym górnym 
narożniku imię i nazwisko Wańko-
wicza oraz jego adres i numer tele- nr 321
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fonu. Pisarz zaprasza nieznanego nam adresata na „stypę jubileuszową” 10 V, podczas której 
„spożyjemy jako namiastkę jurnej młodości tylko... strusie jaja, a nadto obrzędowe kołduny i 
trisz divinis”. O tej słynnej nalewce oraz niemniej słynnych kołdunach pisał Wańkowcz wielo-
krotnie (np. w „Tędy i owędy”). Pod tekstem zasadniczym umieścił nadawca dopisek: „Respons 
skrótem używanym przez posła W. Dzieduszyckiego: D.U.P.A. [tzn. Dziękuję uprzejmie, przyjdę 
akuratnie”. Stan dobry. 120.–

Wywieszki informacyjne

322. DOMOKRĄŻCOM i żebrakom wstęp 
wzbroniony! 1935.
Wywieszka form. 11,5x32,6 cm, druk w ko-
lorze czarnym. Na dolnym marginesie na-
druki: „Do nabycia w firmie Z. Ziembicki, 
Kraków, Plac Marjacki 2” i „Pisał A. Pio-
trowski, Kraków, 300/35”. Tekst zamknięty 
podwójną ramką liniową. Verso czyste. Nie-
wielkie zaplamienia, stan dobry. 100.–

323. KAWA i herbata. 1948.
Wywieszka form. 12x32,8 cm, druk w kolorze czarnym. Na dolnym marginesie nadruki: „Do 
nabycia w firmie Z. Ziembicki, Kraków, Plac Marjacki 2” i „500/48”. Tekst zamknięty podwójną 
ramką liniową. Verso czyste. Wywieszka nieco zakurzona, poza tym stan dobry. 40.–

324. LODY. 1948.
Wywieszka form. 12,2X32,7 cm, druk w kolorze czarnym. Na dolnym marginesie nadruk: „Do 
nabycia w firmie Z. Ziembicki, Kraków, Plac Marjacki 2” I „500/48”. Tekst zamknięty podwójną 
ramką liniową. Verso czyste. Stan dobry. 40.–

325. OBJAD z 3-ch dań, zł. ... 1933.
Wywieszka form. 11,8x33 cm, druk w kolo-
rze granatowym. Na dolnym marginesie na-
druki: „Do nabycia w firmie Z. Ziembicki, 
Kraków, Plac Marjacki 2” i „Pisał A. Pio-
trowski, Kraków, 300/33”. Tekst zamknięty 
podwójną ramką liniową. Na odwrocie na-
druk „Uprasza się nie palić” z 1955. Nie-
wielkie zaplamienia, stan dobry. 50.–

326. PRZYJMUJE się obrazy do oprawy. 
[193–].
Wywieszka form. 12x32,5 cm, druk w kolorze czarnym. Na dolnym marginesie zaczerniony na-
druk, pod nim piecz. „,Sarmacja’, Lwów, ul. Akademicka 8, Tel. 48-47”. Tekst zamknięty po-
dwójną ramką liniową. Na odwrocie nadruk „Wstęp wzbroniony”, zapewne z lat 50. Niewielkie 
zaplamienia, stan dobry. 80.–

327. ŚLEDZIE do marynaty. 1937.
Wywieszka form. 11,9x32,7 cm, druk w kolorze czarnym. Na dolnym marginesie nadruki: 
„Do nabycia w firmie Z. Ziembicki, Kraków, Plac Marjacki 2” i „Pisał A. Piotrowski, Kraków, 
300/37”. Tekst zamknięty podwójną ramką liniową. Na odwrocie nadruk „Uprasza się o gaszenie 
światła po użyciu” z 1953. Niewielkie zaplamienia, stan dobry. 60.–
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328. ŚWIEŻY chrust. 1937.
Wywieszka form. 11,7x32,5 cm, druk w kolorze czarnym. Na dolnym marginesie z prawej na-
druk: „Pisał A. Piotrowski, Kraków, 300/37”. Tekst zamknięty podwójną ramką liniową. Na od-
wrocie nadruk „Wstęp wzbroniony”, zapewne z lat 50. Chrust - to alternatywna nazwa faworków. 
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. 60.–

329. UPRASZA się drzwi zamykać. 1954.
Wywieszka form. 11,5x33,3 cm, druk w kolorze czarnym. Wywieszka odbita w Drukarni Związ-
kowej w Krakowie, na dolnym marginesie numer zamówienia i data dzienna „7. 9. 1954”. Verso 
czyste. Papier pożółkły, stan dobry. 40.–

330. UPRASZA się o zachowanie bez-
względnego spokoju po godz. 22giej. 
1934.
Wywieszka form. 16,1x33 cm, druk w ko-
lorze czarnym. Na dolnym marginesie na-
druki: „Do nabycia w firmie Z. Ziembicki, 
Kraków, Plac Marjacki 2” i „Pisał A. Pio-
trowski, Kraków, 300/34”. Tekst zamknięty 
podwójną ramką liniową. Verso czyste. Stan 
dobry. 50.–

331. UPRASZA się o zachowanie bez-
względnego spokoju po godz. 22giej. [193–].
Wywieszka form. 16,3x32,9 cm, druk w kolorze granatowym. Na dolnym marginesie nadruki: 
„Do nabycia w firmie Z. Ziembicki, Kraków, Plac Marjacki 2” i „Pisał A. Piotrowski, Kraków”. 
Tekst zamknięty podwójną ramką liniową. Verso czyste. Stan dobry. 50.–

332. ZAMKNIĘTE od ... do ... 1935.
Wywieszka form. 11,7x32,4 cm, druk w kolorze czarnym. Na dolnym marginesie nadruk: „Pisał 
A. Piotrowski, Kraków, 300/35”. Tekst zamknięty podwójną ramką liniową. Verso czyste. Nie-
wielkie zaplamienia, stan dobry. 40.–

333. ZA użycie telefonu należy się ... gr. 1935.
Wywieszka form. 11,7x32,4 cm, druk w kolorze czarnym. Na dolnym marginesie nadruki: 
„Do nabycia w firmie Z. Ziembicki, Kraków, Plac Marjacki 2” i „Pisał A. Piotrowski, Kraków, 
300/35”. Tekst zamknięty podwójną ramką liniową. Verso czyste. Stan dobry. 60.–
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334. BUDUJMY Strzelnicę Główną w Warszawie imienia Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego.
Znaczek form. 3,7x3,2 cm, nominał 20 groszy. Tarcza strzelnicza 
w górnej części orzełek Związku Strzeleckiego. Druk w kolorze 
fioletowym. Na dolnym marginesie nazwisko projektanta: Z. Po-
gonowski. Niewielkie załamania arkusza. 50.–

335. BUDUJMY Strzelnicę Główną w Warszawie imienia 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Znaczek form. 3,7x3,2 cm, nominał 10 groszy. Tarcza strzelnicza z 
pojedynczą przestrzeliną (zaplamieniem?), w górnej części orzełek 
Związku Strzeleckiego. Druk w kolorze czarnym. Na dolnym mar-
ginesie nazwisko projektanta: Z. Pogonowski. Stan dobry. 70.–

336. CEGIEŁKA II Domu Techników we Lwowie.
Znaczek form. 2,5x3,2 cm, nominał 10 marek. Kompozycja liter-
nicza w ozdobnej bordiurze. Znaczek wydany w późnych latach 
20. XX w. (?). Stan bardzo dobry. 50.–

337. DAR Narodowy 3 Maja.
Znaczek form. 3,6x2,7 cm, nominał 5 groszy. Orzeł z rozpostartymi 
skrzydłami siedzący na mapie ziem polskich. Znaczek wydany w 
latach międzywojennych - coroczna akcja Daru Narodowego pro-
wadzona była w l. 1919-1939. Na odwrocie ubytek kleju w górnej 
części. 40.–

338. DOM Zdrowia w Mikuliczynie Szkół Akademickich we Lwowie.
Znaczek form. 2,5x3,2 cm, nominał 20 groszy. Fasada budynku lecznicy akademickiej. Druk w 
kolorze ciemnoniebieskim. Stan bardzo dobry. 48.–

339. DOM Zdrowia w Mikuliczynie Szkół Akademickich we Lwowie.
Znaczek form. 2,5x3 cm, nominał 10 groszy. Fasada budynku lecznicy akademickiej. Druk w 
kolorze jasnozielonym (kompozycja jw.). Stan bardzo dobry. 48.–
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340. DOM Zdrowia, Bursa. Stowarzyszenie Gal. c. k. Straży Skar-
bowej.
Znaczek form. 3,6x3 cm, nominał 2 halerze. Dwa widoki: górska 
okolica i wschodzące słońce nad rzeką. Druk zielono-granatowy. 
Stan bardzo dobry. 48.–

341. DOMY Rzemiosła.
Znaczek form. 3,1x4,3 cm, nominał 3 złote. Widok siedziby Związ-
ku Rzemiosła Polskiego w Warszawie (przy ul. Miodowej). Zna-
czek wydany po II wojnie. Druk w kolorze zielonym. Załamania 
arkusza. 25.–

342. EXPOSITION Generale Polonaise, Poznań, maj-septembre 
1929.
Znaczek form. 4,8x3,4 cm, bez nominału. Znaczek upamiętniający 
Powszechną Wystawę Krajową w dziesięciolecie odzyskania nie-
podległości. Stylizowany orzeł, liczba X, sylwetka pawilonu wysta-
wowego - znana kompozycja Wojciecha Jastrzębowskiego wyko-
rzystywana na plakatach, okładkach książek i czasopism, drukach 
reklamowych. Brak kleju na odwrocie, niewielkie zaplamienie gór-
nego narożnika. 50.–

343. FUNDUSZ Pracy. Na walkę z bezrobociem.
Trzy jednakowe znaczki form. 2,3x3,2 cm każdy, połączone per-
foracją wzdłuż dłuższego boku, nominał 10 groszy. Kompozycja 
żółto-zielono-czarna. Zaplamienia na odwrocie, niewielkie załama-
nia. 64.–

344. GRUŹLICA. Polski Związek Przeciwgruźliczy 1938/39.
Cztery jednakowe znaczki form. 2,3x3,1 cm każdy, połączone per-
foracją wzdłuż dłuższego boku, nominał 10 groszy. Słowo „gruźli-
ca” kruszone mieczem z podwójnym krzyżem - znakiem firmowym 
towarzystwa. Załamanie narożnika jednego znaczka, poza tym stan 
dobry. 80.–

345. KOMITET Floty Narodowej. Dar szkoły polskiej.
Znaczek form. 2,5x2,9 cm, nominał 50 groszy. Okazały statek na fa-
lach. Znaczek wydany nie przed 1927, nie po 1932. Druk w kolorze 
fioletowym. Stempel pocztowy (nieco rozmyty). 30.–
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346. KOMITET Floty Narodowej. Dar szkoły polskiej.
Seria czterech znaczków form. 2,5x2,9 cm każdy, nominały: 5, 10, 20, 50 groszy. Okazały statek 
na falach. Znaczki wydane nie przed 1927, nie po 1932. Druk w kolorach: czerwonym, brązo-
wym, zielonym i fioletowym. Stan bardzo dobry. 120.–

347. KOMITET Floty Narodowej. Dar szkoły polskiej. F.O.M.
Znaczek form. 2,5x2,9 cm, przywieszka z prawej strony, nominał 10 groszy. Okazały statek na fa-
lach. Znaczek Komitetu Floty Narodowej ze stemplem Funduszu Obrony Morskiej, działającego 
od 1934 do 1939. Druk w kolorze brązowym. Stan bardzo dobry. 50.–

348. KOMITET Floty Narodowej. Dar szkoły polskiej. F.O.M.
Znaczek form. 2,5x2,9 cm, nominał 5 groszy. Okazały statek na falach. Znaczek Komitetu Floty 
Narodowej ze stemplem Funduszu Obrony Morskiej, działającego od 1934 do 1939. Druk w 
kolorze czerwonym. Pionowe załamanie arkusza. 36.–

349. K.T.Z.N. Szkolna Kasa Oszczędności.
Znaczek form. 3x2,6 cm, nominał 10 halerzy. Druk zielony. Globus, książka i kałamarz z piórem. 
Zaplamienia. 30.–

350. K.T.Z.N. Szkolna Kasa Oszczędności.
Znaczek form. 3x2,6 cm, nominał 20 halerzy. Druk niebieski. Globus, książka i kałamarz z pió-
rem. Stan bardzo dobry. 40.–

351. LEGIONISTOM polskim.
Cztery jednakowe znaczki form. 3,8x3,4 cm każdy, połączone perforacją wzdłuż krótszego i 
dłuższego boku, nominał 20 halerzy. Orzeł Biały na 
tarczy herbowej i data 1916. Druk w kolorze fioleto-
wym. Stan bardzo dobry. 120.–

352. LEGIONISTOM polskim.
Cztery jednakowe znaczki form. 3,8x3,4 cm każdy, 
połączone perforacją wzdłuż krótszego i dłuższego 
boku, nominał 10 halerzy. Orzeł Biały na tarczy her-
bowej i data 1916. Druk w kolorze czerwonym. 

120.–

353. LEGIONISTOM polskim.
Cztery jednakowe znaczki form. 3,8x3,4 cm każdy, 
połączone perforacją wzdłuż krótszego i dłuższego 
boku, nominał 5 halerzy. Orzeł Biały na tarczy her-
bowej i data 1916. Druk w kolorze zielonym. Stan 
bardzo dobry. 120.–
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354. LEGIONISTOM polskim.
Cztery jednakowe znaczki form. 3,8x3,4 cm każdy, połączone perforacją wzdłuż krótszego i 
dłuższego boku, nominał 2 halerze. Orzeł Biały na tarczy herbowej i data 1916. Druk w kolorze 
jasnobrązowym. Stan bardzo dobry. 120.–

355. L.O.P.P.
Znaczek form. 3,4x2,6 cm, nominał 10 groszy. Dwupłatowiec nad Pla-
cem Zamkowym w Warszawie. Znaczek wydany w latach 30. XX w. 
na korzyść Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Druk w kolo-
rze ciemnoniebieskim. Nieznaczny ubytek perforacji w dolnym naroż-
niku. 50.–

356. L.O.P.P.
Znaczek form. 3x2,5 cm, nominał 20 groszy. Grecki wojownik pod 
wzniesioną do góry tarczą. Druk w kolorze brązowym. Znaczek wy-
dany zapewne w latach 30. XX w. na rzecz Ligi Obrony Powietrznej i 
Przeciwgazowej. Stan bardzo dobry. 50.–

357. NA BIEDNYCH 1917. Kazimierz Wielki.
Znaczek form. 3,4x2,8 cm, nominał 50 marek polskich (?). Portret Kazimierza Wielkiego. Druk 
w kolorze niebieskim. Stan bardzo dobry. 50.–

358. NA BUDOWĘ szkół. TPBPSP.
Znaczek form. 4,2x4,1 cm, bez nominału. Fasada budyn-
ku szkolnego z powiewającą nad nim flagą. Kompozycja 
umieszczona na przekątnej znaczka. Znaczek wydany 
na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Budowy Państwowych 
Szkół Powszechnych, zapewne we wczesnych latach 30. 
XX w. Druk w kolorze granatowym. Stan dobry. 40.–

359. NA INSTYTUT Radowy Imienia Marii Skłodow-
skiej Curie.
Znaczek form. 2,9x2,5 cm, nominał 10 groszy. Druk w ko-
lorze zielonym. Portret Marii Skłodowskiej-Curie. Stem-
pel pocztowy (częściowo przesłaniający rysunek znaczka) 
z 1927. Stan dobry. 40.–

360. NA INSTYTUT Radowy Imienia Marii Skłodowskiej Curie.
Cztery jednakowe znaczki form. 2,9x2,5 cm, połączone perforacją, z dwiema przywieszkami 
przy prawej krawędzi, nominał 10 groszy. Druk w kolorze zielonym. Por-
tret Marii Skłodowskiej-Curie. Stan bardzo dobry. 100.–

361. NA INSTYTUT Radowy Imienia Marii Skłodowskiej Curie.
Znaczek form. 2,9x2,5 cm, nominał 10 groszy. Druk w kolorze zielonym. 
Portret Marii Skłodowskiej-Curie. Stan bardzo dobry. 50.–

362. NA MACIERZ Szkolną Ks. Cieszyńskiego.
Znaczek form. 2,9x1,9 cm, nominał 2 halerze. Dziecko z książkami pod 
pachą. Znaczek wydany przed 1918. Druk w kolorze czerwonym. Stan 
bardzo dobry. 60.–
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363. NA ODBUDOWĘ uzdrowisk. Z. Z. Prac. 
Poczt i Tel..
Znaczek form. 3x5,3 cm, nominał 5 złotych, bez 
perforacji. Druk dwubarwny czerwono-niebieski. 
Znaczek wydany nie po 1946. Budynek sanato-
ryjny, w tle góry i orzeł z rozpostartymi skrzydła-
mi. Stempel pocztowy. Stan dobry. 25.–

364. NA ODBUDOWĘ uzdrowisk. Z. Z. Prac. 
Poczt i Tel.
Znaczek form. ca 2,6x4,5 cm, nominał 5 złotych, 
bez perforacji. Druk w kolorze brązowym, odbity 
i wycięty niestarannie. Znaczek wydany nie po 1946. Budynek sanatoryjny, w tle góry i orzeł z 
rozpostartymi skrzydłami (pomniejszona kompozycja jw.). Stempel pocztowy. Stan dobry. 25.–

365. NA RZECZ Koła Miejskiego Polskiej Macierzy Szkolnej w Lublinie.
Dwa jednakowe znaczki form. 3,4x2,4 cm każdy, połączone perforacją wzdłuż dłuższego boku, 
nominał 2 grosze. Kompozycja z dzieckiem czytającym książkę i ozdobną bordiurą. Druk w 
kolorze ciemnoniebieskim. Stan dobry. 64.–

366. NA SCHRONISKO dla Legji Inwalidów Wojsk Polskich.
Znaczek form. 2,7x2,4 cm, z przywieszką z prawej strony, nominał 10 groszy. Scena bitewna, 
jeden z żołnierzy zostaje ranny. Znaczek wydany ok. 1930. Druk w kolorze fioletowym. Stan 
dobry. 40.–

367. ZŁÓŻ grosz na Tow. Popierania Budowy Szkół Powszechnych, r. szk. 1935/6.
Znaczek form. 3,3x2,5 cm. Druk w kolorze brązowym. Budynek szkolny z powiewającą flagą. 
Górna i prawa krawędź bez perforacji. Stempel pocztowy. Stan dobry. 35.–

368. NA TOW. Popierania Budowy Szkół Powszechnych, r. szk. 1937/8.
Znaczek form. 2,8x2,3 cm, nominał 10 groszy. Druk w kolorze fioletowym. Budynek szkolny z 
powiewającą flagą (kompozycja jw.). Dolna krawędź bez perforacji. Stan dobry. 35.–

369. NA UTRZYMANIE mogił bohaterów obrońców Ojczyzny 1914-1920.
Znaczek form. 3,4x2,4 cm, nominał 5 groszy. Pamiątkowy obelisk wśród cmentarnych mogił. 
Druk w kolorze ciemnoniebieskim. Niewielki ubytek perforacji w dolnym narożniku. 50.–

370. NA UZDROWISKA dla pracown. Poczt, Tg i Tf.
Znaczek form. 3x2,6 cm, nominał 10 groszy. Znaczek wydany zapewne w l. 30. XX w. Widok 
sanatorium w w górach - dla pracowników przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon. 
Druk w kolorze czerwonym. Stan bardzo dobry. 35.–
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371. NA UZDROWISKA dla pracown. Poczt, Tg i Tf.
Znaczek form. 2,9x2,6 cm, nominał 10 groszy. Znaczek wydany za-
pewne w l. 30. XX w. Widok sanatorium w w górach - dla pracowni-
ków przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Druk w kolo-
rze ciemnozielonym. Stempel pocztowy przesłaniający kompozycję. 
Niewielki ubytek perforacji w dolnym narożniku. 25.–

372. NA WALKĘ z gruźlicą. Lwows. Wojew. Towarzystwo Prze-
ciwgruźlicze.
Znaczek form. 3,5x2,6 cm, nominał 10 groszy. Kompozycja z wazą, 
wężem i podwójnym krzyżem - symbolem towarzystwa. Autorem 
znaczka jest Rudolf Mękicki (sygn. R. M.). Druk czerwono-czar-
ny. Znaczek przekreślony (skasowany) ołówkiem. Klej na odwrocie 
uszkodzony. 48.–

373. NA ZOO Warszawy.
Znaczek form. 2,8x2,9 cm, nominał 10 złotych. Druk w kolorze czar-
nym. Znaczek wydany zapewne w późnych latach 40. Głowa geparda, 
obok stylizowany herb Warszawy. Stan dobry. Nieczęste. 100.–

374. N.K.N. 16 sierpnia 1914.
Znaczek form. 3,1x2,7 cm, nominał 10 halerzy. Biały Orzeł w otocze-
niu sztandarów i luf armatnich - biała kompozycja na brązowym tle. 
Znaczek wydany na rzecz Naczelnego Komitetu Narodowego. Stan 
dobry. 50.–

375. N.K.N. 16 sierpnia 1914.
Znaczek form. 3,2x2,8 cm, nominał 5 halerzy. Biały Orzeł w otocze-
niu sztandarów i luf armatnich - brązowa kompozycja na białym tle. 
Znaczek wydany na rzecz Naczelnego Komitetu Narodowego. Stan 
dobry. 50.–

376. OPŁATA administr. Zarząd Miejski, Paczków.
Cztery jednakowe znaczki form. 3x2,4 cm każdy, połączone perfo-
racją wzdłuż dłuższego boku, nominał 100 zł. Czarny nadruk na czer-
wonym tle. Znaczek wydany po zakończeniu II wojny. 
Stan dobry. 40.–

377. OPŁATA administr. Zarząd Miejski, Paczków.
Cztery jednakowe znaczki form. 3x2,4 cm każdy, po-
łączone perforacją wzdłuż dłuższego boku, nominał 50 
złotych. Czarny nadruk na niebieskim tle. Znaczek wy-
dany po zakończeniu II wojny. Stan dobry. 40.–

378. OPŁATA administr. Zarząd Miejski, Paczków.
Cztery jednakowe znaczki form. 3x2,4 cm każdy, po-
łączone perforacją wzdłuż krótszego i dłuższego boku, 
nominał 20 złotych. Czarny nadruk na zielonym tle. Zna-
czek wydany po zakończeniu II wojny. Stan dobry. 40.–

379. OPŁATA administr. Zarząd Miejski, Paczków.
Cztery jednakowe znaczki form. 3x2,4 cm każdy, po-
łączone perforacją wzdłuż krótszego i dłuższego boku, 
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nominał 10 złotych. Czarny nadruk na czerwonym 
tle. Znaczek wydany po zakończeniu II wojny. Stan 
dobry. 40.–

380. OPŁATA gminna gm. Zelów.
Dwa jednakowe znaczki form. 3,3x2,7 cm każ-
dy, połączone perforacją wzdłuż dłuższego boku, z 
przywieszkami na dole i z lewej, nominał 2 złote. 
Godło państwowe. Druk w kolorze czerwonym. Stan 
dobry. 60.–

381. OPŁATA gminna gm. Zelów.
Dwa jednakowe znaczki form. 3,3x2,7 cm każdy, 
połączone perforacją wzdłuż dłuższego boku, z przy-
wieszkami na dole i z prawej, nominał 50 groszy. 
Godło państwowe. Druk w kolorze niebieskim. Stan 
dobry. 60.–

382. 5 GR. na rok na groby bohaterów.
Znaczek form. 3,3x2,7 cm, nominał 5 groszy. Stylizowany Order Vir-
tuti Militari z wkomponowanym napisem „Cześć bohaterom 1920”. 
Druk w kolorze granatowym. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na 
utrzymanie grobów poległych w wojnie 1920 r. Stan bardzo dobry. 

50.–

383. POCZTA Z.H.P. X wieków Gdańska.
Znaczek form. 3,1x5,9 cm, bez nominału. Nowoczesna sylwetka stat-
ku, stylizowany herb Gdańska. Znaczek wydany w 1962. Stan bardzo 
dobry. 48.–

384. POCZTA Z.H.P. 10 wieków Gdańska.
Znaczek form. 3,3x5,9 cm, bez nominału. Sche-
matyczna panorama starego Gdańska i znak Rodła. 
Znaczek wydany w 1962. Druk w kolorze brązo-
wym. Stan bardzo dobry. 48.–

385. POLSKA Dzieciom. Z powinszowaniem No-
wego Roku 1926.
Znaczek form. 3,6x2,7 cm, nominał 10 groszy. Druk 
ciemnoniebieski. Kobieta (personifikacja Polski) 
osłaniająca płaszczem małe dziecko, w tle wscho-
dzące słońce. Stan dobry. 40.–

386. POLSKI Biały Krzyż, Okręg Krakowski, na akcję oświatową 
dla żołnierza polskiego.
Znaczek form. 3,2x2,4 cm, nominał 20 marek pol. Stylizowany Biały 
Orzeł na ośmiokątnej tarczy. Druk w kolorze czerwonym. Znaczek wy-
dany przed 1924. Załamanie znaczka. 30.–

387. POLSKI Związek Przeciwgruźliczy.
Znaczek form. 2,6x3,1 cm, nominał 10 groszy. Małe dziecko chronione 
przez anioła stróża. Kompozycja zbliżona stylistycznie do znaczków 
PZP projektowanych przez Tadeusza Gronowskiego (Rypson II 233). 
Załamanie narożnika, odbity stempel pocztowy. 38.–
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388. POMOC zimowa.
Znaczek form. 2,5x3,2 cm, nominał 5 gr + 5 gr. Dłonie grzeją-
ce się przy ogniu. Znaczek pocztowy z 1938 z dopłatą na akcję 
pomocy zimowej. Druk w kolorze pomarańczowym. Na dolnym 
marginesie nadruki: „W. Boratyński” i „J. Piwczyk”. Stan bardzo 
dobry. 30.–

389. POMOC zimowa.
Znaczek form. 2,5x3,2 cm, nominał 25 gr + 10 gr. Dłonie grze-
jące się przy ogniu. Znaczek pocztowy z 1938 z dopłatą na akcję 
pomocy zimowej. Druk w kolorze fioletowym. Na dolnym margi-
nesie nadruki jw. Stan bardzo dobry. 30.–

390. POMOC zimowa.
Znaczek form. 2,5x3,2 cm, nominał 55 gr + 15 gr. Dłonie grzejące się przy ogniu. Znaczek pocz-
towy z 1938 z dopłatą na akcję pomocy zimowej. Druk w kolorze niebieskim. Na dolnym margi-
nesie nadruki jw. Ślad po zawieszce filatelistycznej na odwrocie, stan dobry. 30.–

391. PRÄMIENMARKE, Generalgouvernement. Leder, 5/6.
Znaczek form. 2,9x4,1 cm, nominał 10 punktów. Bon akcji premiowej (I wydanie) z l. 1943-1944 
na wyroby skórzane. Załamanie narożnika. 40.–

392. P.W.P.W. Sp. Akc.
Znaczek form. 2,6x3,1 cm, bez nominału. Z prawej 
strony przywieszka. Pałac na Wodzie w Łazienkach. 
Znaczek wydany w 1936, w 10. rocznicę powstania 
Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. 
Stan bardzo dobry. 50.–

393. SKARB Narodowy. Na zakup srebra i złota.
Seria pięciu znaczków form. 2,3x3,1 cm każdy, no-
minały 3, 5, 10, 25, 50 marek polskich. Druk w ko-
lorze ciemnoniebieskim, czerwonym, ciemnobrązo-
wym, jasnobrązowym, fioletowym. Znaczki wydano w 1923. Kompozycja przedstawia robotnika 
pchającego taczki i czuwającego nad nim anioła stróża. Stan dobry. 200.–

394. STADTVERWALTUNG Krakau. Zarząd Miejski w Krakowie.
Znaczek form. 3,3x2,7 cm, nominał 2 złote. Znaczek wydany w latach 40., w czasie okupacji. 
Herb miasta (bez Orła w bramie). Stempel pocztowy. Nieznaczne uszkodzenie perforacji. 50.–

395. STAROSTWO Powiatowe Mieleckie.
Okrągła naklejka urzędowa średn. 3,4 cm, brzeg karbowany. 
Biały Orzeł na czerwonym tle, napis na otoku. Naklejka zdję-
ta z dokumentu - resztki niebieskawego papieru (koperty?) na 
odwrocie. 30.–

396. ŚWIĘTO Morza 29 VI 1943: Potęga Polski to kolonie! 
Zjednoczone organizacje: KOP, OW, ZPN, Miecz, Pług.
Znaczek form. 5x3,9 cm, nominał 10 złotych. Druk czerwony. 
Schematyczna mapa Europy, Afryki i części Azji z zaznaczo-
nym terytorium Polski i postulowanych jej kolonii w Afryce. 
Znaczek wydany przez organizacje konspiracyjne, które kon-
tynuowały w l. 1943 i 1944 tradycje zorganizowanego po raz 
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pierwszy w 1932 Święta Morza. Dochód ze sprzedaży 
znaczków przeznaczono na cele pomorskiej Tajnej Or-
ganizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Margines lewy i 
górny znacznie szerszy od pozostałych, stan bardzo do-
bry. 80.–

397. ŚWIĘTO Morza 29 VI 1943: Słowianie na oceany. 
Zjednoczone organizacje: KOP, OW, ZPN, Miecz, 
Pług.
Znaczek form. 3,4x4,1 cm, nominał 5 złotych. Druk ja-
snoniebieski. czerwony. Niszczyciel na falach. Znaczek 
wydany jw. Znaczek bez perforacji. Stan bardzo dobry. 

80.–

398. TOWARZYSTWO Szkoły Ludowej.
Znaczek form. 2,8x2,2 cm, nominał 2 halerze. Znak firmowy towarzystwa 
stylizowany na dawną monetę lub pieczęć. Niewielkie zaplamienie, poza 
tym stan dobry. 40.–

399. T.S.L. Król Jagiełło. 1410-1910.
Znaczek form. 3,8x3,1 cm, nominał 4 halerze. Znaczek wydany przez 
Towarzystwo Szkoły Ludowej. Druk niebieski. Portret króla Władysława 
Jagiełły. Stan dobry. 50.–

400. T.S.L. Książę Witold. 1410-1910.
Znaczek form. 3,9x3 cm, nominał 2 halerze. Znaczek wydany przez Towarzystwo Szkoły Ludo-
wej. Druk brązowy. Portret wielkiego księcia litewskiego Witolda Kiejstutowicza. Stan dobry. 

50.–

401. WRZEŚNIA 1901-1926.
Znaczek form. 2,5x3 cm, nominał 10 groszy. Wrzesińskie dzieci prowadzone przez pruskiego 
policjanta, obok sylwetka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Druk w kolorze czerwonym. Niewielki 
ubytek górnego narożnika. 48.–

402. W X-LECIE Niepodległości na trwały pomnik składa młodzież.
Znaczek form. 3,5x2,7 cm, nominał 20 groszy. Kwitnący krzew, pod nim skruszone kajdany. Zna-
czek wydany w 1928. Druk w kolorze zielonym. Znaczek nierówno odbity - nieznaczny ubytek 
nadruku w dolnej części arkusza. Niewielki ubytek kleju na odwrocie. Dołączono analogiczny 
znaczek o nominale 50 gr, fioletowy, uszkodzony od spodu. 48.–
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403. ZIMOWA Pomoc Bezrobotnym.
Znaczek form. 2,7x3,1 cm, nominał 10 groszy. Znaczek wydany 
zapewne w 1936. Klęcząca postać kobieca prosząca o wsparcie. 
Druk w kolorze ciemnoniebieskim. Stan bardzo dobry. 25.–

404. ZIMOWA Pomoc Bezrobotnym.
Znaczek form. 2,7x3,1 cm, nominał 5 groszy. Znaczek wydany za-
pewne w 1936. Klęcząca postać kobieca prosząca o wsparcie. Druk 
w kolorze brązowym. Stempel pocztowy (z 1937). Zawieszka fila-
telistyczna na odwrocie. Stan dobry. 25.–

405. ZIMOWA Pomoc Bezrobotnym.
Znaczek form. 3,2x2,6 cm, przywieszka z lewej strony, nominał 10 groszy. Znaczek wydany za-
pewne w 1936. Klęcząca postać kobieca prosząca o wsparcie. Druk w kolorze czerwonym. Stan 
bardzo dobry. 45.–

406. ZIMOWA Pomoc Bezrobotnym.
Znaczek form. 3,2x2,6 cm, nominał 10 groszy. Znaczek wydany zapewne w 1936. Klęcząca 
postać kobieca prosząca o wsparcie. Druk w kolorze czerwonym. Stempel pocztowy. Niewielki 
ubytek perforacji prawej krawędzi. 30.–

407. ZWIĄZEK Przeciwgruźliczy.
Znaczek form. 2,9x2,5 cm, nominał 20 groszy. Uskrzydlona postać kobieca z łukiem w dłoni. 
Znaczek wydano zapewne na przełonie lat 20. i 30. XX w. Druk w kolorze ciemnoniebieskim. 
Stan bardzo dobry. 25.–

408. ZWIĄZEK Przeciwgruźliczy.
Znaczek form. 2,9x2,5 cm, nominał 10 groszy. Uskrzydlona postać kobieca z łukiem w dłoni. 
Znaczek wydano zapewne na przełonie lat 20. i 30. XX w. Druk w kolorze czerwonym. Stempel 
pocztowy. Stan dobry. 20.–

409. ZWTŚ ZZ, woj. krak.
Dwa jednakowe znaczki połączone perforacją 
wzdłuż krótszego boku, form. 2,3x3,1 każdy, z przy-
wieszkami wzdłuż dłuższego boku, nominał 10 gro-
szy. Na przywieszkach pieczątka z datą 3 XI 1936. 
Znaczki wydane przez związki zawodowe Związku 
Właścicieli Teatrów Świetlnych. Widok Wawelu, w 
prawym dolnym narożniku kamera filmowa, napisy 
umieszczone na stylizowanych taśmach filmowych. 
Stan dobry. 100.–

410. Z.A.S.P.
Znaczek form. 3x2,2 cm, nominał 10 groszy. Por-
tret Wojciecha Bogusławskiego. Znaczek wydany 
zapewne we wczesnych latach 20. XX w. na rzecz Związku Artystów Scen Polskich. Stempel 
pocztowy przesłaniający częściowo kompozycję. 48
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411. HERMANOWICZ Henryk – [Cień drzewa na 
murach w Krzemieńcu]. 1938. Fotografia form. 
38,9x28,6 cm.
Ujęcie drzewa i padającego od niego cienia na okno 
budynku. W prawym dolnym narożniku zdjęcia sy-
gnatura atramentem: „H. Hermanowicz 938”. Górny 
margines zaplamiony, na odwrocie ślady po odklejeniu 
z podkładu.
H. Hermanowicz (1912-1992) - wybitny polski foto-
graf. Jeden z najwybitniejszych uczniów Jana Bułhaka. 
Urodzony w Wilnie. Od 1937 pracował w Krzemieńcu 
w pracowni fotograficznej prowadzonej przez Stani-
sława Sheybala. Od 1945 osiadł na stałe w Krakowie, 
gdzie stworzył jeden z najpiękniejszych portretów fo-
tograficznych Krakowa zatytułowany „Kraków - cztery 
pory roku”. Autor zdjęć w wielu wydawnictwach książ-
kowych. 360.–

412. HERMANOWICZ Henryk – 
[Wypasająca gęsi]. 1938. Foto-
grafia form. 38,7x17,3 cm.
Ujęcie małej, bosej dziewczynki 
wypasającej małe stadko gęsi. W 
prawym dolnym narożniku zdję-
cia sygnatura atramentem: „H. 
Hermanowicz 938”. Na odwrocie 
piecz.: „Zdjęcie Henryka Herma-
nowicza”. Prawy, górny margines 
uszkodzony, lico lekko zarysowa-
ne, odcięty górny margines? 280.–

413. KRIEGER J[gnacy] – [Kobieta z Bronowic? w czepcu - fotografia portretowa]. [l. 
70./80. XIX w.]. Fotografia form. 8,9x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,4 cm.
Portretowana ujęta w półpostaci, zwrócona lekko w prawo, siedzi na krześle. Pod okryciem ze-
wnętrznym ubrana w gorset włożony na lnianą, białą koszulę, na szyi korale składające się z sze-
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ściu sznurów, na głowie czepiec. W prawym dolnym narożniku kliszy nr: „90”. Zdjęcie podko-
lorowane. Pod zdjęciem nadruk: „J. Krieger”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na 
odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w Glownym Rynku 
przy ulicy Sgo Jana wdomu naroznym pot L.37.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie zastrzega się” 
po polsku i niemiecku. Stan dobry.
I. Krieger (1820-1889) - fotograf krakowski, jeden z pionierów polskiej fotografii. Znany przede 
wszystkim z ,krajowidoków’ - fotografii architektury, ulic i placów Krakowa. Był też autorem 
znakomitych portretów. Założył swoje atelier w 1860, gdzie chętnie fotografowali się krakowscy 
mieszczanie, mieszkańcy przedmieść, a później też galicyjscy chłopi. Stworzył m.in. serię zdjęć 
mieszkańców Galicji - mieszkańców podkrakowskich wsi, Żydów z Kazimierza, górali z Podha-
la, Pienin i Śląska Cieszyńskiego, Hucułów, Rusinów, a nawet Cyganów ze szczepu Kełderaszów, 
których tabor przejeżdżał w owym czasie przez Kraków. Dokumentował też życie miasta umiesz-
czając na swych fotografiach przedstawicieli różnych zawodów. Fotografował obiekty sakralne i 
świeckie, detale architektoniczne, prace restauracyjne w Katedrze Wawelskiej i kościele Mariac-
kim. Po jego śmierci zakład prowadził syn Natan (do 1904) oraz córka Amelia. 70.–

414. KRIEGER J[gnacy] – [Dziewczyna z okolic Krakowa - fotografia portretowa]. [l. 
70./80. XIX w.]. Fotografia form. 9,2x5,7 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,4 cm.
Portretowana ujęta w 3/4 postaci, z profilu, siedzi na krześle. Ubrana w kolorowy gorset włożone 
na białą bluzkę, spódnicę i zapaskę, na szyi potrójny sznur korali, na głowie wianek, na podołku 
bukiecik kwiatków. W prawym dolnym narożniku kliszy nr: „172”. Zdjęcie podkolorowane. 
Pod zdjęciem nadruk: „J. Krieger”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym 
obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie 
w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L 37.”. Poniżej nadruk: „Naślado-
wanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Stan dobry. 70.–

415. KRIEGER J[gnacy] – [Kobieta z Kościelnik - fotografia portretowa]. [l. 70./80. XIX 
w.]. Fotografia form. 9,2x5,7 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,4 cm.
Portretowana ujęta w 3/4 postaci, siedzi na krześle. Ubrana w haftowany serdak z cekinami, na 
szyi poczwórny sznur korali. Na głowie chustka, na ramionach chusta z frędzlami. W prawym 
dolnym narożniku kliszy nr: „128”. Pod zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie 
naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Na odwrocie reklamowa 
winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w 
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domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. 
W prawym dolnym narożniku kliszy nr 128. Na odwrocie napis ołówkiem: „Kościelniki pod 
Krak”. Stan dobry. 60.–

416. KRIEGER J[gnacy] – [Kobieta w stroju niedzielnym - fotografia portretowa]. [l. 
70./80. XIX w.]. Fotografia form. 9,2x5,7 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,6 cm.
Portretowana ujęta w 3/4 postaci. Ramiona zakryte jasnym dużym szalem, na głowie chustka, w 
ręku modlitewnik. W lewym dolnym narożniku kliszy nr: „118”. Pod zdjęciem nadruk: „J. Krie-
ger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. 
Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w głównym Ryn-
ku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 37.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie zastrzega 
się” po polsku i niemiecku. Lico i odwrocie zakurzone. 60.–

417. KRIEGER J[gnacy] – [Młoda dziewczyna w odświętnym stroju - fotografia por-
tretowa]. [l. 70./80. XIX w.]. Fotografia form. 9,2x5,7 cm na oryg. podkładzie form. 
10,7x6,4 cm.
Portretowana ujęta w całej postaci. Ubrana w syto marszczoną spódnicę, haftowaną zapaskę, 
serdak. W ręku trzyma kwiecistą chustę. Włosy zaplecione w kosę. Na nogach wysokie sznuro-
wane trzewiki. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Na 
odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w głównym Rynku 
przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie zastrzega się” 
po polsku i niemiecku. Lico i odwrocie zakurzone. 60.–

418. KRIEGER J[gnacy] – [Młoda kobieta w chuście - fotografia portretowa]. [l. 70./80. 
XIX w.]. Fotografia form. 9,1x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,6 cm.
Portretowana ubrana w haftowany kożuszek obszyty barankiem, ujęta w popiersiu. Z narzuconą 
na głowę białą chustą zawiązaną na piersiach. W prawym dolnym narożniku kliszy nr: „117”. Pod 
zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czer-
wonym obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w 
Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: 
„Naśladowanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Lico i odwrocie zakurzone. 60.–
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419. KRIEGER J[gnacy] – [Młoda kobieta w stroju krakowskim - fotografia portretowa]. 
[l. 70./80. XIX w.]. Fotografia form. 9,2x5,7 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,4 cm.
Portretowana stoi oparta o prosty stół. Na ramionach ma narzuconą chustę z frędzlami, na szyi 
potrójny sznur korali. Na głowie czepiec. W lewym dolnym narożniku kliszy nr: „175”. Pod 
zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czer-
wonym obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w 
Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: 
„Naśladowanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Lico i odwrocie zakurzone. 60.–

420. KRIEGER J[gnacy] – [Wieśniaczka w kożuchu - fotografia portretowa]. [l. 70./80. 
XIX w.]. Fotografia form. 9,2x5,7 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,6 cm.
Starsza kobieta siedzi na stołku. Spod kożucha widoczna sukienna spódnica i zapaska. Na głowie 
związana z tyłu chusta. W lewym dolnym narożniku kliszy nr: „157”. Pod zdjęciem nadruk: „J. 
Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowa-
niem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w głów-
nym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie 
zastrzega się” po polsku i niemiecku. Lico i odwrocie zakurzone. 60.–

421. KRIEGER J[gnacy] – [Mężczyzna z Bronowic - fotografia portretowa]. [l. 70./80. 
XIX w.]. Fotografia form. 8,9x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,5x6,4 cm.
Portretowany w ujęciu do pasa, z profilu. Ubrany w sukmanę z czerwonymi wyłogami, na głowie 
kapelusz zwężający się ku górze, ozdobiony szeroką taśmą z klamrą i pawim piórem. Zdjęcie 
podkolorowane. Pod zdjęciem nadruk: „J. Krieger”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy pod-
kład. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w Glow-
nym Rynku przy ulicy Sgo Jana wdomu naroznym pot L.37.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie 
zastrzega się” w po polsku i niemiecku. Stan bardzo dobry. 70.–

422. KRIEGER J[gnacy] – [Mężczyzna z Batowic - fotografia portretowa]. [l. 70./80. XIX 
w.]. Fotografia form. 9,2x5,6 cm na oryg. podkładzie for, 10,8x6,8 cm.
Portretowany ujęty w całej postaci. Ubrany w sukmanę z chwostami przy kołnierzu, szeroki skó-
rzany pas. W lewej ręce trzyma skromny kapelusz. W prawym dolnym narożniku kliszy nr: „98”. 
Zdjęcie podkolorowane. Pod zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na 
oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z na-
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drukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu 
narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Na 
odwrocie napis ołówkiem: „Batowice - Krak”. Plama w prawym dolnym narożniku podkładu, 
lico i odwrocie zakurzone. 70.–

423. KRIEGER J[gnacy] – [Mężczyzna z Bronowic - fotografia portretowa]. [l. 70.80. XIX 
w.]. Fotografia form. 9,2x5,6 cm na oryg. podkładzie form. 10,8x6,5 cm.
Portretowany ujęty w 3/4 postaci. Ubrany w sukmanę z chwostami przy kołnierzu, szeroki skó-
rzany pas zdobiony mosiężnymi kółkami. Na głowie kapelusz z zatkniętym pawim piórem. W 
prawym dolnym narożniku kliszy nr: „131”. Zdjęcie podkolorowane. Pod zdjęciem nadruk: „J. 
Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowa-
niem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w głów-
nym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie 
zastrzega się” po polsku i niemiecku. Na odwrocie napis ołówkiem: „Bronowice Wielkie (pod 
Krakowem)”. Prawy margines przycięty do ramki, lico i odwrocie lekko zakurzone. 70.–

424. KRIEGER J[gnacy] – [Mężczyzna w stroju krakowskim - fotografia portretowa]. [l. 
70./80. XIX w.]. Fotografia form. 9,2x5,5 cm na oryg. podkładzie form. 10,8x6,7 cm.
Portretowany ujęty na tle malowanego pejzażu i chruścianego płotu. Wsparty prawą ręką na pniu 
brzozy. Ubrany w sukmanę obszytą barankiem, przepasany szerokim skórzanym pasem, w kape-
luszu na głowie, na nogach wysokie skórzane buty. W lewym dolnym narożniku kliszy nr: „200”. 
Pod zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z 
czerwonym obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf 
w Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej na-
druk: „Naśladowanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Lico i odwrocie zaplamione. 60.–

425. KRIEGER J[gnacy] – [Wieśniak - fotografia portretowa]. [l. 70./80. XIX w.]. Fotogra-
fia form. 9,2x5,6 cm na oryg. podkładzie form. 10,9x6,7 cm.
Młody mężczyzna siedzi na krześle. Głowa podparta prawą ręką, w lewej trzyma czapkę. W pra-
wym dolnym narożniku kliszy nr: „134”. Pod zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie 
naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Na odwrocie reklamowa 
winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w 
domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. 
Lico i odwrocie zakurzone. 60.–
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426. KRIEGER J[gnacy] – [Para z Bielan - fotografia portretowa]. [l. 70./80. XIX w.]. Fo-
tografia form. 9,2x5,6 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,4 cm.
Młodzi kobieta i mężczyzna ujęci w całych postaciach. Kobieta ubrana w spódnicę z zapaską, 
serdak, na głowie przewiązana chusta, na szyi poczwórny sznur korali. Mężczyzna ubrany w suk-
manę, na głowie krakuska obszyta barankiem. W prawym dolnym narożniku kliszy nr: „75”. Pod 
zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czer-
wonym obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w 
Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: 
„Naśladowanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Na odwrocie napis ołówkiem: „Bielany 
pod Krak”. Lico i odwrocie nieco zaplamione. 60.–

427. KRIEGER J[gnacy] – [Para z Olszanicy - fotografia portretowa]. [l. 70./80. XIX w.]. 
Fotografia form. 9,2x5,6 cm na oryg. podkładzie form. 10,8x6,7 cm.
Młodzi kobieta i mężczyzna ujęci w całych postaciach. 
Kobieta ubrana w spódnicę z zapaską, serdak, na głowie 
przewiązana chusta, na szyi podwójny sznur korali, na ra-
mionach chusta z frędzlami. Mężczyzna ubrany w sukmanę, 
przepasany szerokim skórzanym pasem, na głowie kapelusz 
z piórkiem. W prawym dolnym narożniku kliszy nr: „176”. 
Pod zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie 
naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obra-
mowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: 
„J. Krieger Fotograf w Krakowie w głównym Rynku przy 
ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: 
„Naśladowanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Na od-
wrocie napis ołówkiem: „Olszanica”. Lico i odwrocie lekko 
zaplamione. 60.–

428. KRIEGER J[gnacy] – [Para wieśniacza - fotogra-
fia portretowa]. [l. 70./80. XIX w.]. Fotografia form. 
9,2x5,6 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,4 cm.
Przedstawia siedzącego mężczyznę i stojącą za nim kobietę 
w chustce na głowie i z koszykiem na rękę. Pod zdjęciem 
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nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym 
obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie 
w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: „Naślado-
wanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Lico i odwrocie zakurzone i zaplamione. 60.–

429. KRIEGER J[gnacy] – [Rządca - fotografia portretowa]. [l. 70./80. XIX w.]. Fotografia 
form. 9,2x5,7 cm na oryg. podkładzie form. 10,9x6,6 cm.
Starszy mężczyzna w długiej sukiennej sukmanie spiętej klamrami. Na głowie czapka obszyta 
barankiem. Pod lewą ręką trzyma książkę. W prawym dolnym narożniku kliszy nr: „127”. Pod 
zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czer-
wonym obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w 
Krakowie w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: 
„Naśladowanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Lico i odwrocie zakurzone. 60.–

430. KRIEGER J[gnacy] – [Woźnica - fotografia portretowa]. [l. 70./80. XIX w.]. Fotogra-
fia form. 9,2x5,6 cm na oryg. podkładzie form. 10,7x6,4 cm.
Mężczyzna stojący na tle malowanego pejzażu przy drewnianym brzozowym płotku. Ubrany w 
długi sukienny płaszcz z wysokim stojącym kołnierzem. W lewej ręce trzyma kapelusz z okrągłą 
główką, w prawej brzozową gałąź. W lewym dolnym narożniku kliszy nr: „160”. Pod zdjęciem 
nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym 
obramowaniem. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie 
w głównym Rynku przy ulicy Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: „Naślado-
wanie zastrzega się” po polsku i niemiecku. Lico i odwrocie zakurzone. 60.–

431. KRIEGER J[gnacy] – [Reprodukcje dzieł malarskich Jacka Malczewskiego]. [pocz. 
i l. 10. XX w.l. Zestaw 22 fotografii form. ca 19x24,5 cm, 24,5x17 cm, 25x13,5 cm na 
oryg. podkładach form. 38x28 cm wykonane w atelier Natana i Amalii Kriegerów 
(dzieci Ignacego).
Reprodukcje prac artysty z lat m.in.: 1900, 1902-1909, 1911-1913. Zdjęcia naklejone na oryg. 
kartonowe podkłady. Pod zdjęciami nadruki: „Fotografował J. Krieger w Krakowie”, „Fotogra-
fował A. Krieger w Krakowie”. Na odwrocie ołówkowe napis identyfikujące, m.in.: „Dr. Borzęc-
ki”, „Dr. Kwaśnicki”, „Błotnicki i Meduza”, „Chłędowski”, „Barącz Dyr. Kopalni w Wieliczce”, 
„Arch. Stryjeński”, „Czernecki”, „Jacek Malczewski”, „Pomocnik Charona”, „Samlicki art. ma-
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larz”, „Skowronek”, „Z dni powszednych”, „Malarczyk”, „Wyczółkowski”. Niektóre podkłady 
nieco zaplamione, narożniki podkładów lekko otarte, stan zdjęć dobry. 1.200.–

432. PAWELEC [Władysław] – Privat 1-5. Special collection 24 photo lithos. Nürnberg 
1983-1984. DMK-Verlag GmbH. 39,5x27,5 cm. brosz., obw.
Wyd. I. Tekst po angielsku, niemiecku, francusku, włosku. Tablice czarno-białe i kolorowe w 
ostatniej części. Zaw.:
Privat 1: imagena. s. [8], tabl. 24.
Privat 2: Lulu. s. [8], tabl. 24.
Privat 3: frivol. s. [8], tabl. 24.
Privat 4: romantic. s. [8], tabl. 24.
Privat 5: Silvia. s. [8], tabl. 24.
Niewielkie otarcia obwolut, poza tym stan bardzo dobry.
W. Pawelec (1923-2004) - artysta - fotografik, prekursor fotografii erotycznej w Polsce. „członek 
ZPAF od 1966 roku. Jest artystą niezależnym, który wypracował własny styl i kierunek w foto-
grafii aktu. W dorobku posiada wiele albumów, wydawnictw oraz kalendarzy, do dziś zdobiących 
liczne wnętrza. Sztuka Władysława Pawelca rozwinęła nurt aktu w naszej fotografii. Krytyk Ry-
szard Bobrowski tak wypowiada się o pracach autora: ,Fotografia ta jawi się nam jako findesiec-
lowy teatr kobiecości, gdzie aktorkami są bezimienne modelki, a prawdziwymi osobami dramatu 
- widzowie’„ (za: J. Lewczyński „Antologia fotografii polskiej 1839-1989”. Bielsko-Biała 1999, 
Wyd. Lucrum s. c., s. 187). 480.–

433. PAWELEC Władysław – [Akt]. [2 poł. XX w.]. Fotografia form. 40,1x29,2 cm.
Na odwrocie piecz.: „Władysław Pawelec member of the Union of Polish Photographic Artists 
Warszawa 1 Mostowa 22 / 1 - phone 31-41-33 Poland” oraz zapiski ołówkiem. Zdjęcie czarno-
-białe, zamontowane w passe-partout form. 50x40 cm. Stan bardzo dobry. 580.–

434. SHEYBAL Stanisław – „X. Y. Wędrowni Kotlarze albańscy”. [l. 30. XX w.]. Fotogra-
fia form. 25,9x19,2 cm.
Portretowani patrzą na wprost. Na odwrocie odręczne napisy kredką: „fot. St. Sheybal”, „,X. Y. 
Wędrowni Kotlarze albańscy’„, „brom”. Stan dobry.
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S. Sheybal (1891-1976) - malarz - ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, fotogra-
fik - pobierał nauki zawodu u swego stryja Józefa Sebalda w Krakowie. Od 1931 członek Foto-
klubu Polskiego. W Krzemieńcu prowadził pracownię fotograficzną w Liceum Krzemienieckim i 
Towarzystwo Fotograficzne, gdzie samodzielnie nauczał fotografii. Tworzył zdjęcia krajobrazów, 
portrety, scen rodzajowych w różnych technikach, m.in. bromowej, choć jego ulubioną była guma 
wielobarwna. Brał z powodzeniem udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. 280.–

435. [CHROMY Bronisław w pracowni - fotografia sytuacyjna]. [l. 90. XX w.]. Fotografia 
form. 23,8x18,1 cm, autorstwa Jadwigi Rubiś w Krakowie.
Artysta na drabinie w trakcie tworzenia. Na odwrocie piecz.: „Fotografowała Jadwiga Rubiś [...]. 
Stan dobry.
B. Chromy (1925-2017) - artysta rzeźbiarz, medalier, malarz, rysownik, profesor Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 80.–

436. [CZECH Bronisław na stoku - fotografia sytuacyjna]. [l. 30. XX w.]. Fotografia form. 
13,3x10,9 cm, autorstwa Romana Serafina w Zakopanem.
Olimpijczyk podczas zjazdu na niezidentyfikowanych zawodach narciarskich. Na odwrocie 
piecz. fotografa i napis długopisem „Bronisław Czech”. Stan dobry.
B. Czech (1908-1944) - najbardziej wszechstronny narciarz okresu międzywojennego, olimpij-
czyk, taternik, ratownik górski, człowiek wielu talentów i zainteresowań.
R. Serafin (1912-1992) - zakopiański fotograf, operator filmowy, miłośnik narciarstwa i wypraw 
górskich. W latach międzywojennych pracował w atelier Henryka Schabenbecka jako operator 
portretowy, retuszer, kierownik laboratorium. Był także autorem zdjeć sportowych i pejzaży ta-
trzańskich. Brał udział w wystawach fotograficznych w Krakowie, Wilnie, Lwowie zdobywając 
nagrody i wyróżnienia. To z jego zdjęcia w 1939 został wykonany plakat na zawody sportowe 
FIS. 80.–

437. [FOTOGRAFIA portretowa - portret młodej kobiety]. [nie przed 1856, nie po 1870]. 
Fotografia form. 9,1x5,7 cm na oryg. podkładzie form. 10,3x6,3 cm, autorstwa Wale-
rego Maliszewskiego w Krakowie.
Portretowana ujęta w popiersiu patrzy na wprost. Na dolnym marginesie podkładu nadruk: „Ma-
liszewski”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na odwrocie reklamowa winieta z 
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nadrukiem: „Fotografował Walery Maliszewski w Krakowie. Nowy Swiat Gm. Ix.. Nro 166” 
oraz napis ołówkiem: „Siostra prababki Julinowa”. Lico lekko zaplamione, stan ogólny dobry.
W. Maliszewski - dagerotypista, zawodowy fotograf działający w Krakowie w l. 1848-1880. 
Prowadził założony w 1848 zakład dagerotypowy przy Małym Rynku 430 później przekształco-
ny na fotograficzny. Następnie w 1856 otworzył zakład przy ul. św. Józefa III p., potem Nowy 
Świat nr 166 (ul. Straszewskiego 9). Od ok. 1870 do 1872 prowadził zakład przy Małym Rynku 
432 wspólnie z M. Rzymkowskim. Był pierwszym stałym dagerotypistą i fotografem w Krako-
wie. Był autorem siedmiu zdjęć Rynku Głównego posiadających unikatową wartość poznawczą, 
m.in. prezentowana fotografia Sukiennic z wieży Mariackiej. Wykonywał zdjęcia stereoskopowe, 
wydawał zestawy tematyczne zdjęć architektonicznych, kalendarze fotograficzne za l. 1867-1868 
z widokami miasta, zabytków, a także fotografii aktorskich. 140.–

438. [FOTOGRAFIA portretowa - portret młodej aktorki warszawskiej]. [nie przed 1890]. 
Fotografia form. 34,3x24,8 cm na oryg. podkładzie form. 36,5x24,8 cm, autorstwa L[e-
onarda] Kowalskiego w Warszawie.
Portretowana ujęta w pół postaci patrzy na wprost. Ubra-
na w kostium teatralny. Na dolnym marginesie podkładu 
wyzłocony nadruk: „L. Kowalski Varsovie Mazowiecka 
20”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład ze 
złoconymi brzegami. Lico nieco zaplamione, krawędzie 
otarte, odwrocie zaplamione.
L. Kowalski (ok. 1840-1917) - fotograf zakładowy, 
praktykant u mistrza Konrada Brandla, wieloletni kie-
rownik zakładu fotograficznego Jana Mieczkowskiego, 
właściciel wytwórni materiałów fotochemicznych, od 
1903 carski „dostawca dworu” (jako jeden z nielicz-
nych miał prawo fotografować wizytę rodziny carskiej 
w Spale), od 1910 pierwszy prezes Stowarzyszenia Fo-
tografów Zawodowych Królestwa Polskiego. Prowadził 
swoje atelier tymczasowo w l. 70. XIX w. w Lublinie i 
w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 165 w l. 
1874-1878 oraz przy ul. Mazowieckiej 10 i później 20 
w l. 1890-1909. Od l. 90. XIX w. zajmował się także 
fotografią teatralną. 300.–

439. [GÓRY - wesele w Chochołowie 
- fotografia pozowana]. 1948. Fo-
tografia form. 9,3x14,1 cm, autor-
stwa Władysława Wachulskiego 
z Chochołowa.
Przedstawia młodą parę w bryczce w 
otoczeniu uczestników uroczystości 
w strojach regionalnych. Na odwrocie 
piecz.: „Władysław Wachulski Cho-
chołów”, „1948”. Stan bardzo dobry.
W. Wachulski (1909-1974) - fotograf 
z Chochołowa całe życie związany z 
rodzinną miejscowością. Dokumen-
tujący ważne wydarzenia (chrzciny, 
komunie, śluby, pogrzeby, zabawy, 
wydarzenia kościelne i państwowe) z 
życia górali z okolic Chochołowa, Witowa, Kościeliska, Zakopanego. Jego prace znajdują się 
m.in. w zbiorach muzeum w Nowym Sączu i Zakopanem. 60.–
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440. [GÓRY - przed kościołem w 
Chochołowie - fotografia pozo-
wana]. 1953. Fotografia form. 
8,7x13,8 cm, autorstwa Wła-
dysława Wachulskiego z Cho-
chołowa.
Przedstawia grupę mieszkańców 
w strojach regionalnych upozo-
wanych do pamiątkowej fotografii 
na stopniach kościoła. Na odwro-
cie piecz.: „Władysław Wachulski 
Chochołów”, „1953”. Stan bardzo 
dobry. 60.–

441. [KRAKÓW - Sukiennice (strona wschodnia) - fotografia widokowa]. [nie po 1882]. 
Albumin w formacie gabinetowym form. 9,5x13,4 cm na oryg. podkładzie form. 
11,1x16,1 cm, autorstwa J[gnacego] Kriegera w Krakowie.
Przedstawia widok na Sukiennice od strony wschodniej już po rozebraniu kramów Bogatych. 
Na pierwszym planie kompozycji równolegle do północnej elewacji Sukiennic, bliżej Linii A-B 
widoczny odbywający się targ produktów wiejskich, naprzeciwko targu postój dorożek. Na dol-
nym marginesie kliszy nr: „28” i napis tytułowy. Pod zdjęciem nadruk: „J. Krieger w Krakowie”. 
Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Na odwrocie re-
klamowa winieta z nadrukiem: „J. Krieger Fotograf w Krakowie w głównym Rynku przy ulicy 
Sgo Jana w domu narożnym pod L. 1.”. Poniżej nadruk: „Naśladowanie zastrzega się” po polsku 
i niemiecku. Stan dobry. Więcej w J. Banach „Ikonografia Rynku Głównego w Krakowie”, Kr. 
1998, poz. 263. 100.–

442. [KRAKÓW i OKOLICE - Przegorzały. Willa - fotografia lotnicza]. [l. 30. XX w.]. 
Fotografia form. 11,7x17,2 cm, wykonane przez pluton fotograficzny 2. Pułku Lotni-
czego.
Widok z lotu ptaka na Willę Basztę, zwaną także Odyńcem lub Zameczkiem i powstałą w l. 
1928-1929 według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Na odwrocie piecz.: „Pluton fotograficzny 
2. Pułku Lotniczego. L. p. neg. 100 [wpisane atramentem] Miejscowość Przegorzały. Willa [wpi-
sane atramentem]”. Stan bardzo dobry. 100.–

443. [KRAKÓW i OKOLICE - klasztor w Wiśniczu - fotografia lotnicza]. [1930]. Foto-
grafia form. 11,7x17,1 cm, wykonane przez pluton fotograficzny 2. Pułku Lotniczego.
Widok z lotu ptaka na zabudowania 
dawnego klasztoru Karmelitów Bo-
sych, w których mieści się Zakład Kar-
ny w Nowym Wiśniczu. Na odwrocie 
piecz.: „Pluton fotograficzny 2. Pułku 
Lotniczego. L. p. neg. 176/Art [wpisa-
ne atramentem] Miejscowość Wiśnicz. 
Klasztor [wpisane atramentem]”. Stan 
dobry. 100.–

444. [KRAKÓW i OKOLICE - zamek 
w Wiśniczu - fotografia lotnicza]. 
[1934]. Fotografia form. 11,9x16,8 
cm, wykonane przez pluton foto-
graficzny 6. Pułku Lotniczego.
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Widok z lotu ptaka na zamek położony na zalesionym 
wzgórzu. Na odwrocie piecz.: „6. Pułk Lotniczy Plu-
ton Fotograficzny” oraz napisy ołówkiem: „Wiśnicz. 
zamek” i atramentem: „N 26. ---, dn. 19. II. 34”. Stan 
dobry. 100.–

445. [KRESY - przed cerkwią greckokatolicką w 
dawnym województwie tarnopolskim - foto-
grafia sytuacyjna]. [pocz. XX w.]. Fotografia 
form. 22,9x17,2 cm na oryg. podkładzie form. 
35,3x29,4 cm autorstwa Kazimierza Jana 
Strzeleckiego w Czortkowie i Trembowli.
Dwaj mężczyźni i ksiądz przed przed budynkiem, 
jeden z mężczyzn z paletą malarską w ręce. Zdjęcie 
naklejone na oryg. zdobiony podkład. Na odwrocie 
piecz.: „Zakład Fotograficzny K. J. Strzeleckiego w 
Czortkowie i Trembowli”. Zdjęcie nieco zaplamione, 
podkład nieco otarty, marginesy podkładu z niewielki-
mi naddarciami, stan ogólny dobry. 180.–

446. [KRESY - przed dworkiem w dawnym województwie tarnopolskim - ujecie od frontu 
- fotografia sytuacyjna]. [pocz. XX w.]. Fotografia form. 17,2x23 cm na oryg. podkła-
dzie form. 29,4x35,3 cm autorstwa Kazimierza Jana Strzeleckiego w Czortkowie i 
Trembowli.
Rodzina przed domem pozująca do pamiątkowej fotografii. Zdjęcie naklejone na oryg. zdobiony 
podkład z kolorze zielonym. Na odwrocie piecz.: „Zakład Fotograficzny K. J. Strzeleckiego w 
Czortkowie i Trembowli”. Podkład nieco otarty, marginesy podkładu z niewielkimi naddarciami, 
stan ogólny dobry. 180.–

447. [KRESY - przed dworkiem w dawnym województwie tarnopolskim - ujęcie od tyłu 
- fotografia sytuacyjna]. [pocz. XX w.]. Fotografia form. 17,2x23 cm na oryg. podkła-
dzie form. 29,4x35,3 cm autorstwa Kazimierza Jana Strzeleckiego w Czortkowie i 
Trembowli.
Rodzina przed domem pozująca do pamiątkowej fotografii. Zdjęcie naklejone na oryg. zdobiony 
podkład z kolorze brązowym. Na odwrocie piecz.: „Zakład Fotograficzny K. J. Strzeleckiego w 
Czortkowie i Trembowli”. Podkład nieco otarty, marginesy podkładu z niewielkimi naddarciami, 
stan ogólny dobry. 180.–
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448. [KRYNICA - miasto w czasie Święta 
Zimy 1 - fotografie widokowe i sytu-
acyjne]. [1935]. Zestaw 4 fotografii 
form. 12,1x17,3 autorstwa Stanisława 
Muchy.
Na ujęciach fragment panoramy miasta, 
budynek Domu Zdrojowego, willa „Dyrek-
torówka”, gdzie prezydent Ignacy Mościcki 
lubił odpoczywać zimą, ozdobna brama z 
okazji karnawału. Na odwrocie piecz.: Fot. 
Stanisław Mucha Kraków ul. Jabłonow-
skich 20. Telefon - 14966”. Stan dobry.
S. Mucha (1895-1976) - fotograf krakow-
ski, specjalista od fotografii panoramicznej. 
Od 1915 służył w Czwartakach, czyli 4. 
Pułku Piechoty Legionów Polskich dowo-
dzonym przez płk. Bolesława Roję. Dzięki 
umiejętnościom fotograficznym stworzył 
cenną dokumentację fotograficzną działań 
Legionów Polskich w czasie I wojny św. Od 
1918 kierownik techniczny Centralnego Urzędu Filmowego przy Naczelnym Dowództwie WP. 
Od 1922 studiował w Krakowie prawo i został fotoreporterem IKC. W 1929 otworzył w Krakowie 
przy ul. Jabłonowskich 20 własne atelier ukierunkowane na fotografię pejzażową, a także doku-
mentującą architekturę i życie Krakowa. Od 1952 członek ZPAF. 100.–

449. [KRYNICA - miasto w czasie Święta Zimy 2 - fotografie widokowe]. [1935]. Zestaw 
6 fotografii pocztówkowych form. 10x14,5 autorstwa Stanisława Muchy.
Na ujęciach m.in. budynek Domu Zdrojowego, dekoracje z okazji „Święta Zimy”. W lewych 
dolnych narożnikach na kliszy nadruki: „Krynica Dom Zdrojowy” (2 szt. – 2 takie same ujęcia) 
i „Krynica Święto Zimy 1935” (4 szt. – 4 takie same ujęcia). W prawych dolnych narożnikach 
wyciski bądź piecz.: „Fot. St. Mucha”. Stan bardzo dobry.
Święto Zimy - zabawa karnawałowa, której inicjatorem był Zakopiański Klub Literacki założony 
w 1932 przez Tadeusza Koniewicza i Kornela Makuszyńskiego. W 1934 odbył się w Zakopanem 
pierwszy karnawał, którego główną atrakcją był barwny korowód sunący ulicami miasta. Krynica 
również przyłączyła się do świętowania dekorując miasto podczas karnawału i organizując liczne 
bale, a nawet międzynarodowe zawody sportowe. 120.–
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450. [KRYNICA - miasto w czasie Święta Zimy 3 - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 
[1935]. Zestaw 9 fotografii form. 11,6x16,4 , 9,7x14,7 cm, 14,3x9,4 cm autorstwa Ka-
zimierza Wiśniowskiego w Krynicy.
Na ujęciach m.in. kuracjusze kibicujący zawodnikom podczas odbywających się Mistrzostw Eu-
ropy w Saneczkarstwie (2 szt. – takie samo ujęcie), dekoracje z okazji „Święta Zimy” (7 szt.  – 3  
takie same ujęcia). Na odwrocie piecz.: „Fot. Kazimierz Wiśniowski Krynica”. Stan dobry. 

100.–

451. [LELEWEL Joachim Józef Benedykt - fotografia portretowa]. [l. 60./70. XIX w.]. 
Fotografia form. 8,4x5,3 cm na oryg. podkładzie form. 10,2x6,4 cm, nieznanego autor-
stwa.
Portretowany ujęty w całej postaci, siedzi w pracowni patrząc na wprost. Reprodukcja fotogra-
ficzna. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Na odwrocie napis ołówkiem: „Lelewel 
ur. 1786”. Stan bardzo dobry.
J. Lelewel (1786-1861) - uczony i działacz patriotyczny, historyk, bibliograf, numizmatyk, heral-
dyk, poliglota. 80.–

452. [ŁOMNICKI Tadeusz - na koniu 
jako Michał Wołodyjowski w scenie 
z filmu „Pan Wołodyjowski - fotogra-
fia z planu filmowego]. [1968]. Foto-
grafia form. 18x13 cm.
Na pierwszym planie aktor - główny bo-
hater filmu fabularnego według powieści 
Henryka Sienkiewicza w reżyserii Je-
rzego Hoffmana. Na drugim w powozie 
Krzysia (Barbara Brylska) i Baśka (Mag-
dalena Zawadzka). Na odwrocie piecz. 
„Echo Krakowa [...]” oraz maszynopiso-
wy tekst identyfikujący.
T. Łomnicki (1927-1992) - aktor teatral-
ny i filmowy, reżyser teatralny. 80.–
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453. [ŁUKASIEWICZ Ignacy - po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod 
pomnik upamiętniający osobę i dorobek wynalazcy w Krośnie - fotografia sytuacyjna]. 
[30 IX 1928]. Fotografia form. 18x23,8 cm, autorstwa Rudolfa Kaska w Krośnie.
Grupa oficjeli upozowana do pamiątkowej fotografii na uroczystości wyznaczenia miejsca dla 
monumentu twórcy światowego przemysłu naftowego według projektu rzeźbiarza i medaliera 
Jana Raszki. Na odwrocie piecz.: „Atelier Art. Fotograficzny i Portretowy R. Kaska w Krośnie”, 
skreślone piecz. oraz napis identyfikujący niebieską kredką. Dwa narożniki z małymi ubytkami, 
stan ogólny dobry.
I. Łukasiewicz (1822-1882) - farmaceuta, pionier przemysłu naftowego w Polsce, konstruktor 
pierwszej lampy naftowej, społecznik. Honorowy obywatel Jasła i Krosna.
R. Kaska (1879-1958) - najbardziej znany i najdłużej działający w Krośnie fotograf, nakładca i 

wydawca. Prowadził zakład fotograficzny od 1906. 120.–

454. [MAŁOPOLSKI Przemysł Chałupniczy w Sułkowi-
cach koło Krakowa - fotografie dokumentacyjne i sy-
tuacyjne]. [l. 30. XX w.]. Album pamiątkowy z 31 
fotografiami form. ca 17,5x12 cm, 17x23 cm, x4 cm, 
nieznanego autorstwa.
Album form. ca 28x36,5 cm, kart 33 [w tym 2 puste]. Oprawa: 
grzbiet i krawędzie okł. w brązowym półskórku, grzbiet prze-
wiązany sznurkiem. Zdjęcia naklejone na karty albumu. Na 
pierwszej fotografii ujęcie portretowe z nadrukowanym pod-
pisem na dolnym marginesie: „Franciszek Stefan Czarniec-
ki”; na pozostałych ujęcia m.in.: budynku Spółki Kowalskiej, 
zabudowań zewnętrznych, wnętrza kuźni, warsztatu kowal-
skiego, hali produkcyjnej, skupu metali, kowali, magazynów, 
kadry kierowniczej, pomieszczeń biurowych z pracownikami, 
ochronki (dzieci podczas zajęć, zabaw, posiłku, nauki, badań 
lekarskich) sklepów z artykułami papierniczymi i spożywczy-
mi. Oprawa nieco otarta, blok poluźniony, stan ogólny dobry.
Małopolski Przemysł Chałupniczy - spółdzielnia pracy 
obejmująca ośrodki terenowe, takie jak: Sułkowice (kowal-
stwo - produkcja narzędzi kutych), Świątniki (ślusarstwo), 
Zembrzyce (garbarstwo skór), Kołaczyce (szewstwo), Żuro-
wa (bednarstwo), Tyniec (dziewiarstwo), Siepraw (szczotkar-
stwo), Białka Podhalańska (wyroby drewniane). W 2. połowie 
XIX w. w Sułkowicach nastąpił dynamiczny rozwój kowalstwa. 
W 1887 powstało Towarzystwo Kowali. To inicjatywy tej orga-
nizacji zrzeszającej stu pięćdziesięciu kowali w 1894 otwarto 
szkołę zawodową przyuczającą do zawodu we wzorcowych 
warsztatach. W 1906 Towarzystwo upadło, lecz już w dwa lata 
później powstała Spółka Kowalska (zatrudniająca przed I woj-
ną ok. pięciuset kowali wytwarzających rocznie ponad tysiąc 
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ton wyrobów), by w 1934 przekształcić się w oddział spółdzielni w ramach Małopolskiego Prze-
mysłu Chałupniczego „Spólnota”. Wtedy spółdzielnia zatrudniała 70 kowali opierając produkcję 
na zamówieniach rządowych. Współcześnie tradycje kowalstwa kontynuuje Kuźnia Sułkowice S. 
A. - prężnie działające przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją odkuwek dla przemysłu motory-
zacyjnego. 800.–

455. [MICKIEWICZ Adam - fotografia portretowa]. [l. 70./80. XIX w.?]. Fotografia form. 
13,3x9,8 cm na oryg. podkładzie form. 16,8x10,8 cm, nieznanego autorstwa.
Portretowany w ujęciu do kolan, siedzi na krześle patrząc w lewo. W prawej ręce trzyma laskę 
pielgrzyma, lewa wetknięta za połą surduta. Za poetą podwieszana kotara i stolik z leżącymi na 
nim książkami i dokumentami. Reprodukcja fotograficzna. Na odwrocie napis ołówkiem: „Mic-
kiewicz”. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Stan bardzo dobry.
A. Mickiewicz (1798-1855) - poeta, wieszcz narodowy. 240.–

456. [MOŚCICKI Ignacy - audiencja u prezydenta - fotografie sytuacyjne]. [l. 30. XX w.]. 
Zestaw 2 fotografii form. 12x16,8 cm, autorstwa W[itolda] Pikiela w Warszawie.
Prezydent przyjmujący delegację w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego. Widoczni m.in. w po-
bliżu prezydenta jego adiutanci kpt. Józef Hartman z 2. Pułku Strzelców Podhalańskich i kpt. 
Stefan Kryński. Na odwrocie piecz.: „[...] W. Pikiel Fotograf-Ilustrator Wojskowego Instytutu 
Naukowo-Oświatowego Warszawa, ul. Nowy-Świat 23/2 Tel. 2.42-36.”. Otarcia marginesów i 
niewielkie zaplamienia na odwrocie, stan ogólny dobry.
I. Mościcki (1867-1946) - polityk, prezydent RP w l. 1926-1939, budowniczy przemysłu che-
micznego w Polsce. 100.–

457. [MOŚCICKI Ignacy - prezydent na mszy polowej - fotografia sytuacyjna]. [1939]. 
Fotografia pocztówkowa form. 8,7x13 cm, nieznanego autorstwa.
Prezydent w trakcie uroczystości podczas mszy polowej najprawdopodobniej w Centrum Wy-
szkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Widoczni m.in. minister spraw wojskowych gen. Tadeusz 
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Kasprzycki, gen. Franciszek Kleeberg, 
gen. Sergiusz Zahorski, adiutanci pre-
zydenta mjr Józef Hartman z 2. Pułku 
Strzelców Podhalańskich i kpt. Stefan 
Kryński. W tle licznie zgromadzona pu-
bliczność. Stan dobry. 100.–

458. [NAFTA - wieża wiertnicza typu 
kanadyjskiego w Lipinkach koło 
Gorlic - fotografia sytuacyjna]. 
[l. 20. XX w.]. Fotografia form. 
9,8x14,9 cm, nieznanego autor-
stwa.
Ujęcie widoku na wieżę i pracowników. 
Na odwrocie napis: „Lipinki k/ Gorlic”. 
Stan dobry. 60.–

459. [POWSTANIE styczniowe - Józef 
Reyfs (Reiss?) - fotografia portre-
towa]. [l. 60. XIX w.?]. Fotografia 
form. 7,5x5,2 cm, nieznanego au-
torstwa.
Portretowany ujęty w całej postaci, stoi 
patrząc na wprost, z prawą ręką wspartą 
na balustradzie. Zdjęcie naklejone na 
kartonowy podkład. Na odwrocie na-
pis atramentem: „Marya Edmund Józef 
Reyfs w okresie powstania 1863 w Kra-
kowie”. Zdjęcie przycięte z czterech stron, odwrocie 
zaplamione. 120.–

460. [SŁOWACKI Juliusz - prochy wieszcza sprowa-
dzone do Krakowa - fotografie sytuacyjne]. [28 VI 
1927]. Zestaw 2 fotografii form. 8,8x13,8 cm au-
torstwa Aleksandra Siermontowskiego w Kra-
kowie.
Przedstawiają zgromadzonych uczestników narodo-
wej uroczystości przy katafalku z trumną z prochami 
wieszcza przybyłymi pociągiem z Warszawy. Trumnę z 
dworca przeniesiono do Barbakanu, gdzie została wy-
stawiona na katafalku, aby dnia następnego znaleźć się 
po osiemdziesięciu latach od śmierci poety na Wawelu. 
W prawych dolnych narożnikach napisy: „O świcie w 
barbakanie”, „Rydwan”. Prochy Słowackiego na dwor-
cu”. Na odwrocie piecz.: „Fot. A. Siermontowski [...]”. 
Stan dobry.
A. Siermontowski (1889-1942) - architekt, taternik i 
fotograf. W czasie I wojny św. żołnierz 2 pułku ułanów 
Legionów Polskich. Od 1910 uprawiał wspinaczkę i narciarstwo. Przez krótki okres prowadził 
zakład fotograficzny w Krakowie. Zajmował się fotografią z wielkim zamiłowaniem fotografując 
w Tatrach, Krakowie i okolicach Małopolski. Wydawał pocztówki i albumy. Jego fotografie były 
reprodukowane m.in. w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” i „Światowidzie”. 160.–
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461. [SMOLEŃ koło Pilicy - ruiny zamku w Smoleniu - fotografia lotnicza]. [l. 30. XX w.]. 
Fotografia form. 11,7x17,1 cm, wykonane przez pluton fotograficzny 2. Pułku Lotni-
czego.
Widok z lotu ptaka na ruiny gotyckiego zamku rycerskiego. Na odwrocie piecz.: „Pluton fo-
tograficzny 2. Pułku Lotniczego. L. 
p. neg. 29/31 [wpisane atramentem] 
Miejscowość Smoleń. Ruiny zamku 
[wpisane atramentem]”. Stan dobry. 

100.–

462. [SMOSARSKA Jadwiga - fotogra-
fie z filmów]. [l. 20. XX w.]. Zestaw 
5 fotografii pocztówkowych form. 
ca 8,5x13,5 cm, nieznanego autor-
stwa.
Na ujęciach aktorka w scenach z filmów 
m.in.: „Trędowata”, „Uśmiech losu”, 
„Ziemia obiecana”. Stan dobry
J. Smosarska (1898-1971) - polska 
aktorka. W 1920 ukończyła warszawską 
Szkołę Dramatyczną. Do 1939 występowała w teatrach warszawskich: Rozmaitości, Polskim, 
Małym, Narodowym z przerwami na pracę w filmie. Jej role teatralne pozostawały w cieniu w 
stosunku do filmowych. Zagrała przed wojną w 24 filmach zdobywając ogromną popularność. 
Zagrała m.in. w: „Trędowatej” (1926), „Uśmiechu losu” (1927), „Ziemi obiecanej” (1927), „Ta-
jemnicy starego rodu” (1928), „Barbarze Radziwiłłównie” (1936), „Skłamałam” (1937), „Czy 
Lucyna to dziewczyna” (1934). Od 1939 przebywała w USA, zajmując się pracą społeczną wśród 
Polonii. W 1970 powróciła do Warszawy. 120.–

463. [WOJCIECHOWSKI Stanisław - prezydent przed frontem podchorążych podczas 
wizyty marszałka Ferdynanda Focha w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. [3 V 1923]. 
Fotografia form. 8,8x13,8 cm, wydana przez Wydawnictwo Wacława Rokosza w 
Warszawie.
Przedstawia prezydenta udającego się na 
uroczystość odsłonięcia pomnika księ-
cia Józefa Poniatowskiego. Za nim idą-
cy m.in.: premier Władysław Sikorski 
(z cylindrem w ręku), adiutant prezy-
denta Mariusz Zaruski, z tyłu widoczny 
marszałek Ferdynand Foch udekorowa-
ny Wielką Wstęgą Orderu Virtuti Mili-
tari. Obok marszałka Focha idzie słabo 
widoczny marszałek Józef Piłsudski. 
Na odwrocie niezbyt czytelna piecz. 
wydawnictwa oraz napisy ołówkiem. 
Zdjęcie nieco otarte, stan ogólny dobry.
S. Wojciechowski (1869-1953) - po-
lityk, działacz. W l. 1922-1926 drugi 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po „przewrocie majowym” zakończył 
działalność polityczną skupiając się na 
naukowej. 80.–
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464. [WOJCIECHOWSKI Stanisław - odbierający defiladę - fotografia sytuacyjna]. [2- XI 
1925?]. Fotografia form. 8,7x13,8 cm, autorstwa Jana Rysia w Warszawie.
Przedstawia prezydenta przed żołnierzami najprawdopodobniej podczas promocji w Szkole Pod-
chorążych Piechoty w Warszawie. Na odwrocie piecz.: „Fot. Jan Ryś [...]” oraz korespondencja z 
ostemplowanym znaczkiem pocztowym. Stan dobry.
J. Ryś (1889-1939?) - zawodowy fotograf pracujący głównie dla prasy. 80.–

465. [WOJSKO Polskie - por. Mieczysław Smorawiński przy grze w szachy - fotografia 
sytuacyjna]. [23 II 1916]. Fotografia form. 9,3x14,4 cm na podkładzie form. 14x19 cm, 
nieznanego autorstwa.
Dowódca 2. Pułku Piechoty II Brygady Legionów podczas partyjki szachów z sierżantem Sien-
kiewiczem?. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na dolnym marginesie podkładu niezbyt 
napis ołówkiem: „Mieczysław Smorawiński. Pozycja „Kostiuchnówka - Optowa” dn. 23-II-
1916”. Na odwrocie naklejona karta w 
obszernym odręcznym tekstem atra-
mentem. Marginesy zdjęcia otarte i lek-
ko nadkruszone.
M. Smorawiński (1893-1940) - gene-
rał brygady Wojska Polskiego, ofiara 
zbrodni katyńskiej. Dowódca kolejno 
8., 9., 4. Pułku Piechoty Legionów, 2. 
Dywizji Piechoty Legionów, 6. Dy-
wizji Piechoty i Okręgu Korpusu nr 
II w Lublinie w I wojnie św., wojnie 
polsko-ukraińskiej, wojnie polsko-bol-
szewickiej i kampanii wrześniowej. 

120.–

466. [WOJSKO Polskie - oddział pie-
choty armii gen. Józefa Hallera we 
Francji w drodze do Polski - foto-
grafia sytuacyjna]. [1917/1919]. Fotografia pocztówkowa form. 9x13,9 cm, nieznanego 
autorstwa.
Przemarsz oddziałów żołnierzy armii 
polskiej zwanej „Błękitną Armią” utwo-
rzonej w czasie I wojny św. przez gen. 
Józefa Hallera we Francji. Na odwrocie 
niewielkie zaplamienia, poza tym stan 
dobry. 100.–

467. [WOJSKO Polskie - turniej piłki 
nożnej w Centralnej Wojskowej 
Szkole Gimnastyki i Sportów w 
Poznaniu - fotografia sytuacyjna]. 
[koniec l. 20. XX w.]. Fotografia 
pocztówkowa form. 8,8x13,9 cm, 
autorstwa chor. W. Matczaka.
Defilada drużyn biorących udział w tur-
nieju piłkarskim. Na dolnym marginesie 
zdjęcia napis: „Fot. W. Matczak chor.”. Niewielkie zaplamienia, stan ogólny dobry.
Centralna Wojskowa Szkoła Gimnastyki i Sportów w Poznaniu - uczelnia Wojska Polskiego 
II RP. Zorganizowana w 1920 przez ppłk. Waleriana Sikorskiego (1876-1940) - nauczyciela wy-
chowania fizycznego, wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego. 100.–
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468. [WOJSKO Polskie - przyszli wu-
efiści po zajęciach w Centralnej 
Wojskowej Szkole Gimnastyki i 
Sportów w Poznaniu - fotografia 
pozowana]. [X 1927]. Fotografia 
form. 9,5x14,4 cm, nieznanego au-
torstwa.
Grupa żołnierzy i gimnazjalistów upo-
zowana do pamiątkowej fotografii w 
stali gimnastycznej. Drugi od lewej z 
góry widoczny m.in. por. Zygmunt 
Szydek - prymus Szkoły Podchorążych 
Kawalerii, wieloletni adiutant 5. Pułku 
Strzelców Konnych, w l. 1937-1939 
adiutant Centrum Wyszkolenia Kawa-
lerii. Na odwrocie niezbyt czytelny na-
pis identyfikacyjny ołówkiem. Ubytek 
prawego dolnego narożnika, pozostałe 
nieco załamane. 100.–

469. [WOJSKO Polskie - oficerowie z 
20. Pułku Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego - fotografia zbioro-
wa]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia 
form. 8,5x11,5 cm, nieznanego au-
torstwa.
Oficerowie z paniami pozują do pamiąt-
kowej fotografii. Na odwrocie napis 
ołówkiem: „20 Pułk Ułanów (Rzeszów)” oraz naklejony pasek papieru z maszynopisowym tek-
stem: „stoją od lewej: rtm. dr Kazimierz Turyczyn, por. Jan Podhorecki, por. Jerzy Witoszyński, 
nn, por. Roman Dmitrowicz, nn, por. Henryk Gerlicz”. Stan dobry.
20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego (20 p. uł.) - oddział kawalerii Wojska Polskie-
go II RP stacjonujący w garnizonie Rzeszów. 100.–

470. [WOJSKO Polskie - 60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej po przedstawieniu teatru żoł-
nierskiego - fotografia zbiorowa]. 12 XI 1932. Fotografia form. 8,9x13,7 cm autorstwa 
Marii Malikowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Przedstawia upozowanych do pamiątkowej fotografii żołnierzy - aktorów przedstawienia teatral-
nego. Na odwrocie piecz. „Fotografja M. Malikowa Ostrów, Kolejowa 30” oraz napis atramen-
tem: „Ostrów, dn. 12, XI. 32 r.”. Prawy górny narożnik lekko załamany, stan ogólny dobry.
60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej (60 pp) - oddział piechoty Armii Wielkopolskiej i Wojska Pol-
skiego II RP. Pułk brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. 80.–

471. [WOJSKO Polskie - Wojskowe Sanatorium Przeciwgruźlicze im. Józefa Piłsudskie-
go w Zakopanem - fotografie sytuacyjne]. [nie przed 1932]. Album z 43 fotografiami 
form. ca 9x12 cm, 6x9 cm, 4x4 cm, nieznanego autorstwa.
Album form. ca 14x23 cm, kart 12 [w tym 2 puste]. Oprawa: płócienny grzbiet przewiązany sznur-
kiem, lico i tył w okleinie drewnianej. Na licu ażurowe rzeźbienia w motywy góralskie. Zdjęcia 
naklejone na karty albumu. Na fotografiach przedstawiono życie sanatoryjne i czas wolny polskich 
oficerów i ich rodzin. Portretowani ujęci podczas leżakowania na werandzie, spacerów po okolicy, 
wycieczek, rozmów. Oprawa nieco otarta, dwa zdjęcia uszkodzone, stan ogólny dobry. 400.–
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472. [WOJSKO Polskie - 1 Pułk Artylerji Motorowej - Szkoła Podoficerska - fotografia 
zbiorowa]. [1935]. Fotografia form. 17x22,4 cm na oryg. podkładzie 30x33 cm.
Oficerowie i podoficerowie upozowani do pamiątkowej fotografii na tle budynku. W prawym 
dolnym narożniku zdjęcia nieczytelna 
piecz. atelier fotograficznego ze Stryja. 
Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy 
podkład. Na odwrocie napis długopi-
sem: „Jacek Jagielski brat matki Marii 
Gieburowskiej (chowałem się z nim był 
jak mój brat)”. Prawy dolny narożnik 
podkładu załamany i podklejony od 
spodu, stan ogólny dobry.
1 Pułk Artylerii Motorowej - oddział 
artylerii Wojska Polskiego II RP stacjo-
nujący w garnizonie Stryj. 

140.–

473. [II WOJNA światowa - żołnierze 
Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie na kursie samochodowym - fo-
tografie sytuacyjne]. [13 I-25 I 1941]. Zestaw 3 fotografii form. 13,4x8,7 cm, nieznane-
go autorstwa.
Żołnierze upozowani do pamiątkowych fotografii. Na odwrocie napisy atramentem: „Otwarcie 
kursu samochodowego przez gener. Kopańskiego w dniu 13.I.41.”, „zakończenia kursu samocho-
dowego w dniu 25.I. 1941.”. Stan bardzo dobry.
S. Kopański (1895-1976) - inżynier, generał dywizji Wojska Polskiego II RP. W kwietniu 1940 
wyznaczony przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego na dowódcę Brygady Strzel-
ców Karpackich formowanej w Syrii. Po reorganizacji brygady od 1942 dowódca 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich. Po katastrofie gibraltarskiej w 1943 przejął funkcję szefa Sztabu Naczelne-
go Wodza, którą pełnił do 1947. 160.–

474. [II WOJNA światowa - gen. Władysław Anders 
podczas wizytacji - fotografia sytuacyjna]. [l. 40. 
XX w.]. Fotografia form. 9,5x6,6 cm, nieznanego 
autorstwa.
Naczelny Wódz podczas oddawania honorów wśród 
żołnierzy. Górny margines lekko załamany, poza tym 
stan dobry.
W. Anders (1892-1970) - generał broni Wojska Pol-
skiego, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych w l. 
1944-1945. Dowódca Armii Polskiej na Wschodzie i 
2. Korpusu Polskiego, którym dowodził w kampanii 
włoskiej (bitwa o Monte Cassino). Następca prezydenta 
RP w l. 1950-1954. Zagorzały antykomunista. Jeden z 
najwybitniejszych Polaków XX w. 70.–

Patrz też poz.: 23, 61, 69, 257, 1030, 1264, 1332, 1335, 1400, 1429
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475. MY JOZEF Wtory z Bożey łaski obrany cesarz rzymski [...]. Częste doświadczenia 
smutne, powątpiewać wcale nie każą, iż metalle przez odgłos Dzwonów poruszone, za-
miast rozpędzenia chmur, tym bardziey Piorun do siebie pociągaią y niebespieczeństwo 
powiększaią. W roku teraznieyszym osobliwie, szkodliwe skutki dzwonienia [...] przez 
częste przykłady na ludziach, którzy podczas samego dzwonienia od piorunu zabici są 
[...] tę prawdę aż nadto potwierdzaią [...] ninieyszą Ustawą dzwonienia podczas burzli-
wych Chmur zakazuiemy [...]. Wiedeń, 26 XI 1783. [Podp.] Jozef, Leopoldus Comes a 
Kollowrat [i 3 inne osoby].
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 3 s. form. 35,4x22,2 cm. Edykt cesarski zakazujący 
bicia w dzwony podczas burzy. Poprzeczny ślad złożenia, stan bardzo dobry. 240.–

476. PATENT do Mieszkańców Wielkiego Księstwa Poznańskiego [...]. Stosownie do Pa-
tentu wzięcia Posessyi [...] raczył mi Nayłaskawszy Król i Wielki Xiąże, polecić ode-
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branie uroczystego hołdu dziedzicznego, od wszystkich w ogóle Mieszkańców Wiel-
kiego Xięstwa Poznańskiego [...]. Berlin, 22 VI 1815. [Podp.] Namiestnik Króla w 
Wielkim Xięstwie Poznańskim A. Radziwiłł.
Druk dwustronny po niemiecku i polsku na 4 s. form. 35,8x21,3 cm. Objęcie urzędu namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego przez Antoniego Henryka Radziwiłła; instrukcje dotyczące 
składania hołdu przez przedstawicieli wszystkich stanów królowi pruskiemu. Otarcia ostatniej 
strony, poprzeczny ślad złożenia. 260.–

477. DZIAŁ ósmy. Czynności Romana Hr. Załuskiego byłego Referendarza w Radzie Sta-
nu. Kategorya I. A: W roku 1823 lub 1824 przyiętym został Hr. Załuski do Towarzy-
stwa Patryotycznego. Dowody tyczące się czasu przyięcia Hr. Załuskiego przytoczone 
iuż zostały przy sprawie X. Dembka [...]. Kategorya VI. Przed popełnieniem przestęp-
stwa Hrabia Załuski nienaganne prowadził życie [...]. (Odczytać w całości). [Warsza-
wa? 1828?].
Druk dwustronny na 7 s. form. 34x20,8 cm. Druk sądowy z głośnego procesu przed Sądem Sej-
mowym Królestwa Polskiego przeciwko S. Krzyżanowskiemu, S. Sołtykowi, F. Majewskimu, R. 
Załuskiemu i innym, oskarżonym o przynależność do tajnych towarzystw. Zabrązowienie dwóch 
ostatnich kart. 140.–

478. INFORMATOR dla jadących do Połągi 1905. Uzdrowisko i kąpiele morskie „Połąga” 
przeszły od r. b. pod zupełnie nowy Zarząd, zakład bowiem cały wydzierżawiła [...] 
spółka obywatelska z Warszawy [...]. Kuchnia i cukiernia prowadzone będą wzorowo i 
w tym celu przybędą z Warszawy pierwszorzędni kucharze i cukiernicy, a wszelkie pro-
dukta spożywcze sprowadzane będą w wyborowym gatunku [...]. Połąga, 1905. [Podp.] 
Dyrekcya Uzdrowiska i kąpieli morskich Połąga.
Druk dwustronny na ark. 28,9x22,3 cm. Ulotka reklamowa uzdrowiska w Połądze pod nowym 
kierownictwem. Zaw. m.in. koszta pobytowe, cennik „kąpieli i budek meblowanych”, możliwości 
dojazdu i wyjazdu z Połągi. Na uwagę zasługuje ostatni akapit dotyczący samojazdów: „Dyrekcja 
weszła w umowę w tym roku, z inżynierem specyalistą, który utrzymywać będzie w Połądze i 
Libawie podczas sezonu, dla użytku gości 2 samojazdy jeden na 3 osoby otwarty, a drugi na 5 
osób z dachem. Na zamówienie [...] samochód oczekiwać będzie na dworcu w Libawie [...]. Na 
samochód nie można brać żadnych bagaży, a szybkość jazdy nie będzie przenosić 25 wiorst na 
godzinę. Przejazd samochodem z Libawy do Połągi trwać będzie około 3 godzin. Droga z Libawy 
do Połągi, jest bardzo urozmaiconą i piękną, a w wygodnym powozie zupełnie nie męczy. Przez 
pierwsze 20 wiorst jedzie się nad samym brzegiem morza, poczem wjeżdża się w prześliczne lasy. 
W Rucawie jest wygodna i czysta katolicka gospoda, gdzie po bardzo umiarkowanej cenie można 
dostać wiejskie śniadanie lub obiad”. Prędkość samojazdu, po przeliczeniu wiorst na kilometry, nie 
przekraczała 27 km/h. Poprzeczne ślady złożenia, drobne otarcia, naddarcia i załamania. 80.–

479. UKRAINCY i poljakiualtowski. (Programma ankety). V načale prošlago goda redak-
cija „Ukrainskoj Žizni” predprinjala anketu ob otnošenii raznych sloev i grupp pro-
gressivnago russkago obščestva k ukrainskomu nacionalnomu dviženiju [...]. [Moskva] 
1913.
Druk dwustronny na 3 s. form. 23,9x15,5 cm. Odbitka z czasopisma „Ukrainskaja Žizn” reda-
gowanego w Moskwie przez Symona Petlurę. W końcowej części tekstu wydrukowano 12 pytań 
ankiety - równolegle po rosyjsku i po polsku. Np.: Czy uważa Pan roswoj [!] narodowego ruchu 
ukraińskiego za pożądany, czy też nie - i z jakich powodów?, Czy Pan uważa za pożądane zbli-
żenie się Polaków z Ukraińcami i na jakiej podstawie byłoby to zdaniem Pana możliwe? Stan 
dobry. 70.–

480. OBOWIĄZUJĄCE rozporządzenie. Wojenny Generał-Gubernator Galicyi Generał 
Porucznik hrabia Bobrynskij [...] rozporządził: 1. Zakazuje się w granicach Galicyi i 
Bukowiny sprzedaż wszystkich spirytusowych napoi a także piwa i to tak w lokalach 
jak i do domów, bez specyalnego zezwolenia miejscowej władzy policyjnej [...]. 3. 
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Winni przekroczenia niniejszego rozporządzenia karani będą [...] karą trzymiesięczne-
go aresztu [...]. Lwów, 31 X 1914. [Podp.] Wojenny Generał Gubernator Galicyi Gene-
rał-Porucznik hr. hr. Bobrynskij. „Podolskaja Tipografija” Osipa Stepka - Tarnopol.
Druk jednostronny po rosyjsku i polsku na ark. 33,6x41,7 cm. Ślady złożenia, naddarcia krawę-
dzi, niewielkie ubytki prawego marginesu, środkowe załamanie podklejone od spodu. 140.–

481. OGŁOSZENIE. Stosownie do rozporządzenia JWPana Policmajstra miasta Stani-
sławowa, poleca się wszystkim 
właścicielom realności [...] 
przygotować na dzień 1. maja 
1915 r. st. st. [...] nacjonalne 
russkie flagi [...]. Stanisławów, 
30 IV 1915. [Podp.] Magistrat. 
Iz typografiy L. Dankovyča.
Druk jednostronny po ukraińsku i 
polsku na ark. 34,3x42,2 cm. Pod 
tekstem zezwolenie cenzorskie 
podpisane „Lewkowicz”. W części 
polskiej data podana w nowym sty-
lu, w części ukraińskiej - w starym 
(14 IV 1915). Ubytek prawego gór-
nego narożnika z niewielkim ubyt-
kiem tekstu (ostatnie dwie cyfry 
daty zachowane częściowo), ślady 
złożenia, załamania narożnika, 
podklejone od spodu środkowy ślad 
zagięcia. 120.–

482. OBWIESZCZENIE powołania. Wszyscy obowiązani do służby w pospolitem rusze-
niu obywatele austryaccy i węgierscy, urodzeni w roku 1897, którzy przy przeglądach 
wojskowych [...] uznani zostali za zdatnych do służby z bronią [...] mają zgłosić się do 
szeregów, o ile ich [...] nie zwolniono z tej służby 
[...]. Powołanie powyższe ma moc obowiązującą 
także dla urodzonych w roku 1897 [...] a pocho-
dzących z Bośni i Hercegowiny [...]. Stanisła-
wów, 28 IX 1915. [Podp.] Z c. k. Starostwa. Z c. 
k. nadwornej i państwowej drukarni.
Druk jednostronny na ark. 58,7x46,2 cm. Zaciąg do 
wojska austriackiego; podlegający obowiązkowi woj-
skowemu mają się stawić 15 X 1915 przed godz. 11. 
Przed tekstem nadruk „H/1”. Nazwa miasta wpisana 
przy pomocy pieczątki. Po tekście okrągła piecz. Sta-
rostwa w Stanisławowie. Ślady złożenia, naddarcia 
marginesów, niewielki ubytek prawego marginesu, 
drobne zaplamienia. 200.–

483. W IMIENIU Jego Cesarskiej Mości Cesarza 
Austryi [...] Sąd doraźny, jako sąd orzekający w 
Lublinie, wydał [...] następujący wyrok: Oskar-
żeni: 1) Józef Woźniak, urodzony w Bychawce 
[...], 2) Aniela Górajek, urodzona w Niedrzwi-
cy Kościelnej [...], są winni, że w nocy z 6 na 7 
października 1915 r. w Trojaczkowicach, a mia-
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nowicie: Józef Woźniak przez uderzenie siekierą w głowę przeciw Mikołajowi Mar-
czykowi, Anieli Marczykowej [i 5 innym osobom] w zamiarze pozbawienia ich rzeczy 
ruchomej, przeciw tym osobom zdradziecko [...] działał, że stąd ich śmierć nastąpiła, 
przyczem Aniela Górajek [...] bezpośrednio przy wykonaniu morderstwa czynnym 
sposobem współdziałała [...] i zato skazani zostają [...] na karę śmierci przez powiesze-
nie [...]. Lublin, 19 X 1915. [Podp.] J. U. Dr. Adolf Krysa, nadp.-aud., Dr. Trybowski 
jako protokulant.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 92,7x63,2 cm. Pod tekstem informacja, że wy-
rok został wykonany. Ślady złożenia, niewielkie przetarcia na zgięciach, podklejone naddarcia. 

340.–

484. OGŁOSZENIE. Rozporządzeniem ministeryalnym z 4. marca 1916 r. [...] uregulowa-
nym został obrót cukrem [...]. W myśl postanowienia § 1. powołanego rozporządzenia 
[...] aż do zaprowadzenia kart cukrowych nie wolno pojedyńczym kupującym wyda-
wać jednego dnia więcej cukru jak 1/4 (ćwierć) kilograma [...]. Stanisławów, 11 III 
1916. [Podp.] C. k. radca Dworu: Prokopczyc. Z drukarni i litogr. St. Chowańca [...].
Druk jednostronny na ark. 33,7x20,9 cm. Reglamentacja cukru w Stanisławowie. Liczne załama-
nia arkusza, zaplamienia. 100.–

485. OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu ściślejszego zbadania stosunku do obowiąz-
ku służby pod bronią co do obowiązanych do tej służby z Galicyi i z Bukowiny [...]. 
[Lwów?], 18 III 1916. [podp.] Z c. k. Starostwa.
Druk jednostronny po niemiecku, polsku, ukraińsku i rumuńsku na ark. 83,8x58,3 cm. Ślady 
złożenia. 200.–

486. ODEZWA. Stosunki obecne, wywołane toczącą 
się wojną, wymagają tego, by w roku bieżącym ża-
den najmniejszy nawet kawałek ziemi nie leżał jako 
warstat produkcyi rolnej odłogiem [...]. W tym celu 
wszyscy posiadacze trochę większych ogrodów, re-
flektujący na większą ilość robotników, zgłosić się 
mają w dniach 27., 28. i 29. marca b.r. [...]. Jeden 
robotnik kosztować będzie dziennie 1 K. 20 h. bez 
innych świadczeń w naturaljach [...]. Stanisławów, 
24 III 1916. [Podp.] Magistrat. Z drukarni i litogr. 
St. Chowańca [...].
Druk jednostronny na ark. 45x27,8 cm. Poprzeczny ślad 
złożenia, niewielkie naddarcia krawędzi, załamania arku-
sza. 140.–

487. REJONOWA rozsprzedaż mąki. Celem zaprowa-
dzenia ładu w rozsprzedaży mąki i zapobieżenia 
ściskowi panującemu często przy zakupnie [!] tego 
artykułu zaprowadza się [...] z dniem 26. listopa-
da 1916 r. rejonową rozsprzedaż mąki i w tym celu 
ustanowiono w mieście [...] na razie 200 prywat-
nych sklepów rejonowych [...]. Adresy i numera 
sklepów rejonowych podano dokładnie na kartach mącznych. Lwów, 22 XI 1916. 
[Podp.] Zarząd gminy król stoł. miasta Lwowa, Adam Grabowski, S. k. Radca Na-
miestnictwa i Komisarz rządowy.
Druk jednostronny po polsku, niemiecku i ukraińsku na ark. 63,4x90,2 cm. Afisz odbito w Dru-
karni W. A. Szyjkowskiego we Lwowie. Ślady złożenia, papier pożółkły, podklejone naddarcia 
na zgięciach. 240.–

nr 486



121

DRUKI ULOTNE

488. OBWIESZCZENIE. Podaje się ponownie [...] do publicznej wiadomości, że [...] z 
dniem 16. Marca 1915 r. [...] zarządzono Sądy doraźne przeciw wszystkim osobom 
cywilnym w okręgu c. i k. Komendy powiatowej w Radomiu z powodu następujących 
zbrodni: 1. Zbrodni nieuprawnionego werbunku [...], 3. Szpiegostwa [...], 5. Obrazy 
Majestatu [...], 8. Zbrodni gwałtu publicznego przez złośliwe uszkodzenie kolei że-
laznych [...]. Ktokolwiek po głoszeniu niniejszego obwieszczenia stanie się winnym 
którejś z wyżej wymienionych zbrodni, będzie postawiony przed Sąd doraźny i ukara-
ny śmiercią. Radom, 14 II 1918. [Podp.] K. u. k. Kreiskommandant v. Kwiatkowski, 
Oberst. [W nagłówku] C. i k. Komenda powiatowa w Radomiu.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 58,4x44,3 cm. Papier pomarańczowy. Ślady 
złożenia, stan dobry. 200.–

489. ZARZĄDZENIE mające na celu zwalczanie 
bandytyzmu [...]. Pomijając silny napływ po-
dejrzanych elementów, powracających do kraju 
w wielu wypadkach stwierdzono, że sprawcami 
napadów rabunkowych byli dezerterzy, zbiegli 
jeńcy wojenni i miejscowi mieszkańcy [...] zarzą-
dzono, że [...] zastosowane będą [...] następujące 
środki zaradcze: 1. Domy, względnie miejscowo-
ści, które bandytom służyły za kryjówki [...] będą 
spalone [...]. 3. Z podejrzanych miejscowości 
będą zabierani zakładnicy [...]. Ludności wraca-
jącej z targów i jarmarków zaleca się, by drogę 
powrotną do domu odbywała gromadnie, a nie 
pojedynczo. Radom, 31 VI 1918. [Podp.] Za c. i 
k. Komendanta Powiatu Zurkan, podpułkownik. 
Druk J. Grodzicki i S-ka [...]. [W nagłówku] C. i 
k. Komenda Powiatowa w Radomiu.
Druk jednostronny po niemiecku i polsku na ark. 
64,4x49,8 cm. Ślady złożenia, podklejone naddarcia. 

200.–

490. W IMIENIU Tymczasowego Rządu Ludowego 
Republiki Polskiej. Do ludności miasta i powiatu 
radomskiego. Obywatele i Obywatelki! Dekre-
tem Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 
Polskiej [...] mianowany zostałem Komisarzem 
Miasta i Powiatu radomskiego. W dniu dzisiej-
szym obejmuję urzędowanie [...]. Komendantem 
Placu zostaje porucznik Marjański. Radom, 8 XI 
1918. [Podp.] Komisarz Powiatu Radomskiego 
[...] Aleksy Rżewski. Druk J. Grodzicki i S-ka 
[...].
Druk jednostronny na ark. 49,8x32,4 cm. Papier zie-
lony. Informacja o mianowaniu przez premiera I. 
Daszyńskiego pierwszego po I wojnie komisarza Ra-
domia. Poprzeczny ślad złożenia, stan dobry. 120.–

491. OBYWATELE! Rząd warszawski Rzeczypo-
spolitej Polskiej przekazał nam, Komisarjatowi 
Naczelnej rady Ludowej, sprawowanie tym-
czasowych rządów nad wszystkiemi ziemiami 
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polskimi, które dotychczas przynależały do rzeszy niemieckiej [...]. Ludność polską 
wzywamy, ażeby zachowała bezwzględny spokój i równowagę i żadnemu Niemco-
wi lub żydowi nie wyrządziła najmniejszej krzywdy, nawet najzaciętsi wrogowie ludu 
polskiego powinni mieć wolność opuszczenia kraju bezpiecznie [...]. Poczyniliśmy 
wszelkie przygotowania celem objęcia władzy na Górnym Śląsku [...]. Zachowajcie 
spokój, pilnujcie i strzeżcie majątku i dobytku naszego, szanujcie mienie i życie ludz-
kie. [Katowice?, VI 1922]. [Podp.] Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej, Ks. Stanisław 
Adamski, Wojciech Korfanty, Adam Poszwiński.
Druk dwustronny po polsku i niemiecku na ark. 34,9x24,7 cm. Tekst polski na jednej stronie, na 
odwrocie odezwa w jęz. niemieckim skierowana do ludności niemieckiej Górnego Śląska. Stan 
dobry. 120.–

492. RADY, jak unikać zawszenia, i jak tępić wszy i gnidy we włosach. Wszawość jest 
rzeczą wstrętną i szkodliwą, a nawet niebezpieczną. Od ludzi zawszonych wszyscy 
stronią, bojąc się udzielenia pasorzytów [...]. Ustrzec się zawszenia jest bardzo łatwo, 
dość raz na tydzień myć włosy wodą z mydłem [...]. W razie zawszenia włosy najle-
piej ostrzyc przy skórze, głowę zmyć ciepłą wodą z mydłem [...]. Warszawa [192-?]. 
Drukowano z polecenia Wydziału Higjeny Szkolnej Ministerstwa Oświecenia, Nakład 
Polskiej Składni y Pomocy Szkolnych w Warszawie, Nowy Świat 33.
Druk jednostronny na ark. 20,9x13,9 cm. Walka z 
wszawicą. Na końcu ulotki sposób pozbycia się wszy 
przy pomocy nafty - z rozsądnym dopiskiem: „Uwaga: 
Po natarciu włosów naftą należy unikać zbliżenia się 
do ognia, zapalonej świecy, lampy, papierosa”. Nie-
wielkie naddarcia. 64.–

493. DOBRY rolnik powinien mieć większą korzyść 
niż ze zboża z innych artykułów, jak: mleka, jaj, 
owoców, warzyw, miodu [...], a przy tem z tanich 
pożyczek i z oszczędności pracy [...]. A to dają 
Spółdzielnie Rolnicze. We wsiach naszych istnie-
ją różne rodzaje spółdzielni: 1. Kasa Stefczyka - 
uczy wspólnej pracy, oszczędności i dokładności, 
2. Spółdzielnia mleczarska - wyrabia doborowe 
masło lub sery, sprzedawane po wysokich cenach 
[...]. Lwów [192-?]. nakładem Krajowego Patro-
natu Spółek Rolniczych. Z drukarni L. Wiśniew-
skiego [...].
Druk jednostronny na ark. 94,7x62,8 cm. Papier jasno-
różowy. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddar-
cia na zgięciach. 180.–

494. ROZPORZĄDZENIE. Na mocy rozkazu Dowództwa 6 armii Wojsk Polskich w 
przedmiocie dostarczenia kontyngentu bydła dla Wojsk Polskich zarządzamy, co na-
stępuje: 1. Ogólny kontyngent bydła na poszczególne gminy tutejszego powiatu roz-
kłada się w następujący sposób: Powiat Płoskirowski: Gmina Malinicka 140 szt. bydła, 
Paszkowiecka 160, Czarnoostrowska 260 [...]. Bydło to odbierać będzie Wojskowo-
-Cywilna Komisja, która wypłaci do rąk sołtysów po 160 mk. za jeden pud żywej 
wagi dostarczonego bydła [...] włościanie nie stosujący się do zarządzeń [...] podlegają 
karze do 30.000 Mk. lub 6 miesięcy więzienia, ewentualnie obu karom jednocześnie. 
Płoskirów, [poł. 1920]. [Podp.] Główna Komisya zakupu zboża i bydła w Płoskirowie, 
Przewodniczący Ppłk. Grocholski.
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Druk jednostronny po polsku i rosyjsku na ark. papieru w kratkę, form. 48x44,7 cm. Druk próbny, 
z odręcznymi poprawkami czerwonym ołówkiem: zwiększono ilość sztuk bydła kontyngentowe-
go (z pierwotnych 1990 wzrosła do 2855), wpisano datę dzienną dostarczenia bydła (2 VII 1920). 
Na odwrocie odręczna notatka po rosyjsku z informacją o nakładzie (82 egz.). Ślady złożenia, 
naddarcia krawędzi.
Płoskirów - obecnie Chmielnicki, miasto w zach. Ukrainie, na Podolu, stolica obwodu; w 1919 
miasto było świadkiem pogromu żydowskiego dokonanego przez atamana Semosenkę (zginęło 
1.500 osób); w 1920 było pod zarządem polskim, by po wytyczeniu granic znaleźć się ostatecz-
nie na terytorium ZSRR. Stanowiąca większość polska ludność Płoskirowa stworzyła tu ośrodek 
kulturalny, religijny i sportowy - zlikwidowany w wyniku antypolskich akcji NKWD. 240.–

495. KOLEJARZE! Pomimo znacznych wysiłków materjalnych z Waszej strony, które do-
prowadziły do zebrania na cele plebiscytowe pokaźnej sumy, bo miljona 200 tysięcy 
marek [...], Centralny Komitet Plebiscytowy ponownie odwołuje się do Waszego po-
czucia obywatelskiego, do Waszej ofiarności! Bo oto bije ostatnia godzina! Zbliża się 
chwila rozstrzygającej walki o nawskroś polski Śląsk Górny, ten kraj nieprzebranych 
skarbów ziemnych [...]. Po przegranym plebiscycie na Warmji i Mazurach, po przegra-
nej sprawie Śląska Cieszyńskiego, społeczeństwo musi ocalić przynajmniej Śląsk Gór-
ny [...]. Warszawa, 26 X 1920. [Podp.] Centralny Komitet Plebiscytowy przy Dyrekcji 
Warszawskiej Kolejowej. Druk J. Gliwka i K. Orzechowski [...].
Druk jednostronny na ark. 55,9x35,8 cm, papier jasnoróżowy. Ślady złożenia, drobne naddarcia, 
stan dobry. 160.–

496. NA TAKICH fundamentach będzie budować Polskę Obóz Chrześcijański i Narodowy. 
Głosujcie na listę N-o 8 Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej!! Warszawa, 
[XI 1922]. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka.
Druk jednostronny na ark. 31x21,3 cm. Ulotka będąca miniaturową wersją plakatu wyborczego 
przed wyborami do Sejmu i Senatu. Robotnik przy stosie cegieł, na cegłach napisy: Ubezpiecze-
nie na starość, Odżydzenie kraju, Walka z paskarstwem, Dobry pieniądz, Obrona wiary i Kościoła 
i in. W tle widok miasta z gmachami: Domy robotnicze, Biuro Ubezpieczeń na Starość, Fabryka 
współdzielcza. Wybory wygrał Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. Egz. po konserwa-
cji, stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 16. 120.–

497. ODEZWA do Społeczeństwa Wielkopolski. Poznańska Kurja Biskupia rozesłała do ks. 
Prefektów średnich zakładów szkolnych tajny okólnik z wezwaniem, aby przestrzegali 
[...] przed urządzaniem akademij ku czci Stefana Żeromskiego, a młodzież szkolną 
uświadomili o demoralizującym wpływie jego dzieł [...]. Jako młodzież dążąca do sil-
nego związania kultury Wielkopolski z ogólną kulturą Państwa Polskiego, z serdecz-
nym bólem i rumieńcem wstydu odpieramy za Zmarłego ten cios, który stałby się bez 
naszej odpowiedzi ciemną plamą kultury wielkopolskiej [...]. Publiczną tą odezwą Wy-
sokie Władze Szkolne zapytujemy, jakie jest ich stanowisko wobec samorzutnych ob-
jawów czci dla Żeromskiego ze strony młodzieży szkolnej. Poznań, [nie przed 1925]. 
[Podp.] Koło Polonistów Uniwersytetu Poznańskiego.
Druk jednostronny na ark. 18x20,4 cm. Głos w obronie czci Stefana Żeromskiego. Ślady złoże-
nia, stan dobry. 80.–

498. JÓZEF Piłsudski, Wódz Narodu Polskiego zakończył życie w dniu 12 maja 1935 [...]. 
Kraków, 21 V 1935. [Podp.] Cz. Zbiertański, Dr. R. Radzyński. [W nagłówku] Bezpar-
tyjny Blok Współpracy z Rządem, Sekretarjat Grodzki, Referat Prasowo-Propagando-
wy.
Druk dwustronny na ark. 33,9x21,3 cm, w żałobnej ramce. Przed tekstem zasadniczym winieta 
tytułowa „Biuletynu Tygodniowego” (specjalne wydanie pisma?). Na odwrocie tekst: „Nad wiel-
ką i jasną mogiłą...”. Załamania i naddarcia krawędzi, poprzeczny ślad złożenia. 100.–
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499. PAMIĄTKA budowy kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie. Kraków 
1935.
Drzeworyt dwubarwny na ark. 25x20 cm, autorstwa Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Zdobiona 
bordiura roślinna zwieńczona profilem Marszałka z szablą i buławą poniżej, tekst wewnątrz bor-
diury. Pod kompozycją z lewej sygn. na klocku „Chrostowski”. Stan bardzo dobry. 80.–

500. WŁADYSŁAW Belina Prażmowski, prawy rycerz Rzeczypospolitej, bohaterski po-
mnożyciel sławy oręża polskiego, zasłużony b. Prezydent Miasta Krakowa odszedł z 
pośród żywych w Wenecji w dniu 13 października 1938 r., aby w wiekuistej chwale 
zjednoczyć się z nieśmertelnymi duchami Józefa Piłsudskiego i Jego pierwszych żoł-
nierzy [...]. [Kraków], X 1938. [Podp.] Prezydent Stoł. Król. Miasta Krakowa dr Mie-
czysław Kaplicki.
Druk jednostronny na ark. 67,9x80 cm. Tekst otoczony szeroką czarną ramą z orłami legiono-
wymi w narożnikach. Imię i nazwisko zmarłego wydrukowano granatową farbą, reszta napisów 
- czarna. Apel prezydenta Krakowa o masowy udział w uroczystościach pogrzebowych Beliny-
-Prażmowskiego 20 X 1938. Ślady złożenia, podklejone naddarcia na zgięciach. 240.–

501. DO POLAKÓW! Dziesiątki tysięcy rolników, jak też i takich, którzy są obeznani z 
pracą rolną, mają możność, pod dobremi warunkami znaleźć pracę w Niemczech [...] 
Wzywam tedy wszystkie osoby, które zdolne do pracy, aby się zgłaszały do pracy rol-
nej w Niemczech [...]. Chodzi głównie o mężczyzn i kobiety w wieku między 16-tym 
a 50-tym rokiem życia [...]. Zgłosić się należy w Urzędach Pracy lub do tychże Filij 
zaraz. Kraków, 25 I 1940. [podp.] Generalny Gubernator Dr. Frank.
Druk jednostronny po niemiecku i po polsku na ark. 62,5x94,8 cm. Rekrutacja mieszkańców 
Generalnego Gubernatorstwa do prac rolnych na terenie Rzeszy. Ślady złożenia, miejscami za-
żółcenia arkusza, zaplamienia na odwrocie, podklejone naddarcia na zgięciach. 480.–

502. ZARJADŽENNJA v spravi vykonuvannja prava poljuvannja v Stanyslavivskij Okru-
zi. Až do novogo unormovannja loveckich prav [...] - vsjaki lovecki prava ne dijut [...]. 
Stanyslaviv, 1 IX 1941. [Podp.] Dr. Albrecht, Okružnyj Starosta. Drukarnja Upravy m. 
Stanyslavova.
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Druk jednostronny po niemiecku i ukraiński na ark. 26,8x40,3 cm. Zakaz polowań bez specjalne-
go pozwolenia Urzędu Nadzoru Leśnego. Obcięte marginesy, pionowy ślad złożenia, podklejone 
dwa fragmenty arkusza; stan niezbyt dobry. 160.–

503. OGOLOŠENNJA. V spravi novych zgološen arijskogo naselennja mista [...]. Prikazu-
ju vsim daministratoram znacionalizovanych domiv jak vlasnykam pryvatnych domiv 
nehajno označyty porjadkovymy čyslamy poodynoki domy z napysamy nazv vulyc, 
jaki zaraz vstanovleno [...]. Dlja žydiv vydano okreme zaprjadžennja. Stanislaviv, 29 
XI 1941. [Podp.] Komisar Mista: Bo.
Druk jednostronny po niemiecku i ukraińsku na ark. 41,7x59,5 cm. Obowiązek rejestracji 
mieszkańców Stanisławowa pochodzenia aryjskiego nałożony na administratorów i właścicieli 
nieruchomości przez komisarza miasta Beau. Żydów obowiązywały odrębne przepisy. Ubytek 
lewego dolnego narożnika z niewielkim uszczerbkiem dla tekstu, ślady złożenia, naddarcia kra-
wędzi. 240.–

504. „EIN Dor” Hall, Haifa [...]. Hanka Ordonówna. Przy fortepianie: Dan Blitentail. Re-
pertuar najnowszy i stary. The famous polish 
Artist in her perf. of songs in English, Polish, 
Hebrew and French [...]. Haifa, IX [1943].
Dwubarwny, czerwono-czarny afisz form. 47x63,5 
cm. Tekst po polsku, angielsku i w jidysz. Hanka 
Ordonówna, jedna z największych gwiazd polskie-
go kabaretu, w czasie II wojny wyjechała z ZSRR 
wraz z II Korpusem na Bliski Wschód, gdzie opie-
kowała się polskimi dziećmi i dawała liczne koncer-
ty dla żołnierzy. Choroba płuc zmusiła ją do osie-
dlenia się w Haifie - z tego właśnie okresu pochodzi 
prezentowany tu afisz. Ślady złożenia, stan dobry. 
Piecz. urzędowa z datą 9 IX 1943. Ilustracja na 
tabl. 16. 360.–

505. CENTRALNY Robotniczy Dom Kultury - 
T.U.R., Łódź [...]. Teatr Lalek - T.U.R. [...]. 
I. O Jasiu Brudasiu. Bajka pióra Marii Kow-
nackiej. II. O Marysi Pasterce. Bajka pióra N. 
Gerneta, tłum. Teodora Bujnickiego [...]. Łódź 
1945. [Druk.] „R. Tylko”.
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Afisz teatralny form. 86,3x61,3 cm. Miejsce na wpisanie daty i godziny przedstawienia pozostało 
niewypełnione. Papier pożółkły, ślady złożenia, podklejone naddarcia na zgięciach, ubytek pra-
wej krawędzi. 160.–

506. DO LUDNOŚCI Warszawy! [...] Zbliża się dzień pierwszego sierpnia, pamiętny jako 
rocznica wybuchu powstania [...]. Jestże taka moc na świecie, która z pamięci naszej i 
z serc naszych wymazać zdołała owych niezapomnianych a tragicznych w swej grozie 
[...] 63 dni w sierpniu i wrześniu roku ubiegłego?! [...] z gołymi - niestety - nieraz pię-
ściami stanęliśmy do nierównej walki [...]. Ze wschodu zbliżała się w owym czasie do 
granic miasta armia rosyjska [...]: czemu pozostaliśmy sam na sam w walce z przemocą 
niemiecką? [...] I oto dzisiaj, w rok po powstaniu - mimo że w gruzy legła tyrania hitle-
rowska - wolność nie jest jeszcze naszym udziałem [...]. Walka nieskończona - walka 
trwa [...]. Cześć bojownikom powstania. Warszawo pamiętaj. Warszawa, 15 VI 1945. 
[Podp.] Centralny Komitet Wykonawczy PPS, Warszawski Okręgowy Komitet Robot-
niczy PPS.
Chojnacki II 835. Druk dwustronny na ark. 21,6x15,3 cm. Ulotka PPS-owska wydana w związku 
ze zbliżającą się pierwszą rocznicą wybuchu powstania warszawskiego. Autorzy tekstu nawołują 
do „powstrzymania się w Warszawie od zajęć w środę dnia 1 sierpnia 1945 roku”. Przypominają 
też bezczynność Armii Czerwonej stojącej po praskiej stronie miasta. Stan dobry. 60.–

507. LIST z obozu do rodziców. Ojcze i matko ko-
chana, ostatnie skreślam wstchnienie / Jakie ja 
mam tu powolne konanie, w tym Oświęcimie 
[...]. Jasło [ca 1946]. [Podp.] Nakł. Jan Wacław 
- Gorajowice.
Druk dwustronny na 4 s. form. 21,2x14,6 cm. Zaw. 
7 anonimowych utworów wierszowanych o tema-
tyce okupacyjnej: List z obozu do rodziców, Pieśń 
więźnia polskiego, Pieśń o planach Hitlera, Pieśń 
rozpaczy w Majdanku, Ta pieśń z obozu, Ostatni list 
dziewczyny, Piosenka z za morza. Ślady złożenia, 
otarcia na zgięciach, marginesy obcięte nożyczka-
mi. 60.–

508. HELP the Polish Students in War Ruined War-
saw! [...]. [Londyn, nie przed II 1946]. Print-
ed by Richard Madley, Ltd., 54, Grafton Way, 
W.1.
Druk dwustronny na 8 s. form. 20,3x12,6 cm. Apel 
o pomoc rzeczową i finansową dla studiującej mło-
dzieży w zrujnowanej Warszawie. W tekście 10 przy-
kładów obrazujących ciężkie warunki nauki i życia 
w powojennej Polsce. Np. Bronisław C. powrócił po 
pięciu latach z Dachau, studiuje historię, ma początki gruźlicy, mieszka 2,5 mili od uczelni, co-
dziennie dwukrotnie pokonuje tę odległość piechotą, mieszka z chorą matką w uszkodzonym 
domu, je jeden posiłek dziennie. Stan dobry. 64.–

509. THE CATHOLIC University of Lublin, Poland, Needs Your Help [...]. [Londyn, nie 
przed IV 1946]. Printed by Richard Madley, Ltd., 54, Grafton Way, W.1.
Druk dwustronny na 7 s. form. 20,4x12,6 cm. Opis trudnej sytuacji jedynej w Europie Wschod-
niej uczelni katolickiej, opracowany na podstawie przesłanego przez rektora raportu z IV 1946. 
Apel o pomoc. Stan dobry. 64.–

nr 507



127

DRUKI ULOTNE

510. STADION koszary w Ząbkowicach Śląskich. Senzacyjne zawody piłki nożnej pomię-
dzy drużynami: Kolejarz Poznań I Liga Państwowa, Związkowiec - Ząbkowice Śl. [...]. 
Ząbkowice, XII [1953].
Afisz sportowy form. 60,7x85,7 cm. Druk na różowym papierze. Mecz rozegrano w piątek 8 XII 
1953. Organizator zapewniał na afiszu: „Kolejarz Poznań wystąpi w pełnym składzie ze swoimi 
Reprezentantami Polski: Aniołą, Słomą, Białasem i Sobkowiakiem na czele”. Zabrudzenia farbą 
drukarską, ślady złożenia, podklejone naddarcia na zgięciach. 140.–

511. STADION S.K.S. „Arkonia” [...]. Zawody piłki nożnej o mistrzostwo II Ligi Państwo-
wej pomiędzy: W.K.S. Zawisza Bydgoszcz - S.K.S. Arkonia Szczecin [...]. zawody 
piłki nożnej o mistrzostwo III Ligi wojewódzkiej pomiędzy: W.K.S. Wiarus Szczecin 
- S.K.S. Arkonia Szczecin [...]. Szczecin, IX 1960.
Afisz sportowy form. 50,4x70,1 cm. Wspólny afisz dla dwóch imprez. Druk na białym papierze. 
Mecze rozegrano 17 i 18 IX 1960. Ślady złożenia, stan dobry. Dublet bibliot. (piecz. na odwro-
cie). 140.–

512. STADION S.K.S. „Arkonia” [...]. Niedziela, 9 października 1960 r. [...]. Zawody piłki 
nożnej o mistrzostwo II Ligii Państwowej pomiędzy: K.S. Bałtyk Gdynia - S.K.S. Ar-
konia Szczecin [...]. Szczecin, X 1960. Szcz. Zakł. Graf.
Afisz sportowy form. 42,2x61 cm. Afisz zapowiada także mecz trzecioligowy: K.S. Pogoń Barli-
nek - S.K.S. Arkonia Szczecin. Ślady złożenia, stan dobry. 140.–

513. STADION S.K.S. „Arkonia” [...]. Międzynarodowe zawody piłki nożnej pomiędzy: 
Dynamo Berlin - Arkonia Szczecin [...]. Szczecin, XI 1960.
Afisz sportowy form. 49,8x69,8 cm. Druk na kremowym papierze. Mecz rozegrano 6 XI 1960. 
Ślady złożenia, niewielkie załamania arkusza, poza tym stan dobry. Dublet bibliot. (piecz. na 
odwrocie). 140.–

514. STADION K.S. „Pogoń” [...]. Derby Jesienne m. Szczecina w piłce nożnej pomiędzy: 
K.S. Pogoń Szczecin - S.K.S. Arkonia Szczecin. Przedmecz: Old-boye „Pogoń” - „Ar-
konia” [...]. Szczecin, XI 1960.
Afisz sportowy form. 49,8x69,4 cm. Druk na kremowym papierze. Mecz rozegrano 13 XI 1960. 
Ślady złożenia, podklejone naddarcie arkusza, poza tym stan dobry. Dublet bibliot. (piecz. na 
odwrocie). 140.–

515. 0%, 35%, 100%. Solidarność dom twój zmieni - więcej bieli, mniej czerwieni. [1989].
Druk jednostronny na ark. 20,6x29,6 cm. Ulotka solidarnościowa wydana przed wyborami par-
lamentarnymi w 1989, w których 35% miejsc w Sejmie przeznaczono dla posłów bezpartyjnych. 
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Na ulotce widnieje czerwony pas, 
z którego wyłania się zarys flagi - 
zrazu czerwonej, później z wąskim 
biały pasem, wreszcie biało-czer-
wonej. Załamania narożnika, nad-
darcie górnej krawędzi. 64.–

516. MUSIMY wygrać! Dla demo-
kracji. Lech Wałęsa. [Kraków 
1990]. [Podp.] Małopolskie 
Porozumienie Wyborcze Lecha 
Wałęsy, Solidarność.
Druk jednostronny form. 20,8x29,6 
cm. Druk w kolorze czerwonym i 
niebieskim. Tekst i faksymile pod-
pisu Wałęsy. Ulotka wydana przed 
wyborami prezydenckimi w 1990. 
Stan bardzo dobry. 60.–

517. WYGRAMY! Dla Polski. Lech Wałęsa. [Kraków 1990]. [Podp.] Małopolskie Porozu-
mienie Wyborcze Lecha Wałęsy, Solidarność.
Druk jednostronny form. 20,8x29,6 cm. Druk w kolorze czerwonym i niebieskim. Tekst i faksy-
mile podpisu Wałęsy. Ulotka wydana przed wyborami 
prezydenckimi w 1990. Stan bardzo dobry. 60.–

518. PREZYDENT Rzeczypospolitej. Lech Wałę-
sa. [Kraków 1990]. [Podp.] Małopolskie Po-
rozumienie Wyborcze Lecha Wałęsy, Solidar-
ność.
Druk jednostronny form. 20,8x29,6 cm. Druk w ko-
lorze czerwonym i niebieskim. Podobizna pieczęci 
Prezydenta RP i faksymile podpisu Wałęsy. Ulotka 
wydana przed wyborami prezydenckimi w 1990. 
Stan bardzo dobry. 60.–

519. SOLIDARNI z Wałęsą zwyciężymy dla Pol-
ski. [Kraków 1990]. [Podp.] Małopolskie Po-
rozumienie Wyborcze Lecha Wałęsy, Solidar-
ność.
Druk jednostronny form. 19,6x20,8 cm. Druk w ko-
lorze czerwonym i niebieskim. Tekst stylizowany na 
napis sprayem na murze. Ulotka wydana przed wy-
borami prezydenckimi w 1990. Stan bardzo dobry. 

60.–
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520. MŁODZIEŻ Polskiego Czerwonego Krzyża. Ruch - to zdrowie, zdrowie - to szczę-
ście. [192-?].
Plakat społeczny form. 80x60,2 cm, autorstwa Maggie Salzedo. Dwóch chłopców grających w 
piłkę. Plakat drukowany w Paryżu przez Maurycego Dupuy. Ślady złożenia, niewielkie przetarcia 
na zgięciach, podklejone naddarcia marginesów, prawy margines nieco zakurzony.
M. Salzedo (1890-1959) - francuska malarka i ilustratorka, reprezentantka nurtu art deco; ilustro-
wała książki dziecięce, współpracowała z czasopismami paryskimi, projektowała plakaty m.in. dla 
Czerwonego Krzyża. Po rozwodzie w 1931 sygnowała swoje prace nazwiskiem „Salcedo”. 800.–

521. CZEŚĆ Ci Polsko. Wesołych Świąt i Szczęścia w Nowym Roku życzy W. Kotarba, 
Grosernia i Skład Delikatesów, Owoce i Jarzyny [...], Chicago, Ill. [192-?].
Plakat patriotyczny z nadrukiem reklamowym, form. 48,8x37 cm, nieznanego autorstwa. Husarz, 
szlachcic, kosynier i ułan w geście pozdrowienia, w tle bryła zamku wawelskiego; nieco powyżej 
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biały orzeł z rozpostartymi skrzydłami w wieńcu laurowym. Reklama przedsiębiorstwa polonij-
nego, drukowana w Niemczech (nadruk informacyjny nad dolną krawędzią, tamże monogram 
J.S.). Egz. lekko obcięty z prawej, załamanie górnego narożnika, dwa marginesy podklejone od 
spodu. 480.–

522. 18/X 1930, X rocznica odparcia najazdu Rosji Sowieckiej. 1930.
Szablowska I 432; Szablowska II 44; Art deco 4; Wilanów 204. Plakat rocznicowy form. 99,8x69,9 
cm, autorstwa Tadeusza Gronowskiego. Sylwetka Józefa Piłsudskiego wspartego na szabli, w 
tle Kolumna Zygmunta i wieża Zamku Królewskiego w Warszawie. Kompozycja utrzymana w 
stylistyce art deco. Plakat wydano na zlecenie Komitetu Obchodu 10-lecia Odparcia Najazdu 
Rosji Sowieckiej, drukowano w Zakł. Graf. E. i Dr. K. Koziańskich w Warszawie. Ślady złożenia, 
podklejone niewielkie naddarcia, podklejone marginesy z niewielkimi ubytkami. Ilustracja na 
tabl. 10. 6.000.–

523. W JEDNOŚCI siła, z Marszałkiem zwycięstwo. 1930.
Szablowska I 476; Wilanów 204. Plakat agitacyjny form. 100,2x70 cm, autorstwa Juliana Boh-
danowicza i Bolesława Surałło (niesygnowany). Piłsudski wsparty na szabli, na drugim planie 
żółta jedynka, tłum wymachujący kartami do głosowania z numerem 1. Plakat odbity w Lit. 
Artystycznej W. Główczewskiego w Warszawie. Plakat wydano w związku z wyborami do Sej-
mu i Senatu w XI 1930. We IX 1930 aresztowano posłów opozycji, którzy wobec rozwiązania 
parlamentu utracili immunitet. Osadzono ich w twierdzy brzeskiej. Zabieg ten pozwolił pozosta-
jącemu przy władzy BBWR uzyskać w parlamencie samodzielną większość. Jesienne wybory 
1930 określa się mianem „wyborów brzeskich”. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia, 
podklejone marginesy z niewielkimi ubytkami. Ilustracja na tylnej okładce katalogu. 4.800.–

524. VASENOL, puder i pasta dla dzieci. [193-?].
Plakat reklamowy form. 104,5x59,4 cm, nieznanego autor-
stwa. Pielęgniarka z dwojgiem małych dzieci na rękach. Śla-
dy złożenia, miejscami drobne zażółcenia papieru. 1.400.–

525. [NARCIARZ]. 1933.
Schubert 62; PMŚ 162. Plakat sportowy form. 98,8x60,5 
cm, autorstwa Bolesława Surałło. Plakat bez tytułu. Syl-
wetka narciarza, poniżej w dolinie zabudowania wiejskie, w 
oddali ośnieżone szczyty gór. Plakat wydany przez Wydział 
Turystyki Min. Komunikacji, odbity w Zakładach Graf. E. i 
D-ra K. Koziańskich w Warszawie. Plakat po konserwacji, 
naklejony na płótno, widoczne otarcia powierzchni, ubytki 
marginesów. Rzadkie. Ilustracja na tabl. 10. 3.800.–

526. WINTER in Polen. [1935].
Dydo I 169 (wersja franc.); PMŚ 163 (wersja pol.). Plakat tu-
rystyczny form. 97,7x66,5 cm, autorstwa Mieczysława Ró-
żańskiego i Romana Wyłcana. Opalona narciarka w górach. 
Z lewej strony kompozycji tekst: „Polska, Poland, Polen, Po-
logne”. Plakat ukazał się w kilku wersjach językowych (tu 
prezentujemy niemiecką). Plakat wydany przez Min. Komu-
nikacji, odbity w Zakładach Graf. E. i D-ra K. Koziańskich 
w Warszawie. Plakat po konserwacji, naklejony na arkusz papieru, widoczne otarcia powierzchni, 
ślady załamania, uzupełnione ubytki marginesów. Rzadkie. Ilustracja na tabl. 10. 3.800.–

527. WIELICZKA. Weltberühmte Salzgruben. [1938].
Plakat turystyczny form. 75x54,3 cm, wykorzystujący zdjęcie Stanisława Muchy. Jedna z wie-
lickich kaplic wykutych w solnej skale. W lewym dolnym narożniku schematyczna mapka Polski. 
Plakat ukazał się w serii krajoznawczej wydawanej przez Min. Komunikacji. Niewielkie naddar-
cie dolnej krawędzi, nieznaczne załamania marginesów, mimo to stan bardzo dobry. 800.–
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528. UNSER Vormarsch im Osten. Tatsachen gegen Lügen. [1941].
Plakat propagandowy form. 84x58,8 cm, nieznanego autorstwa. Mapa centralnej części Europy 
z zaznaczeniem terenów zajętych przez wojska niemieckie w czasie pierwszych 6 tygodni trwa-
nia kampanii wschodniej na terenach ZSRR. Na dolnym marginesie nadruk: „Plakat Nr. 16 der 
R.P.L.” i nazwa drukarni („Tiefdruck Dr. Güntz-Druck, Dresden”). Niewielkie ubytki lewego 
marginesu, załamania górnych narożników. 980.–

529. THE UNITED States Fight for Freedom. 1942.
Miniaturowy plakat propagandowy form. 35,5x25,2 cm, nieznanego autorstwa. Statua Wolności, 
na pierwszym planie flagi 26 państw (w tym Polski) - członków wielkiej koalicji antyhitlerow-
skiej. Plakat wydany w USA w V 1942, odbity w U.S. Government Printing Office w Waszyngto-
nie. Ślady złożenia, naddarcia na zgięciach. 140.–

530. AMERICANS will always fight for liberty 1778-1943. 1943.
Amerykański plakat propagandowy form. 101,5x72,1 cm, autorstwa Bernarda Perlina. Współ-
cześni żołnierze amerykańscy spotykają oddział wojska walczącego o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych w 1778. Plakat wydany przez Office of War Information z Waszyngtonu. Ślady 
złożenia, podklejone naddarcia. Ilustracja na tabl. 10. 1.080.–

531. STAN sanitarny zabudowania wiejskiego. 1947.
Plakat-tablica poglądowa form. 69,8x99,7 cm, nieznanego autorstwa. Dwa obrazki ukazujące złe 
i dobre urządzenie gospodarstwa wiejskiego. W pierwszym przypadku nieczystości przedostają 
się do studni, w drugim - są odizolowane od źródeł wody pitnej. Plakat odbito w Litografii Art. 
W. Główczewskiego. Na dolnym marginesie naklejka z nadrukiem: „Ministerstwo Zdrowia - Na-
czelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami”. Ślady złożenia, podklejone naddarcie 
dolnej krawędzi, zaplamienia na odwrocie. 480.–

532. KONGRES Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Warszawa, 1.IX.1949. 
1949.
Hryńczuk II 191; Szemberg 2. Plakat propagandowy form. 100,8x69,8 cm, autorstwa Mieczysła-
wa Bermana, z wykorzystaniem fotografii M. Wrocławskiego. Zdjęcie trzech mężczyzn profilem 
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na tle biało-czerwonej flagi. Plakat drukowany w Drukarni nr 3 w Krakowie. Ślad złożenia, pod-
klejone naddarcie na zgięciu, naddarcia krawędzi arkusza. Rzadkie. 1.400.–

533. JEUNESSE rebelle. [nie przed 1952].
Belgijski plakat filmowy form. 54,7x35,5 cm, sygnowany „Wik”. Chopin przy fortepianie, obok 
wpatrzona w niego młoda kobieta. Plakat do polskiego filmu „Młodość Chopina”. Reż. A. Ford. 
Wyst. C. Wołłejko, A. Śląska. Ślady złożenia, stan dobry. 140.–

534. DITTA. 1952.
Dydo I 231; Dydo II 210; Szemberg 176; Hryńczuk II 
359; DPP 312; Kowalski 113; Tomaszewski 332. Pla-
kat filmowy form. 97,8x68,1 cm, autorstwa Henryka 
Tomaszewskiego. Pierwsze wydanie plakatu. Dziew-
czynka z warkoczykami, widziana od tyłu, na brzegu 
morza, w tle łodzie rybackie. Film duński (oryg. „Ditte 
menneskebarn”) - ekranizacja powieści M. Nexö. Reż. 
B. Genning-Jensen. Wyst. T. Paulsen, R. Ottesen. Śla-
dy złożenia, niewielki ubytek prawej krawędzi, lewa 
krawędź nieco zakurzona, podklejone naddarcia na 
zgięciach, papier pożółkły. Rzadkie. 680.–

535. ODZYSKANE szczęście. (Powrót Wasyla 
Bortnikowa). 1952.
Dydo II 254. Plakat filmowy form. 86,3x59 cm, au-
torstwa Tadeusza Trepkowskiego. Dwa kłosy zbo-
ża i zdjęcia dwojga bohaterów filmu. Film radziecki 
(oryg. „Vozvraščenie Vasilija Bortnikova”). Reż. W. 
Pudowkin. Wyst. S. Łukanow, N. Miedwiediewa. Śla-
dy złożenia, podklejone niewielkie naddarcia dolnej i 
górnej krawędzi. Rzadkie. 400.–

536. DUREŃ, co słucha z miną tak błogą. Komu po-
maga? Śmiertelnym wrogom. [1953].
Plakat propagandowy form. 68,3x49,4 cm, sygnowany „Baro”. Żołnierz hitlerowski, w hełmie ze 
swastyką - z jego ust płynie audycja radiowa: „Mówi Radio Wolna Europa”, słuchana z wyraźną 
przyjemnością przez wspomnianego w podpisie durnia. Stan bardzo dobry. 620.–

537. POD SZTANDARAMI Frontu Narodowego wybierzemy Rady Narodowe. [1954].
Hryńczuk II 31. Plakat propagan-
dowy form. 70x100 cm, autorstwa 
Lucjana Jagodzińskiego. Przed-
stawiciele dwóch pokoleń pod 
wspólnym biało-czerwonym sztan-
darem. Podklejone naddarcie dolnej 
krawędzi, marginesy zabrązowione 
(charakterystyczne ślady po taśmie 
samoprzylepnej), ślady złożenia, 
naddarcia i niewielkie ubytki kra-
wędzi. Nieczęste. 800.–

538. DE FARLIGE aar. De 5 fra 
Barskagaden. [nie przed 1954].
Duński plakat filmowy form. 
84,5x62 cm, autorstwa Benny’ego 
Stillinga. Główni bohaterowie filmu nr 537
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na tle zrujnowanego miasta. Plakat do polskiego filmu „Piątka z ulicy Barskiej”. Reż. A. Ford. Wyst. 
A. Śląska, T. Janczar, T. Łomnicki. Ślady złożenia, niewielkie otwory w narożnikach. 240.–

539. WSZYSCY do urn wyborczych. [1954].
Hryńczuk II 29; Szemberg 12. Plakat propagandowy form. 84,1x59 cm, autorstwa Bogdana Bo-
cianowskiego. Kartka z kalendarza z datą 5 XII, obok biało-czerwone kwiaty. Plakat wydany 
w związku z wyborami do rad narodowych. Piecz. na odwrocie. Rozprasowane ślady złożenia, 
niewielkie naddarcie dolnej krawędzi. Ilustracja na tabl. 11. 540.–

540. ZA GOŁĘBIAMI wzrok twój wzlata i pieśń szybuje nad pieśniami - ruszymy z po-
sad bryłę świata! - Stawaj w szeregu, idziesz z 
nami! Leopold Lewin. 1954.
Hryńczuk II 581. Plakat propagandowy form. 
85,7x60,7 cm, autorstwa Tadeusza Gronowskiego. 
Dwa drzewce z czerwonym i biało-czerwonym sztan-
darem, wokół gołębie w locie, poniżej strofa wiersza 
L. Lewina. Piecz. na odwrocie. Ślady złożenia, drob-
ne zaplamienia. Nieczęste. 1.080.–

541. MIĘDZYNARODOWY Dzień Dziecka 
1.VI.1954. 1954.
Hryńczuk II 324. Plakat społeczny form. 61x86,3 
cm, autorstwa Józefa Czerwińskiego. Trójka róż-
nobarwnych dzieci z kolorowymi balonami. Roz-
prasowany poprzeczny ślad złożenia, podklejony 
fragment marginesu, mimo to stan dobry. 400.–

542. POKOLENIE. [1954].
Dydo II 323; Zamecznik 59. Trójbarwny plakat 
filmowy form. 58,8x83 cm, autorstwa Wojciecha 
Zamecznika (niesygnowany). Fragment muru z na-
klejonym okupacyjnym „afiszem śmierci”. Film pol-
ski - ekranizacja powieści B. Czeszki. Reż. A. Waj-
da. Wyst. T. Łomnicki, U. Modrzyńska, T. Janczar. 
Rozprasowane ślady złożenia, podklejone niewielkie 
naddarcia, bardzo niewielki ubytek dolnej krawędzi. 
Rzadkie. 940.–

543. PODHALE w ogniu. [1955].
Kowalski 124. Plakat filmowy form. 86x59,1 cm, au-
torstwa Antoniego Uniechowskiego (sygn. „AU”). 
Wzburzony tłum i szwedzki oficer na koniu. Film 
polski. Reż. J. Batory i H. Hechtkopf. Wyst. J. Byl-
czyński, S. Milski, J. Pichelski. Notatki ołówkiem na 
odwrocie. Ślady złożenia. 160.–

544. BĘDĘ Zatopkiem. 1955.
Plakat sportowy form. 97,5x67,5 cm, autorstwa Ste-
fana Wielgusa. Chłopiec w blokach startowych, w 
tle sylwetka Emila Zatopka - legendarnego czeskie-
go długodystansowca. Niewielkie naddarcia dolnego 
narożnika, lekkie załamania krawędzi, górna część 
arkusza nieco zakurzona. Nieczęste. 500.–
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545. GŁOWA rodziny. 1955.
Hryńczuk II 177. Plakat społeczny form. 48x68 cm, autorstwa Stefana Wielgusa. Twarz pijaka 
pochylonego nad szklanką, w której widnieją sylwetki żony i dwójki płaczących dzieci. Zała-
manie dolnego narożnika, niewielkie naddarcia górnego marginesu, załamanie wzdłuż górnej 
krawędzi (wada papieru), plakat nieco zakurzony na odwrocie. 500.–

546. MŁODOŚĆ nam podaje skrzydła / Z drogi zmory i straszydła. 1955.
Hryńczuk II 289. Plakat społeczny i sportowy form. 86,5x61,5 cm, autorstwa Stefana Wiel-
gusa. Młoda lekkoatletka w skoku ponad skarlałymi sylwetkami symbolizującymi zabobon, 
ciemnotę, zacofanie i dewocję. Załamania, naddarcia i niewielkie ubytki prawego marginesu. 
Nieczęste. Ilustracja na tabl. 11. 500.–

547. 3 STARTS. 1956.
Wschodnioniemiecki plakat filmowy form. 82,7x59 cm, autorstwa Wernera Gottsmanna. Por-
trety trojga bohaterów filmu: kolarza, boksera i pływaczki. Plakat do polskiego filmu „Trzy star-
ty”. Reż. E. Petelska, C. Petelski, S. 
Lenartowicz. Wyst. Z. Karczewski, 
E. Polkowska, Z. Zintel. Ślady zło-
żenia, niewielkie przetarcia na zgię-
ciach, drobne naddarcia krawędzi, 
niektóre podklejone. 240.–

548. AKTYWISTA. 1956.
Hryńczuk II 295. Plakat społecz-
ny form. 49,3x67,5 cm, autorstwa 
Stefana Wielgusa. Podobizna mło-
dzieżowego „aktywisty” drzemią-
cego na mównicy, obok fragmenty 
artykułów prasowych dotyczących 
aktywności politycznej i społecznej 
młodzieży. Pionowe załamania ar-
kusza. 500.–

549. DZIEŃ gniewu. 1957.
Plakat filmowy form. 86,3x61,1 cm, autorstwa Lu-
cjana Jagodzińskiego. Portret mężczyzny w ele-
ganckiej kryzie. Film duński (oryg. „Dies Irae”). Reż. 
C. Dreyer. Wyst. L. Movin, T. Roose. Ślady złożenia, 
drobne naddarcia krawędzi, miejscowe zabrązowie-
nia papieru na odwrocie. 250.–

550. 1 MAJA. 1957.
Plakat propagandowy form. 58,8x41,7 cm, autor-
stwa Romana Cieślewicza. Barwna kompozycja 
abstrakcyjna na czarnym tle z wykorzystaniem mo-
tywu biało-czerwonej flagi. Niewielkie załamanie 
górnego narożnika, stan ogólny dobry. 340.–

551. SYN hrabiego Monte Christo. 1957.
Plakat filmowy form. 86x59,1 cm, autorstwa Zyg-
munta Anczykowskiego. Zamaskowana postać ze 
szpadą wyciągniętą w stronę siedzącego w fotelu ge-
nerała. Film amerykański (oryg. „The Son of Monte 
Christo”). Reż. R. V. Lee. Wyst. J. Bennett, L. Hay-
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ward, G. Sanders. Zapiski ołówkiem na odwrocie. Ślady złożenia, zażółcenia papieru na zgięciach, 
drobne naddarcia krawędzi. 220.–

552. DZIEWCZĘTA z Florencji. 1958.
MPP MŚ 387. Plakat filmowy form. 83,2x57,2 cm, 
autorstwa Józefa Mroszczaka. Twarz zamyślonej 
kobiety, w tle kilka dziewcząt z Florencji. Film włoski 
(oryg. „Le ragazze di San Frediano”). Reż. V. Zurlini. 
Wyst. A. Cifariello, R. Podesta, G. Ralli. Zapiski na 
odwrocie. Ubytek lewego dolnego narożnika, margi-
nesy podklejone częściowo taśmą - klej widoczny po 
drugiej stronie arkusza, rozprasowane ślady złożenia 
- wymaga konserwacji. Rzadkie. 400.–

553. NIE DOTYKAJ. Nie dotykaj znalezionych 
niewypałów, zostaw je w spokoju. Natychmiast 
zawiadom: rodziców, nauczyciela, sołtysa [...] 
lub Prezydium Rady Narodowej. [1959?].
Plakat społeczny form. 85,7x59 cm, autorstwa Ro-
mana Szałasa. Uczeń z tornistrem na plecach pochy-
lony nad zardzewiałą bombą lotniczą, obok wycią-
gnięty ku niemu szkielet ręki. Niewielkie naddarcia 
krawędzi, rozprasowane poprzeczne załamania, stan 
dobry. 400.–

554. CZYSTE szaleństwo. 1959.
Tomaszewski 340. Plakat filmowy form. 84,4x58,4 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego 
(sygn. „H. T. 59”). Zdjęcia trojga bohaterów wkomponowane w układ literniczy. Film amery-
kański (oryg. „Hellzapopin”). Reż. H. C. Potter. Wyst. O. Olsen, M. Raye. Rozprasowany ślad 
złożenia, bardzo niewielki ubytek prawej krawędzi, niewielkie naddarcie - mimo to stan dobry. 
Rzadkie. 940.–

555. BUDUJ z nami w Ochotniczych Hufcach Pracy 
ZMS. 1959.
Plakat polityczny form. 83,5x57,1 cm, autorstwa 
Macieja Urbańca. Gąszcz rusztowań z pracującymi 
na nich robotnikami. Nieliczne zapiski na odwrocie. 
Rozprasowane ślady złożenia, stan dobry. 540.–

556. TYSIĄC talarów. [1959].
Tomaszewski 341. Plakat filmowy form. 58,3x85 
cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego. Druk w 
kształcie nekrologu, barwne zdobniki. Film polski. 
Reż. S. Wohl. Wyk. I. Kwiatkowska, B. Pawlik, A. 
Dzwonkowski. Zapiski ołówkiem na odwrocie. Ślady 
złożenia. 280.–

557. TRZY czwarte słońca. 1960.
MPP MŚ 11. Plakat filmowy form. 83,5x57,8 cm, 
autorstwa Romana Cieślewicza. Samotne drzewo z 
koroną w kształcie dłoni wyciągniętej ku słońcu. Film 
jugosłowiański (oryg. „Tri cetvrtine sunca”). Reż. J. 
Babic. Wyst. V. Drach, D. Bezlaj, A. Vrdoljak. Roz-
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prasowany poprzeczny ślad złożenia, zażółcenie pa-
pieru na zgięciu - widoczne na odwrocie. Nieczęste. 

360.–

558. MAM 16 lat. [1960].
Plakat filmowy form. 58,4x79,7 cm, autorstwa Ma-
cieja Hibnera (sygn. „Hübner”). Zdjęcie młodej 
dziewczyny na tle drucianej siatki . Film wschodnio-
niemiecki (oryg. „Ein Madchen von 16 1/2”). Reż. C. 
Balhaus. Wyst. N. Schweb, W. Stumpf, G. Bienert. 
Odręczny numer inwentarzowy na odwrocie. Roz-
prasowane ślady złożenia, drobne zaplamienia. 

200.–

559. DZIECI Don Kichota. [1960].
Dydo I 284; Dydo II 442. Plakat filmowy form. 
83,5x85,3 cm, autorstwa Macieja Hibnera. Mała 
dziewczynka z tarczą w jednej i kopią w drugiej dło-
ni. Film radziecki (oryg. „Deti Don Kichota”). Reż. J. 
Kariełow. Wyst. A. Papanow, W. Orłowa, N. Fatieje-
wa. Rozprasowany poprzeczny ślad złożenia, arkusz 
nieco zakurzony na odwrocie. 200.–

560. NA SZKOLNYM statku. 1960.
Plakat filmowy form. 41,7x57,6 cm, autorstwa Władysława Janiszewskiego (sygn. „WJ”). Oka-
zały czteromasztowiec. Dokumentalny film ra-
dziecki (oryg. „Tovarišč uchodit w more”). Reż. 
A. Gendelsztejn. Zapiski ołówkiem na odwrocie. 
Ślady złożenia. 200.–

561. PODRYWACZE. 1961.
MPP MŚ 14. Plakat filmowy form. 84,4x57,7 
cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Dwie sty-
lizowane sylwetki wystające z kieliszka. Film 
francuski (oryg. „Les dragueurs”). Reż. J. P. 
Mocky. Wyst. A. Aimee, C. Aznavour, B. Lee. 
Piecz. na odwrocie. Rozprasowany ślad złożenia, 
na odwrocie ślad kleju w górnym narożniku. 

400.–

562. LES CHEVALIERS Teutoniques. [1961?].
Francuski plakat filmowy form. 80x60,1 cm, au-
torstwa J. Mascii. Dwoje głównych bohaterów 
filmu, w tle zastępy krzyżaków. Plakat do pol-
skiego filmu „Krzyżacy”. Reż. A. Ford. Wyst. 
U. Modrzyńska, M. Kalenik, E. Karewicz. Ślady 
złożenia, naddarcia na zgięciach. 340.–

563. ROZSTANIE. 1961.
Plakat filmowy form. 82,5x58,2 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Tekst w owalu, obok putto 
oraz zdjęcie głównego bohatera. Film polski. Reż. W. Has. Wyst. L. Wysocka, W. Kowalski, G. 
Holoubek. Zapiski ołówkiem na odwrocie. Ślady złożenia, niewielki otwór nad dolną krawę-
dzią. 240.–
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564. OSTROŻNIE, babciu. 1961.
Plakat filmowy form. 84,5x58,4 cm, autorstwa Ro-
mana Cieślewicza. Tytuł filmu w czerwonym kręgu, 
poniżej stylizowany samochód. Komedia radziecka 
(oryg. „Ostorožno, babuška”). Reż. N. Koszewiero-
wa. Wyst. F. Raniewska, L. Bykow, S. Filippow. Po-
przeczne ślady złożenia. Nieczęste. 300.–

565. WZGÓRZE 905. [1961].
Plakat filmowy form. 82,3x57,1 cm, autorstwa Je-
rzego Cherki (niesygnowany). Lufy karabinów wy-
mierzone w umieszczone centralnie zdjęcia dwóch 
bohaterów filmu. Film jugosłowiański (oryg. „Kota 
905”). Reż. M. Relja. Wyst. D. Bulakić, H. Pipinić. 
Rozprasowany poprzeczny ślad złożenia. 200.–

566. ZUZANNA i chłopcy. 1961.
Plakat filmowy form. 84,5x57,8 cm, autorstwa Wi-
tolda Janowskiego. Stylizowana trąbka, wkompo-
nowane fotografie bohaterów. Film polski. Reż. S. 
Możdżeński. Wyst. E. Krzyżewska, A. Hanuszkie-
wicz, T. Pluciński. Rozprasowany ślad poprzecznego 
złożenia, stan dobry. 180.–

567. NIE - militarystom i odwetowcom!
Plakat polityczny form. 58x85,2 cm, autorstwa Stefana Wielgusa. Tytułowe słowo „Nie” skompo-
nowane z portretu Himmlera, sceny łamania polskiego szlabanu granicznego przez wojska niemiec-
kie, sylwetek więźniów obozów koncentracyjnych. Stan dobry. 500.–

568. CYRK. [1962].
Świerzy 261; PMŚ 279. Plakat cyrkowy form. 96,5x67,2 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. 
Treserka i trzy lwy na cyrkowej arenie. Stan bardzo dobry. 340.–

569. NAJEMNY morderca. [1962].
Czarno-biały plakat filmowy form. 84,4x58,9 cm, au-
torstwa Jerzego Flisaka. Męska sylwetka lecąca ku 
tafli wody. Film włoski (oryg. „Il sicario”). Reż. D. 
Damiani. Wyst. B. Lee, S. Koscina, P. Germi. Nie-
wielkie naddarcia dolnej krawędzi. 470.–

570. EL CUCHILLO bajo el agua. („Noz w wo-
dzie”). [nie przed 1962].
Argentyński plakat filmowy form. 109,8x73,8 cm, 
nieznanego autorstwa. Zdjęcie głównej bohaterki 
granej przez Jolantę Umecką. Plakat do filmu „Nóż 
w wodzie”. Reż. R. Polański. Wyst. L. Niemczyk, J. 
Umecka, Z. Malanowicz. Ślady złożenia, naddarcia i 
niewielkie ubytki krawędzi. Nieczęste. 670.–

571. FLY by LOT to Poland. Polskie linie lotnicze 
LOT - Polish Airlines. 1962 [?].
Wilanów 188. Plakat reklamowy form. 97,6x67,4 
cm, autorstwa Janusza Bruchnalskiego. Stylizowa-
na kobieta w stroju regionalnym z biletem lotowskim 
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w dłoni. Ubytek górnego narożnika, naddarcie prawej krawędzi, niewielkie zabrudzenia na od-
wrocie, niewielkie załamania krawędzi. 480.–

572. BITWA o Kozi Dwór. [1962].
Dydo II 463. Plakat filmowy form. 83,3x58,4 cm, autorstwa Jerzego Jaworowskigo. Kolaż prze-
stawiający drewniany płot, strzelbę i piracką flagę. Film polski. Reż. W. Berestowski. Wyst. L. 
Halicz, J. Błaszczyk, T. Wiśniewski. Poprzeczny ślad złożenia, załamanie górnego narożnika, 
drobne zaplamienia. 200.–

573. GANGSTERY i filantropy. 1963.
Radziecki plakat filmowy form. 104,2x64,3 cm, autorstwa W. Sołowje-
wa. Dwaj kelnerzy przy stoliku restauracyjnym, wkomponowany kadr z 
filmu. Komedia polska (oryg. „Gangsterzy i filantropi”). Reż. J. Hoffman. 
Wyst. M. Majchrowski, W. Michnikowski, H. Bielicka. Ślady złożenia, 
naddarcia krawędzi, niewielkie otwory w narożnikach. 200.–

574. 1 MAJA. 1963.
Plakat propagandowy form. 66,2x93,4 cm, autorstwa Marka Misińskie-
go. Zarys globu ziemskiego i gołąb w locie; w tle dwie dłonie w uścisku. 
Stan bardzo dobry. 320.–

575. HARRY i kamerdyner. [1963].
Plakat filmowy form. 67,8x47,1 cm, autorstwa Mariana Stachurskiego. 
Harry i kamerdyner na dachu automobilu. Film duński (oryg. „Harry og 
kamertjenern”). Reż. B. Christensen. Wyst. O. Helmuth, E. Rode. Zapiski 
ołówkiem na odwrocie, rozprasowane ślady złożenia. 200.–

576. WINDA towarowa. 1963.
Plakat filmowy form. 97,7x33,5 cm, autorstwa Macieja Raduckiego. 
Zdjęcie męskiej twarzy z profilu na tle schodów. Film francusko-włoski 
(org. „Le Monte-Charge”). Reż. M. Bluwal. Wyst. R. Hossein, R. Dalban. 
Poprzeczny ślad złożenia. 200.–
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577. DRUGI tor. 1963.
Plakat filmowy form. 83,7x58 cm, autorstwa Maurycego Stryjeckiego (sygn. „Stryj 63”). Zdję-
cie bohatera filmu na tle sylwetki nazistowskiego oficera. Film wschodnioniemiecki (oryg. „Das 
zweite Gleis”). Reż. J. Kunert. Wyst. A. Hetterle, A. Bürger, H. Göring. Stan bardzo dobry. 220.–

578. TERESA Desqueyroux. [1964].
Dydo I 308; Dydo II 490; DPP 259; Starowieyski 63a; 
Schubert 282. Plakat filmowy form. 83x57,5 cm, au-
torstwa Franciszka Starowieyskiego. Popiersie ko-
biety z ptakopodobnym stworem na prawym ramie-
niu. Pierwsza edycja plakatu. Film francuski (oryg. 
„Thérése Desqueyroux”). Reż. G. Franju. Wyst. E. 
Riva, P. Noiret. Rozprasowane dwa poprzeczne ślady 
złożenia, stan dobry. 1.400.–

579. PIESKI świat - Mondo cane. 1964.
Dydo I 310; Dydo II 483; Schubert 165; Zamecz-
nik 172. Plakat filmowy form. 83,2x57,7 cm, autor-
stwa Wojciecha Zamecznika (sygn. monogramem 
„WZ”). Profil młodej kobiety. Głośny włoski film 
dokumentalny (oryg. „Mondo cane”). Reż. G. Jaco-
petti. Rozprasowane ślady złożenia, zażółcenia na 
zgięciach widoczne na odwrocie. Tytuł filmu wpisa-
ny odręcznie na odwrocie. 800.–

580. DUZEPE u Varšavi. [nie przed 1964].
Jugosłowiański plakat filmowy form. 65,6x46,2 cm, 
sygnowany „Stokić”. Sylwetki dwojga głównych 
bohaterów, w tle okupant z pistoletem maszynowym. Plakat do filmu „Giuseppe w Warszawie”. 
Reż. S. Lenartowicz. Wyst.: E. Czyżewska, Z. Cybulski, A. Cifariello. Ślady złożenia, niewielkie 
zarysowanie i naddarcie. 200.–

581. HAMLET. [1964].
Dwubarwny plakat filmowy form. 84x58,5 cm, autorstwa 
Juliana Pałki (niesygnowany). Korona, czaszka, rozetka 
jak od Matisse’a. Film radziecki (oryg. „Gamlet”). Reż. 
G. Kozincew. Wyst. I. Smoktunowski, A. Wertyńska. 
Zapiski na odwrocie. Rozprasowane ślady złożenia, stan 
dobry. 300.–

582. PASSAŽIRKA. 1964.
Radziecki plakat filmowy form. 104,2x64,6 cm, autor-
stwa S. Dackiewicza. Portret kobiety w hitlerowskiej fu-
rażerce. Plakat do polskiego filmu „Pasażerka”. Reż. A. 
Munk. Wyst. A. Śląska, A. Ciepielewska. Ślady złożenia, 
podklejone naddarcie na zgięciu. 240.–

583. KAK BYT ljubimoj. 1964.
Radziecki plakat filmowy form. 105x64,5 cm, autorstwa 
A. Szamasza. Twarz kobiety, obok strzęp hitlerowskie-
go listu gończego ze zdjęciem Z. Cybulskiego. Plakat do 
polskiego filmu „Jak być kochaną”. Reż. W. Has. Wyst. 
B. Krafftówna, Z. Cybulski, W. Gliński. Notatki ołów-
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kiem na odwrocie. Ślady złożenia, podklejone naddarcie 
na zgięciu, zażółcenia papieru na odwrocie. 240.–

584. SZTUBACKIE kłopoty. 1964.
Plakat filmowy form. 83,5x29,4 cm, autorstwa Rosława 
Szaybo. Sroga dłoń ciągnąca małego chłopca za ucho. 
Dziecięcy film czechosłowacki (oryg. „Maly Bobes ve 
meste”). Reż. J. Valasek. Wyst. R. Lukavsky, D. Medric-
ka, S. Neumann. Niewielkie naddarcia dolnej krawędzi, 
stan dobry. 150.–

585. Z POWODU kobiety. 1964.
Plakat filmowy form. 72,6x29,3 cm, autorstwa Jolanty 
Karczewskiej. Popiersie niewiasty wskazującej na sto-
jącego przed nią niewielkiego pasiastego mężczyznę. 
Film francuski (oryg. „A cause d’une femme”). Reż. M. 
Deville. Wyst. M. Demongeot, M. Laforet, J. Charrier. 
Rozprasowany poprzeczny ślad złożenia, poza tym stan 
bardzo dobry. 150.–

586. SERCA trzech dziewcząt. 1964.
Plakat filmowy form. 83,7x28,8 cm, autorstwa Wik-
tora Górki. Amor z łukiem. Film jugosłowiański 
(oryg. „Medaljon sa tri srca”). Reż. V. Slijepčević. 
Wyst. B. Lončar, B. Dvornik, V. Krajina. Stan bardzo 
dobry. 150.–

587. 70 LAT ruchu ludowego. [1965].
Plakat okolicznościowy form. 83,3x58,9 cm, autor-
stwa Macieja Urbańca. Dwa sztandary: zielony i 
czerwony powiewające nad polami, w oddali widocz-
na zelektryfikowana wieś. Ślady złożenia, naddarcia 
na zgięciach, drobne zaplamienia. 400.–

588. PZPR, ZSL, SD wzywają do głosowania na li-
stę Frontu Jedności Narodu. 1965.
Świerzy 274. Plakat propagandowy form. 96,7x66,4 
cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Trzy wznie-
sione dłonie z hasłami: Socjalizm, Rozwój kraju, 
Pokój. Plakat wydany przed wyborami do Sejmu 30 
V 1965. Niewielkie naddarcie przy prawej krawędzi, 
poza tym stan dobry. 360.–

589. IL TRAMONTO degli eroi. [nie przed 1965].
Włoski plakat filmowy form. 70,4x33,2 cm, sygn. „Studio Policrom / Tarantelli”. Twarz mło-
dej kobiety, poniżej mężczyzna z karabinem na tle panoramy miasta. Plakat do polskiego filmu 
„Pierwszy dzień wolności”. Reż. A. Ford. Wyst. T. Łomnicki, B. Tyszkiewicz, E. Czyżewska. 
Zapiski długopisem na odwrocie. Poprzeczny ślad złożenia, stan dobry. 100.–

590. 1000 lat Państwa Polskiego 966-1966. 1966.
Tomaszewski 348. Plakat okolicznościowy form. 84,6x58,7 cm, autorstwa Henryka Tomaszew-
skiego. Kotylion z godłem PRL w centrum. Stan bardzo dobry. 400.–
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591. MILLENIUM of Polish Christianity 966-1966. 
1966.
Amerykański plakat okolicznościowy form. 96,5x63,7 
cm, autorstwa Antoniego Michalaka (projekt powstał 
podczas drugiego pobytu artysty - mieszkającego i 
pracującego w Kazimierzu Dolnym - w Stanach Zjed-
noczonych). Twarz z obrazu jasnogórskiego, skrzyżo-
wane miecze, orzeł piastowski. Stan dobry. 480.–

592. TYSIĄCLECIE Polski chrześcijańskiej. Millen-
nium Poloniae christianae 966-1966. 1966.
Szablowska II 119. Brytyjski plakat okolicznościowy 
form. 76,4x50,8 cm, autorstwa Tadeusza Orłowicza. 
Krzyż na tle biało-czerwonych proporców. Plakat wy-
dany nakładem Komitetu Tysiąclecia Polski Chrześci-
jańskiej w Londynie. Stan dobry. 360.–

593. TRAGICZNE polowanie. 1967.
Dydo I 327; Dydo II 519; Starowieyski 82; MPP MŚ 
454. Plakat filmowy form. 83,8x58,2 cm, autorstwa 
Franciszka Starowieyskiego. Sylwetka kobiety z 
oczami na plecach. Film brazylijski (oryg. „Selva tra-
gica”). Reż. R. Farisa. Wyst. R. Faria, R. Medeiros, A. Teixeira. Rozprasowane dwa poprzeczne 
załamania arkusza, mimo to stan dobry. Nieczęste. 600.–

594. ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa, Ratuszowa 1/3. 
[1967].
Świerzy 347. Plakat reklamowy form. 96,7x67 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Głowa 
hipopotama z rozwartą paszczą. Piecz. na odwrocie. Stan dobry. 400.–

595. SIEDEM razy kobieta. 1968.
Dydo I 333. Plakat filmowy form. 83,2x58 cm, 
autorstwa Andrzeja Krajewskiego. Rudowłosa 
kobieta leżąca na plecach. Film francusko-amery-
kański (oryg. „Sept fois femme”, „Woman Seven 
Times”). Reż. V. de Sica. Wyst. S. MacLaine, M. 
Caine, P. Sellers. Podklejone niewielkie naddarcie 
górnej krawędzi, stan dobry. 600.–

596. KOCHAŁEM cię. [1968].
Dwubarwny plakat filmowy form. 80,3x57,9 cm, 
autorstwa Witolda Chmielewskiego (sygn. „W. 
Ch.”). Twarz kobiety z kokiem i całujący ją młody 
mężczyzna. Film radziecki (oryg. „Ja vas ljublju”). 
Reż. I. Frez. Wyst. W. Pieriewałow, V. Chusnułowa. 
Ślady złożenia. 280.–

597. PRIVETSTVUEM vas v Varšave. [197-].
Wilanów 191 (wersja francuska). Plakat turystyczny 
form. 95,7x66,7 cm, autorstwa Tadeusza Jodłow-
skiego. Tekst po rosyjsku („Witamy w Warszawie”). 
Tunel na Trasie W-Z, zabudowania Starego Miasta 
w Warszawie. Stan bardzo dobry. 240.–
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598. SINDBAD. 1972.
Plakat filmowy form. 82,3x59 cm, autorstwa An-
drzeja Krajewskiego. Mężczyzna w kapeluszu w 
otoczeniu trzech skąpo odzianych niewiast. Film 
węgierski (oryg. „Szindbad”). Reż. Z. Huszarik. 
Wyst. M. Dayka, E. Ruttkay, E. Szegedi. Rozpra-
sowane ślady złożenia, niewielkie naddarcia krawę-
dzi. 400.–

599. DZIEŃ Strażaka - 1972. 1972.
Plakat okolicznościowy form. 80,3x57,5 cm, au-
torstwa Tomasza Rumińskiego. Twarz strażaka w 
hełmie, w głębokim światłocieniu. Prawa krawędź 
plakatu nieco zakurzona. 200.–

600. PALEC boży. 1973.
Czarno-biały plakat filmowy form. 82x58,7 cm, au-
torstwa Andrzeja Krauzego. Zdjęcie męskiej twa-
rzy. Film polski. Reż. A. Krauze. Wyst. M. Opania, 
J. Zaorski, M. Englert. Poprzeczne załamanie arku-
sza. 140.–

601. CYRK. 1974.
Wilanów 245; PMŚ 278. Plakat cyrkowy form. 
96,2x66,4 cm, autorstwa Jana Sawki. Trzej cyrkow-
cy na monocyklach. Niewielkie załamanie narożnika, 
poza tym stan dobry. 280.–

602. WIOSNA panie sierżancie. 1974.
Plakat filmowy form. 82,6x57,7 cm, autorstwa Jana 
Młodożeńca. Głowa złoczyńcy wyglądająca z pasia-
stej skarpety. Komedia polska. Reż. T. Chmielewski. 
Wyst. J. Nowak, M. Pritulak, T. Fijewski. Poprzeczny 
ślad złożenia. 140.–

603. ORFEUSZ w piekle. 1974.
Plakat filmowy form. 80,4x56,7 cm, autorstwa Eryka 
Lipińskiego. Orfeusz z profilu, wokół kobiece nogi. 
Film muzyczny prod. NRD (oryg. „Orpheus in der 
Unterwelt”). Reż. H. Bonnet. Wyst. W. Greese, R. 
Hoppe. Notatki długopisem na odwrocie. Ślady zło-
żenia. 150.–

604. NAGRODY i odznaczenia. [1974].
Czarno-biały plakat filmowy form. 82,4x57,1 cm, autorstwa Jakuba Erola. Kolaż z negatywo-
wych fotografii bohaterów filmu. Film polski. Reż. J. Łomnicki. Wyst. M. Rayzacher, W. Dębicki, 
K. Kalczyński. Rozprasowane poprzeczne załamanie arkusza. 100.–

605. FLIP i Flap w zabawnej komedii Wilki morskie. [1975?].
Plakat filmowy form. 85,3x61,2 cm, autorstwa Henryka Tomaszewskiego. W centrum karyka-
tury obu aktorów, tekst wokół kompozycji. Reedycja plakatu wydanego po raz pierwszy w 1947 
(Dydo I 216; Dydo II 86; Tomaszewski 3429). Film amerykański (oryg. „Saps ant Sea”). Reż. G. 
Douglas. Wyst. S. Laurel i O. Hardy. Stan bardzo dobry. 540.–
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606. KSIĄŻKA dla Ewy. 1975.
Plakat kulturalny form. 96,8x66,7 cm, sygnowany „M. Markowska 75”. Portret damy tulącej 
książkę zamiast łasiczki. Plakat wydany na zlecenie P.P. Dom Książki. Stan dobry. 240.–

607. POLISH Airlines „LOT”. 1975.
Miniaturowy plakat reklamowy form. 47,1x33,6 cm, autorstwa Janusza Grabiańskiego. Uśmiech-
nięta stewardessa z dzieckiem na rękach, w tle samolot na płycie lotniska. Wersja pełnoformatowa 
(93,6x66 cm) została wydana w 1971. Stan bardzo dobry. Ilustracja na tabl. 11. 200.–

608. ZEME zaslibena. 1975.
Miniaturowy czechosłowacki plakat filmowy form. 41,4x29 cm, sygnowany „Foll 75”. Zdjęcie 
D. Olbrychskiego na tle muru fabrycznego. Plakat do polskiego filmu „Ziemia obiecana” Reż. A. 
Wajda. Wyst. W. Pszoniak, A. Seweryn, D. Olbrychski. Stan bardzo dobry. 100.–

609. STRACH. 1975.
Czarno-biały plakat filmowy form. 83,1x58,7 cm, autorstwa Andrzeja Krauzego i Tomasza 
Sikory. Cztery splecione ciasno dłonie. Film polski. Reż. A. Krauze. Wyst. J. Żółkowska, H. Bąk. 
Rozprasowane ślady złożenia. 120.–

610. ZWYCIĘSTWO. [1975].
Plakat filmowy form. 79,5x57,9 cm, autorstwa Mieczysława Wasilewskiego (niesygnowany). 
Zdjęcie Bramy Brandenburskiej z zatkniętymi sztandarami. Film polski. Reż. J. Passendorfer. 
Wyst. W. Siemion, K. Chamiec, W. Kowalski. Poprzeczny ślad złożenia, papier pożółkły na zgię-
ciu - co widać na odwrocie. 140.–

611. ROMANTYZM i romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku. 1975.
Plakat wystawowy form. 97,6x39 cm, nieznanego autorstwa. Barwna reprodukcja fragmentu wi-
traża „Apollo” S. Wyspiańskiego (fot. S. Michta). Plakat towarzyszący wystawie w Galerii Sztuki 
Współczesnej w Katowicach (XII 1975-II 1976). Stan dobry. 80.–

612. DOKTOR Judym. [1975].
Plakat filmowy form. 82,8x57,2 cm, autorstwa Jana Młodożeńca. Motyl, w którego skrzydła 
wkomponowano dwa fotosy filmowe. Film polski - ekranizacja „Ludzi bezdomnych” S. Żerom-
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skiego. Reż. W. Haupe. Wyst. J. Englert, A. Nehre-
becka, J. Kamas. Zapiski długopisem na odwrocie. 
Poprzeczne załamanie arkusza. 120.–

613. LOT Polish Airlines. 1976.
Plakat reklamowy form. 98,4x68,3 cm, z wykorzy-
staniem zdjęcia Zdzisława Wdowińskiego. Pięć gęsi 
w locie. Na odwrocie wpisane odręcznie nazwisko 
Z. Malickiego - autora plakatu? Stan bardzo dobry. 

340.–

614. WERDYKT. [1976].
Plakat filmowy form. 81,7x58 cm, autorstwa Ma-
rii Ekier. Twarz młodej kobiety wpisana w pętlę 
wisielczą. Film francuski (oryg. „Verdict”). Reż. A. 
Cayatte. Wyst. S. Loren, J. Gabin. Rozprasowany 
poprzeczny ślad złożenia, stan dobry. 120.–

615. Z PODNIESIONYM czołem. 1976.
Plakat filmowy form. 83,5x57,8 cm, autorstwa 
Krzysztofa Nasfetera. Twarz zabandażowana od 
spodu. Film amerykański (oryg. „Walking Tall”). 
Reż. P. Karlson. Wyst. J. Don Baker, E. Hartman. Na odwrocie numer inwentarzowy wpisany 
długopisem. Ślady złożenia, niewielkie otwory w narożnikach. 120.–

616. JANIKOWSKI. 1977.
Plakat wystawowy form. 71,3x47,6 cm. Plakat towarzyszący wystawie prac malarskich Mie-
czysława Janikowskiego w paryskiej Galerie Darial (VI 1977). Na plakacie reprodukcja obrazu 
Janikowskiego. Stan bardzo dobry. 280.–

617. W MROKU nocy. 1977.
Dydo II 604. Plakat filmowy form. 
58,8x82,5 cm autorstwa Krzyszto-
fa Nasfetera. Proteza w kształcie 
zaciśniętej pięści. Film amerykań-
ski. Reż. A. Penn. Wyst. G. Hack-
man, J. Warren, E. Binns. Ślady 
złożenia. 120.–

618. GĘSIAREK Maciek. 1978.
Plakat filmowy form. 81,5x58,5 
cm, autorstwa Jerzego Neugebau-
era. Trzy kadry z filmu. Węgierski 
film rysunkowy (oryg. Ludas Ma-
tyi”). Reż. A. Dargay. Ślady złoże-
nia, otarcia na zgięciach. 120.–

619. ZOO. Warszawa, Ratuszowa 1/3, Poland. 1979.
Świerzy 655. Plakat reklamowy form. 96,3x67,5 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Głowa 
rzadkiego gatunku koniowatych i źrebię. Stan bardzo dobry. 280.–

620. UMARLI rzucają cień. [1979].
Plakat filmowy form. 66x47,4 cm, autorstwa Andrzeja Pągowskiego. Łeb orła i zarys męskiej 
twarzy. Film polski. Reż. J. Dziedzina. Wyst. H. Talar, S. Szaflarska, W. Wiśniewska. Stan bardzo 
dobry. 120.–
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621. CYRK. 1979.
Plakat cyrkowy form. 96,5x66,4 cm, autorstwa Tadeusza Rumińskiego. Klaun grający na tubie. 
Przedruk plakatu wydanego oryginalnie w 1974. W prawym dolnym narożniku nadruk: „Poster 
No. 78. Printed in Poland” i logo Desy. Stan bardzo dobry. 160.–

622. WARSZAWA - Berlin - Praha 1980. 33. Mezinarodni Zavod Miru. 9.-24. kvetna 1980. 
1980.
Czechosłowacki plakat sportowy form. 99,1x68,7 cm, autorstwa Vilema Cihelki. Plakat towa-
rzyszący 33. Wyścigowi Pokoju (9-24 V 1980, zwyciężył J. Barinow). Barwny peleton kolarski. 
Załamania dolnej części arkusza, poza tym stan dobry. 800.–

623. SOLIDARNOŚĆ. Polska ‘80. [1980].
Dydo I 426. Plakat form. 67,5x96,5 cm, autorstwa Jerzego Janiszewskiego. Plakat z okresu 
„pierwszej Solidarności”, na którym po raz pierwszy użyto charakterystyczne, zaprojektowane 
przez J. Janiszewskiego liternictwo zwane solidarycą. Papier lekko pożółkły, podklejone naddar-
cie marginesu, niewielkie załamania arkusza. 300.–

624. MIŚ. [1981].
Plakat filmowy form. 33x95,5 cm, autorstwa Andrzeja Pągowskiego (niesygnowany). Tytułowy 
napis pochlapany żółtą farbą. Kultowa komedia polska. Reż. S. Bareja. Wyst. S. Tym, K. Kowa-
lewski, C. Paul, B. Pawlik. Plakat nieco zakurzony. Na odwrocie tytuł wpisany pisakiem. 

100.–

625. MAN of Iron. 1981.
Amerykański plakat filmowy form. 104x68,7 cm, nieznanego autorstwa. Zdjęcie dwojga głów-
nych bohaterów (Janda i Radziwiłowicz) na tle zabudowań fabrycznych, na pierwszym tle rysu-
nek demonstrujących robotników. Plakat do filmu Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”, jednej z 
najlepszych realizacji polskiej kinematografii. Na górnym marginesie nadruk „Grand Prize win-
ner - 1981 Cannes Festival”, na dole nazwy i logotypy Cinema Circle of Canada i United Artists 
Classics. Ślady złożenia. 200.–
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626. I KRAJOWY Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, Gdańsk ‘81. 1981.
Plakat barwny form. 93x66,5 cm autorstwa K. Dobrowolskiej z wykorzystaniem fotografii M. 
Grzywaczewskiej. Słynny solidarnościowy plakat zjazdowy przedstawiający roczne dziecko w 
koszulce z logo Solidarności. Wydano 1.000 egz. Niewielkie zaplamienie przy górnej krawędzi, 
podklejone naddarcie tamże, podklejone załamania lewego marginesu. 480.–

627. L’HOMME de Fer, De man van ijzer, Czlowiek z zelaza. [1981?].
Belgijski plakat filmowy form. 54,9x36,5 cm, sygn. „Ferracci”. Zdjęcie dwojga bohaterów (Janda 
i Radziwiłowicz), w tle scena przemarszu robotników niosących zwłoki zastrzelonego kolegi. 
Plakat do filmu „Człowiek z żelaza” A. Wajdy. Poprzeczny ślad złożenia. 200.–

628. WEJŚCIE Smoka. [1981].
Dwubarwny plakat filmowy form. 96,7x67,5 cm, 
autorstwa Jakuba Erola. Twarz Bruce’a Lee. Film 
hongkońsko-amerykański (oryg. „Enter the Dra-
gon”) - kultowe dzieło kina akcji. Reż. R. Clouse. 
Wyst. B. Lee, J. Saxon, B. Wall. Ślady złożenia. 

120.–

629. 600 LAT obecności Matki Bożej w cudow-
nym obrazie na Jasnej Górze. 1982.
Plakat religijny form. 97,8x68 cm, nieznanego 
autorstwa. Bryła częstochowskiego klasztoru, nad 
nią, na niebie, zarys obrazu jasnogórskiego. Nie-
wielkie naddarcie dolnej krawędzi. 

160.–

630. SOLIDARNOŚĆ. 1982.
Amerykański plakat polityczny form. 76,5x56 cm, 
autorstwa Johna Jenkinsa. Portret Lecha Wałęsy 
(drukowany czerwono), tło szare z fotomontażową 
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kompozycją ukazującą ważne momenty z począt-
ków Solidarności. Projekt plakatu zdobył pierwszą 
nagrodę w konkursie na plakat prosolidarnościowy, 
rozpisany w USA po wprowadzeniu stanu wojenne-
go w Polsce i zawieszeniu działalności związków 
zawodowych. Plakat wydany przez The Hope In-
spiring Society w Chicago (informacje wydawnicze 
wydrukowano wzdłuż lewej krawędzi). Na dolnym 
marginesie nadruk „Sponsored in part by Mr. C. 
Sawko President of RC Coil Spring Manufacturing 
Co. [...]”. Otarcia marginesów, poprzeczne załama-
nia, niewielkie otwory w narożnikach. 240.–

631. SEKSMISJA. 1983.
Plakat filmowy form. 97,3x67,6 cm, autorstwa 
Wiesława Wałkuskiego. Zgrabna damska stopa w 
pantoflu na wysokiej szpilce, z kolczastą ostrogą. 
Kultowa komedia polska. Reż. J. Machulski. Wyst. 
O. Łukaszewicz, J. Stuhr, B. Stryjkówna. Załamanie 
dolnego narożnika, poprzeczne załamanie arkusza w 
dolnej części, zażółcenia na odwrocie. 280.–

632. DANTON. 1983.
Miniaturowa wersja plakatu filmowego form. 32,2x46,5 cm, autorstwa Andrzeja Pągowskiego. 
Twarze dwóch głównych bohaterów na zniszczonej trójbarwnej francuskiej fladze. Film francu-
sko-polski. Reż. A. Wajda. Wyst. G. Depardieu, W. Pszoniak. Stan dobry. 80.–

633. E.T. 1984.
Plakat filmowy form. 96,5x66,5 cm, autorstwa Jakuba Erola. Postać tytułowego bohatera na tle 
rozgwieżdżonego nieba. Film amerykański (oryg. „E.T. The Extra-Terrestrial”). Reż. S. Spiel-
berg. Wyst. D. Wallace, P. Coyote, D. Barrymore. Drobne załamania i naddarcia prawej krawędzi, 
mimo to stan dobry. Ilustracja na tabl. 11. 940.–

634. VABANK II czyli Riposta. [1984].
Plakat filmowy form. 94,2x66,9 cm, autorstwa Andrzeja Pągowskiego. Portret dwóch głów-
nych bohaterów filmu. Polska komedia kryminalna. Reż. J. Machulski. Wyst. J. Machulski, L. 
Pietraszak, E. Szykulska. Nad dolną krawędzią odręczny podpis artysty i data 2017. Naklejka 
galeryjna na odwrocie. Ślady złożenia. 200.–

635. GWIEZDNY przybysz. [1984].
Plakat filmowy form. 96,5x67,3 cm, autorstwa Andrzeja Pągowskiego. Barwne kręgi osadzone 
na wspólnej osi, pomiędzy nimi twarz gwiezdnego przybysza. Film amerykański (oryg. „Star-
man”). Reż. J. Carpenter. Wyst. J. Bridges, K. Allen, R. Jaeckel. Nad dolną krawędzią odręczny 
podpis artysty i data 2017. Naklejka galeryjna na odwrocie. Ślady złożenia. 200.–

636. 38 MIĘDZYNARODOWY Wyścig Pokoju, 9-22 maja 1985, Praha, Moskwa, War-
szawa. 1985.
Plakat sportowy form. 83x57,4 cm, autorstwa Jarosława Jasińskiego. Gołąbek pokoju i wielo-
barwne pionowe kreski symbolizujące ścigających się kolarzy. Stan bardzo dobry. 340.–

637. 39 MIĘDZYNARODOWY Wyścig Pokoju, Kijów, Warszawa, Berlin, Praha, maj 
1986. 1986.
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Plakat sportowy form. 57,9x84,2 cm, autorstwa Andrzeja Nowaczyka. Prześwietlone zdjęcie 
peletonu kolarskiego. Niewielkie naddarcie dolnej krawędzi. 340.–

638. TYDZIEŃ Polskiego Czerwonego Krzyża. [1986?].
Plakat okolicznościowy form. 66,8x49,4 cm, autorstwa Karola Śliwki. Czerwony gołąb w locie, 
sylwetką przypominający duży równoramienny krzyż. Stan dobry. 80.–

639. [KLUCZ]. [1990?].
Czarno-biały plakat form. 41,7x29,8 cm, autorstwa Bruno Bluma. Plakat bez tytułu. Klucz, któ-
rego część stanowi zamek. Arkusz nieco zakurzony w dolnej części. 100.–

640. GDYŃSKI Komitet Obywatelski Solidarność. [1990].
Plakat wyborczy form. 42,2x30 cm, autorstwa Bruno Bluma. Dwoje nędzarzy pod czerwonym 
sztandarem z wizerunkiem Lenina. Plakat przygotowany na wybory samorządowe 27 V 1990. 
Lewy margines zakurzony w dolnej części, stan dobry. 100.–

641. 27 MAJA. Komitet Obywatelski Solidarność. [1990].
Plakat wyborczy form. 61x43,4 cm, autorstwa Bruno Bluma. Druk w olsztyńskim „Polmozby-
cie”. Otwarta dłoń z kartą do głosowania z datą 27 V (w 1990 odbyły się w tym dniu wybory 
samorządowe). Dolna część arkusza nieco zakurzona, poza tym stan dobry. 100.–

642. TEATR STU 1966-1991. 1990.
Plakat teatralny form. 99,6x70,8 cm, autorstwa Jana Sawki. Tłum postaci z przedstawień kra-
kowskiego teatru, obchodzącego jubileusz ćwierćwiecza działalności. Druk w kolorze zielonym. 
Pod kompozycją odręczny podpis artysty, data (1990) i kolejny numer odbitki: 43 (ze 100). 
Stan bardzo dobry. 200.–

Patrz też poz.:18, 38, 50, 81, 772
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643. [POLSKA]. Magdaleniczna mapa, Polska, 
wskazująca miejscowości istniejących oraz 
byłych tytułów kościołów, kaplic i altaryj pod 
wezwaniem ś. M. Magdaleny na całym obszarze 
dawnego Państwa Polskiego. Litografia barwna 
form. 47,8x55,8 cm.
Mapa ośrodków kultu Marii Magdaleny na ziemiach 
polskich, opracowana przez ks. Franciszka Namy-
słowskiego (ukrytego pod pseud. MiniM), odbita w 
Krakowie w 1904 w Art. Lit. K. Kranikowskiego. 
Rysował Jan Kempa. Tytuł w ozdobnym kartuszu w 
lewym górnym narożniku, nazwa zakładu litograficz-
nego pod dolną ramką z prawej. W lewym dolnym 
narożniku ramka z legendą, skalą (1:1.500.000) i po-
działką liniową. Verso czyste. Na okł. broszurowej 
data 1906 i nadruk „Główny skład w Księgarni Spółki 
Wydawniczej Polskiej”. Na okł. i na odwrocie mapy 
piecz. „Zbiory Młodzieży Polskiej w Krakowie”. 
Podpis własn. Stan dobry. Ilustracja na tabl. 24. 

300.–

644. [POLSKA]. Mapa Polski. Ku upamiętnieniu 
uchwalenia przez Sejm pruski, prawa o wywłaszczeniu Polaków z ziemi ojczystej, oraz 
zakazu używania języka polskiego na zebraniach. Litografia barwna form. 78,6x94,8 
cm.
Mapa ziem polskich w granicach przedrozbiorowych autorstwa Stanisława Tomaszewskiego, 
wydana w Bydgoszczy i Krakowie nie przed 1910. Mapę odbito w Słowiańskim Zakładzie Li-
tograficznym F. Dedek w Pradze. Tytuł na górnym marginesie. Wokół mapy czarno-białe podo-
bizny 122 osobistości polskiego życia politycznego i kulturalnego. Pod górną i nad dolną ramką 
czarno-białe portrety 40 władców Polski. W lewym dolnym narożniku reprodukcja „Hołdu pru-
skiego” J. Matejki. Na pionowych marginesach barwne herby ziem i miast polskich, pod górną 
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ramką w centrum wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, nad dolną ramką w centrum - herb 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wyraźne ślady złożenia, otarcia i niewielkie ubytki na zgię-
ciach, drobne zaplamienia. Ilustracja na tabl. 24. 620.–

645. [POLSKA]. Rzeczpospolita Polska w r. 1771 z uwzględnieniem granic i miejsc histo-
rycznych od pocz. XVII w. Mapa barwna form. 52,4x56,2 cm.
Mapa historyczna Polski przedrozbiorowej oprac. przez Władysława Semkowicza, wydana we 
Lwowie w 1925 przez Książnicę-Atlas. Tytuł w ramce w lewym dolnym narożniku, tamże legen-
da, skala (1:3.000.000) i podziałka liniowa. Mapa rozcięta na 15 części podklejonych wspólnie 
na płótnie, w płóciennych okładkach z epoki. Zachowana okł. broszurowa wklejona na wewnętrz-
nej stronie przedniej okładki (tytuł okł.: „Mapa historyczna Rzeczypospolitej Polskiej w r. 1771 
[...]”). Drobne zaplamienia i otarcia. 120.–

646. [POLSKA]. Mapa Polski. Mapa barwna form. 68x61,5 cm.
Mapa opracowana przez Wilhelma Pokornego i Adama Tomaszewskiego, wydana nakładem 
Księg. Polskiej B. Połonieckiego we Lwowie w 1927. Mapę odbito w Instytucie Wojsk. Geograf. 
w Wiedniu (nadruk na dolnym marginesie). Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, tamże 
skala (1:1.500.000), dane wydawnicze i legenda. Na dolnym marginesie skala i podziałka linio-
wa. Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia na zgięciach. 200.–

647. [POLSKA]. Atlas pocztowo-komunikacyjny Rzpl. Polskiej. Warszawa 1929. Instytut 
Kartograf. „Gea”. 22,8x14,5 cm, s. [3], map barwnych 22, s. 102, [1]. opr. oryg. pł. 
zdob.
Okł. nieco otarte, blok nieco poluźniony, drobne zaplamienia. Piecz. Banku Ludowego w Chrzpy-
sku. Zaw. kartę tyt., objaśnienie znaków, mapę główną i 21 map sekcyjnych w skali 1:800.000 
oraz „Uzupełnienie do mapy i atlasu [...]” (wykaz urzędów poczt. i stacji kolejowych). 240.–

648. [POLSKA]. Koleje Rzeczypospolitej Polskiej. Mapa barwna 64,8x58,7 cm.
Kolejowa mapa Polski z 1930. Mapa oprac. przez Władysława Groszka, drukowana w Zakł. 
Graf. E. i D-ra K. Koziańskich, stanowiła załącznik do „Rocznika Kolejowego” wydanego 
przez Związek Prawników PKP. Tytuł w ramce w lewym górnym narożniku, tamże informacja 
o autorze, podziałka liniowa i skala (1:1.500.000). 
W lewym dolnym narożniku cztery mapy pobocz-
ne: Węzeł toruński, Węzeł warszawski, Zagłębie 
Węglowe i Węzeł łódzki, oraz legenda. Pod dolną 
ramką informacje o drukarni. Ślady złożenia, pod-
klejone niewielkie przetarcia na zgięciach, drobne 
zaplamienia. 120.–

649. [POLSKA]. Obrazkowa mapa ilustrująca 
dzieje Polski. Mapa trójbarwna na ark. form. 
69,4x47 cm.
Czwarta edycja mapy wydana w Krakowie w 1939? 
przez Salon Malarzy Polskich. Druk w Zakł. Graf. 
„Akropol”. Tytuł na górnym marginesie, nad mapą 
spis umieszczonych na niej ilustracji, u dołu 3 pla-
ny bitew zaczerpnięte z pracy M. Kukiela „Zarys 
historji wojskowości w Polsce”. Zachowana oryg. 
okł. brosz. (na okładce po tytule dodatkowo: „Układ 
Dra F.”). Niewielkie zaplamienia okł., zaplamienie 
mapy w miejscu jej przyklejenia do okładek. 120.–
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650. [POLSKA]. Mapa Polski z podziałem na 
województwa i powiaty. Mapa dwubarwna 
68,5x49,4 cm.
Dziewiąte wydanie mapy J[ózefa] M[ichała] Ba-
zewicza z 1930. Druk w Litogr. Artyst. W. Głów-
czewskiego. Tytuł w ramce w lewym górnym na-
rożniku, tamże, w osobnej ramce legenda, skala 
(1:1.600.000), podziałka liniowa. W dolnej części 
arkusza mapa poboczna „Koleje, kolejki, szosy w 
okolicach m. st. Warszawy” i podział administra-
cyjny kraju (województwa i powiaty). Mapa pod-
klejona na płótnie, ślady złożenia, przetarcia na 
zgięciach. 400.–

651. [KARPATY Wschodnie]. [Mapa bez tytułu]. 
Mapa barwna form. 71,6x45,7 cm.
Mapa okolic Hryniawy i Jawornika wydana zapew-
ne w okresie międzywojennym. Mapa obejmuje 
tereny na południe od Żabiego po Zadną Staję. 
Druk niebieski (wody), zielony (tereny leśne?) i 
czarny (nazewnictwo, drogi, granice, granie). W le-
wym dolnym narożniku ramka z dwoma zielonymi 
prostokątami, przy nich nazwy „Hryniawa” i „Jawornik” (siedziby nadleśnictw?); tamże skala 
(1:75.000). Niektóre nazwy i objaśnienia po niemiecku. Brak danych wydawniczych. Ślady zło-
żenia, ślad zawilgocenia na odwrocie. Odręczny napis na odwrocie: „Ndl. Hryniawa”. 120.–

652. [LUBELSKIE]. Mapa dróg województwa lubelskiego. Odbitka powielaczowa ręcznie 
kolorowana form. 96x74,5 cm.
Mapa drogowa woj. lubelskiego opracowana w Oddziale Drogowym Dyr. Robót Publicznych w 
Lublinie we IX 1931. Rysował J. Gryczyński. Wydaną tak mapę ręcznie uzupełniono, pokoloro-
wano i dopisano „Stan na dzień 1 IV 1932”. Nad dolną ramką widnieje nieczytelny podpis oraz 
data 2 I 1933. Tytuł w prawym górnym narożniku, tamże pokolorowany herb województwa i ska-
la (1:300.000). w lewym dolnym narożniku legenda w ramce. Dane wydawnicze nad dolną ramką 
z prawej. Mapa rozcięta na 25 sekcji naklejonych wspólnie na płótno. Okł. płócienne. Nieznaczne 
zaplamienia mapy, otarcia okł., złocenia na przedniej okł. częściowo zatarte. Na tylnej okł. pusta 
kieszonka. 360.–

653. [ŚLĄSK Cieszyński]. Rozsiedlenie ludności polskiej w Księstwie Cieszyńskiem. Lito-
grafia barwna form. 66,7x94,8 cm.
Mapa demograficzna wydana w Krakowie w 1919 przez Wincentego Sikorę. Mapę odbito w Art. 
Litografii F. Zielińskiego w Krakowie. Tytuł (także po francusku i angielsku) przy lewej ramce, 
poniżej tabela „Ludność Księstwa Cieszyńskiego” z podziałem na powiaty. W obu dolnych na-
rożnikach skromne legendy. Przy prawej krawędzi skala (1:75.000). Ślady złożenia, podklejone 
naddarcia na zgięciach, podklejone naddarcia marginesów, miejscami zaplamienia. 420.–

654. [ŚLĄSK]. Rząd niemiecki sam się przyznaje, że Górny Śląsk dla Niemiec stracony 
[...]. Mapa barwna form. 52,2x41,6 na ark. 64,3x47,3 cm.
Szablowska I 750. Mapa wydana przez Polski Komitet Plebiscytowy w Bytomiu w l. 1920-1921. 
Odbito w Drukarni K. Miarki w Mikołowie. Tytuł (po polsku i po niemiecku) na górnym margi-
nesie, dane wydawnicze od dolną ramką. W prawym górnym narożniku tekst „Do Mieszkańców 
Zachodnich powiatów” (po polsku i po niemiecku). W lewym dolnym narożniku legenda. Na 
mapie zaznaczono niemieckie prognozy plebiscytowe: znaczna większość miejscowości wskazu-
je opcję polską. Ślady złożenia, podklejone naddarcia marginesów, podklejony ubytek górnego 
narożnika. 240
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Widoki i plany miast

655. [SOSNOWIEC]. Plan miasta Sosnowca. Plan 
barwny form. 59,5x52,7 cm.
Plan miasta ze skorowidzem wydany przez Księgar-
nię „Wiedza” w Sosnowcu w późnych l. 30. XX w. 
Druk w Drukarni Planów E. Bryłka, Chorzów. W le-
wym górnym narożniku w ramce tytuł, czarno-biały 
herb miasta, skala (1:15.000) i podziałka liniowa. 
Lewą dolną część arkusza zajmuje skorowidz ulic, 
nad nim legenda. Plan podzielony na sektory (1-18, 
A-R). Zachowana oryg. okł. kart. z 4 stronami re-
klam. Podklejone naddarcie planu, zabrudzenia okł. 

150.–

656. [SZCZAWNICA]. Zakład wód i kąpie-
li w Szczawnicy. Litografia tonowana form. 
24,7x34,5 cm.
Plansza otwierająca „Album szczawnickie” Józefa 
Szalaya, wydane w Krakowie w 1858, składające 
się z 24 tablic. Rycinę tytułową, wg rysunku Sza-
laya, odbito w Wiedniu w zakładzie litograficznym 
Reiffensteina i Röscha (nadruk pod kompozycją z 
prawej). Panorama Szczawnicy, wokół sześć mniej-
szych widoków ukazujących zakłady zdrojowe. Całość dopełnia ozdobna rama florystyczna oraz 
portrety dwóch par góralek i górali szczawnickich. Tytuł pod kompozycją. Drobne miejscowe 
zażółcenia arkusza. Rycina w starej głębokiej oprawie, za szkłem. 640.–

657. [TATRY]. Morskie oko. Der Fischsee in der hohen Tatra. Halas tó. Barwny widok 
form. 34x45 cm.
Barwna reprodukcja obrazu P. Linke. wydana we Wrocławiu przez G. Schotta ok. 1900. Tytuł (w 
trzech językach) i dane wydawnicze pod kompozycją. Niewielkie załamanie arkusza, niewielkie 
naddarcie dolnej krawędzi, rycina lekko pofałdowana, miejscami zakurzona. 480.–
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658. [WARSZAWA]. Plan miasta stołecznego War-
szawy. Litografia barwna form. 66,8x58,9 na ark. 
83,7x63,7 cm.
Plan Warszawy ze skorowidzem, wydany w 1919. Plan 
odbity w Litografii Artyst. W. Główczewskiego w War-
szawie. Tytuł na górnym marginesie, na dolnym - skala 
(1:25.000), podziałka liniowa i legenda oraz drukowa-
na adnotacja „Plan niniejszy wykonany w Maju 1919 
r. Kierownik sekcyi pomiarów wydziału budownictwa 
magistratu m. st. Warszawy Inżynier M. Jeżowski”. Plan 
podzielony na sektory (N4 do N1 i S1 do S5, W3 do W1 
i O1 do O4). Skorowidz: form. 21,8x14 cm, s. [2], 11, 
[1], brosz. Podklejone naddarcie planu, podklejony i re-
tuszowany niewielki ubytek prawej części planu, otarcia 
okł. skorowidza, grzbiet podklejony. 240.–

659. [ŻÓŁKIEW]. Kościół parafialny w Żółkwi ulu-
bionej siedzibie Króla Jana III. Staloryt form. 
11,9x16,5 cm.
Rycina w stalorycie A. H. Payne’a z Lipska z poł. XIX 
w. Bryła kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi, na pierw-
szym planie przechodnie i powóz konny. Tytuł pod kom-
pozycją. Stan dobry. 120.–

Patrz też poz.: 96-108, 1156-1157, 1184
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660. BRUCE James — Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssynie, Pendant les 
années 1768, 1769, 1770, 1771 & 1772. Traduit de l’Anglois par J. H. Castera. T. 11. 
Londres 1791. 19,8x13,2 cm, s. [4], 362. opr. skóra złoc. z epoki, obcięcia barwione.
Okł. lekko otarte, zabrązowienia wyklejek. Na licu złoc. superekslibris: „Rosalie Lubomirska”. 
Jedenasta część czternastotomowego cyklu podróżniczego z bardzo rzadką proweniencją.
R. Lubomirska (1768-1794) - księżna, córka Jana Mikołaja Chodkiewicza i Marii Ludwiki Rze-
wuskiej, córki hetmana Wacława Rzewuskiego, od 1785 żona księcia Aleksandra Lubomirskiego. 
Przebywając we Francji utrzymywała kontakty z dworem Marii Antoniny, za co w czasie rewo-
lucji francuskiej została skazana na śmierć na gilotynie. Według legendy jej duch pojawia się i 
straszy w pałacu i parku Lubomirskich w Opolu Lubelskim, a także w okolicach Czarnobyla, 
którego była właścicielką. Ilustracja na tabl. 18. 600.–

661. BRYKNER Stanisław Hieronim — Pignvs ervditae Palladis, in pretiosis Lapidibus, VI. 
VV. DD. Primae Laureae Candidatis, representantum 
ac dum ijdem, post rigidum in aera Sapientiae cer-
tamen, per Clarissimum, & Admodum Reverendum 
Dominum, D. M. Mathiam Jagielski, Philosophiae 
Doctorem, & Professorem [...] Curatum Cerekievien-
sem, Praesente Nobilissima Magnorum Hospitium, & 
Senatus Academici Crona, In Augusto Divi Iagelonis 
Archilyceo, Ritu Festivo, Artium, & Philosopihiae 
Baccalaurei, renutiarentur; [...] a Stanislao Hieron-
ymo Brykner, Ejusdem Laureae Candidato; in vim 
praemidandi laboris, ac Virtutis coronandae, ex af-
fectu fraterno, Oblatum. Cracoviae, 21 X 1699. Typis 
Universitatis. 29x18,1 cm, s. [14]. brosz.
E. 13, 385. Stan dobry. Druk dedykowany Kazimierzowi 
Janowi Ochockiemu. Na odwrocie strony tyt. drzewory-
towy herb Ostoja. „Dalej Oda do Sgo Jana Kantego. Eg-
zaminatorowie: Jan Grymecki, Kasp. Kawalczewski, Mat. 
Jagielski. Laureaci: S. Tortowski, St, Zrodliński, Jan Ja-
nowski, Grz. Knapiński, Wawrz. Kiełbański. Za panegiryk 
Bryknerowi dziękuje Tortowski i Zrzodliński. Za rektor-
stwa Sebast. Piskorskiego” (E.).  600.– nr 661



155

STARE DRUKI

662. COYER [Gabriel Franciszek] — Histoire de Jean Sobieski, Roi de Pologne. T. 1-3. A 
Varsovie 1761. Chez Duchesne, Paris. 17,4x10,2 cm, s. XII, 440, tabl. 1; [2], 386; 408. 
opr. skóra złoc. z epoki, obcięcie barwione.
E.14, 436. Stan bardzo dobry. W każdym tomie ekslibris herald. (obcy). Biografia króla Jana 
III Sobieskiego opracowana m.in. na podstawie korespondencji kanclerza A. C. Załuskiego. Na 
tablicy miedziorytowy portret króla rytowany przez P. Chenu wg rysunku J. B. Garanda (Jan III 
143). Ilustracja na tabl. 19. 1.200.–

663. CZERNIECKI Stanisław — Compen-
dium fercvlorvm, albo zebranie potraw, 
przez vrodzonego ... J.K.M. Sekretarza. 
A [...] Alexandra Michała Hrabie na Wi-
śniczu i Iarosławiu Lvbomirskiego [...] 
Kvchmistrza. W Krakowie 1682 [?]. W 
Drukarni Jerzego y Mikołaia Schedlow. 
18,8x14,6 cm, s. [8], 96, [4]. opr. XIX-w. 
psk. złoc.
E. 14, 566. Otarcia narożników okł., niewielkie 
ubytki grzbietu, wewnątrz ślad zawilgocenia 
i ślady kornika, ostatnie dwie karty (począ-
tek spisu treści) z podklejonymi niewielkimi 
ubytkami ze szkodą dla tekstu; pierwsze czte-
ry karty (k. tyt. i dedykacja) w starym (XIX-
-w.?) odręcznym odpisie zachowującym układ 
typograficzny oryginału, brak ostatnich 2 kart 
(koniec spisu treści). W 1682 ukazały się dwie 
różniące się nieznacznie edycje pierwszego 
wydania dzieła Czernieckiego. Estreicher poda-
je położenie kustoszy w jednym z wariantów, 
prezentowany tu egzemplarz różni się pod tym 
względem od opisanego przez Estreichera. Estreicher: „Kustosz C. wypada pod tr. [...], D pod 
wa”, tu: kustosz C stoi pod w, D - pod ostatnim a w słowie „Potrawa”. Najstarsza polska książ-
ka kucharska. Rozpoczyna „Memoryał generalny albo ogolna pamięć przygotowania na ban-
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kiet”, po czym następuje sześciostronicowa „Instrvkcya o kuchmistrzu”. Na pozostałych kartach 
umieszczono 333 przepisy kulinarne zgrupowane w trzech rozdziałach poświęconych potrawom 
mięsnym, rybnym i mlecznym (tu także torty, ciasta, pasztety). Każdy z rozdziałów zawiera 100 
przepisów oraz dodatkowych 10 w „Additamencie”, a także „sekret kuchmistrzowski”. Bardzo 
rzadkie. 8.000.–

664. [DESROCHES de Parthenay Jean Baptiste] — Histoire d’Auguste II. Roi de Pologne, 
electeur de Saxe, &c. &c. &c. Par Mr. D. L. M*** [krypt]. T. 1-4. A Londres 1739. 
Chez Moyze Chastel. 15,8x11,2 cm, s. [2], 256; [2], 256; [2], 304; [2], 248. opr. w 2 
wol. perg. z epoki, obcięcie barwione.
E. 15, 160. Stan bardzo dobry. Stare zapiski własn. na przedniej wyklejce pierwszego woluminu. 
Na grzbietach złoc. szyldziki z tytułem dzieła i numerami tomów. Ilustracja na tabl. 19. 1.600.–

665. GAZETA Warszawska. [Dziennik]. Warszawa. Druk. Gazety Warszawskiej za pozwo-
leniem Cenzury Rządowej. 21,2x17 cm. razem opr. psk. z epoki.

 R. 1791, nr: 1-105.
Czas. BJ 3, 176. Opr. mocno otarta, narożniki i grzbiet z ubytkami, miejscami ślady wilgoci i kor-
nika, pierwsza s. nr. 16 nieco uszkodzona, poza tym wewnątrz stan ogólny dobry. Brak nr i suple-
mentów: 21-23, 57-58 (suplement do nr 23 jest). Każdy nr obj. 4 s., po prawie każdym numerze 
suplement do tego numeru, również obj. 4 s. Addytamenty do nr: 61-69, 86-98 na końcu; do nr 8 i 
37 przy nich. Dodatkowe karty m.in. z relacjami, doniesieniami po numerach i suplementach: 16, 
27, 37(s), 38, 47(s), 56(s), 63(s), 65, 72(s), 96(s).
Niemal kompletny rocznik gazety codziennej z roku uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 
Maja 1791. Pasjonujący dokument epoki. Z nr. 37 z 7 V 1791: „Rzecz od Wieków żądaną, Seym 
teraźnieyszy Oyczyźnie swey przyniósł; a co tylu Królów próżno szukało, to Naywyższa Boska 
Opatrzność Panuiącemu dziś Stanisławowi Augustowi pozwoliła szczęśliwie znaleźć, [...]. Tego 
to wieczney pamięci godnego dnia, między Stanami Seymuiącemi skoiarzyła się Rewolucya, nie 
na wzór owych dzisieyszych Zagranicznych buntowniczych i krwawych, ale miłością Dobra Po-
spolitego spokoynie siednoczona, y przyięta została nowa Forma Całego Rządu; [...]. Po długich 
Sporach, gdy żadnemi dowodami nayoczywistszemi Opponuiący się przekonać się niedawali, 
podniesiony Głos został od Króla Imci, ażeby iako Ociec Oyczyzny, iako naylepiey wiedzący o 
bliskim niebeśpieczeństwie całego Kraiu i Obywatelów, chciał do powszechney prawie Seymu-
iących przychylić się proźby, a przeczytaną Konstytucyą Rządową Przysięgą zatwierdzić; którą 
Przysięgę wszyscy wykonać oświadczyli się. Po takowym Oświadczeniu, wyruszywszy się z 
mieysc swoich JJ. PP. Posłowie, zbliżyli się do Tronu, a w tym odgłos powszechny od Osob Sey-
mujących, iakoliteż Arbitrow nadzwyczaynie Izbę napełniaiących, słyszeć się dał w wyrazach: 
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Vivat Krol! Vivat Konstytucya Narodowa! Też same okrzyki odzywały się od Ludu niezmier-
nego na Dziedzińcu Zamkowym, który iuż w Izbie Seymowey mieścić się niemógł. [...]”.
Konstytucja 3 maja, czyli Ustawa Rządowa z dnia 3 maja - uchwalona 3 maja 1791 roku 
ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, 
że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej 
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją (Wikipedia).
Gazeta Warszawska - pierwszy warszawski dziennik ukazujący się regularnie przez długi okres 
czasu od 1774. Pierwszym redaktorem naczelnym i wydawcą był jezuita Stefan Łuskina. Na-
stępnie wydawał ją Tadeusz Włodek, a później Antoni Lesznowski. Wychodziła pod różnymi 
nazwami do 1939, z krótkimi przerwami, a więc przez ponad 150 lat. 600.–

666. KONARSKI Stanisław Hieronim — Leges, Statuta Constitutiones Privilegia Regni 
Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, Omniumq[ue] Provinciarum Annexarum, a Co-
mitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usq[ue] ad ultima Regni Comitia. In Typographia 
S. R. M. & [et] Reipublicae Collegij Varsaviensis Scholarum Piarum, in Unum Opus 
Absolutissimum, Collegij ejusdem Opera, Primum Collecta, & [et] Sumptibus Publicis 
Reimpressa. Anno Salutis Humanae 1732. [Volumen 1]. 33x21 cm, s. [48], 589, [4]. 
opr. skóra z epoki.
E. 30, 33; 20, 7. Grzbiet uszkodzony, oprawa otarta, dolne marginesy i narożniki kilku pierw-
szych kart z ubytkami, ślady wilgoci. Piecz. bibliot. Podpis własn.: „Z Biblioteki [...] Juliusza 
Siwickiego”. Na odwrocie karty tyt. niesygnowany całostronicowy miedzioryt z wizerunkiem 
Orła polskiego w otoczeniu herbów ziem z siedzącymi po bokach Temidą (z wagą) i Męstwem (z 
lwem przy nodze). Pod ryciną czterowiersz łaciński. Tom 1 „Volumina Legum” - zbioru praw 
obejmującego konstytucje uchwalone na sejmach za lata 1347-1547. Rozpoczyna Statut Wi-
ślicki, później następują dalsze przywileje i ustawy. Na końcu indeks. Następne tomy (2-6) miały 
już tytuły po polsku. Traktat Konarskiego to pierwsza próba nakreślenia dziejów ustawodawstwa 
z opisaniem techniki ustawodawczej za Jagiellonów i późniejszych monarchów, o sejmikach, o 
sejmie, o wyborze marszałka, o uchwalaniu, podpisywaniu i ogłaszaniu ustaw, o przywilejach 
drukarzy co do drukowania konstytucji (E.). 3.600.–
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667. SŁOŃSKI Michał — Accessoria Statut y Konstytucye z Czaradzkiego Ładowskiego y 
Suplementu J.O Xcia Jmci Załuskiego [...] w Pospolitości a naybardziey co do Proces-
su potrzebnieyszego. Tudzież Formularze Tranzakcyi niektorych [...] zebrane. Roku od 
Wcielenia Przedwieczney Prawdy 1760. W Lwowie [1760]. W Drukarni I. Filipowicza 
J. K. Mci y Rzeczypospolitey uprzywileiowanego Typografa. 16,6x10,2 cm, s. [4], 666, 
[10]. opr. skóra z epoki.
E. 28, 254. Brak 6 kart na początku i 2 tablic. Opr. nieco otarta i ze śladami kornika, blok nadpęk-
nięty, na wyklejkach zapiski, wewnątrz stan dobry. Poradnik prawniczy, który autor (w przedmo-
wie której tu brak) skromnie nazywa dziełem „idyotycznem i nikczemnem”, przeznaczonym dla 
tych, co się prawa dopiero uczyć zaczynają lub gospodarstwem się bawią. Wyd. II dedykowane 
Augustowi III. 800.–

668. STORIA de’fatti occorsi nella guerra mossa dall’Imperatrice di tutta la Russia Anna 
Iwanowuna l’anno di nostra salute 1736 alli Turchi, e Tartari. Con una prefazione, che 
da una succinta idea delle cose di guesto secolo. T. 1-2. Venezia 1738. Apresso Antonio 
Bortoli. 15,4x8,9 cm, s. 161; 216. razem opr. perg. z epoki.
Okł. nieco zaplamione, mimo to stan dobry. Podpis własn. (Giovanni Berardi). Opis wojny z 
Turcją prowadzoną przez cesarzową Annę Iwanowną Romanową. 2.000.–

Patrz też poz.: 1132, 1152, 1161, 1249
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669. ALLELUJA. Rocznik religijny. Warszawa. Druk. Banku Pol. 21,5x14,2 cm. opr. skóra 
z epoki.

 R. 1841. s. [4], III, [1], 296, tabl. 7, frontispis.
Stan niezbyt dobry: otarcia okł., zaplamienia wewnątrz, miejscami zabrązowienia papieru. Zaw. 
m.in.: Opis kościoła katedralnego w Płocku, Wspomnienie Rzymu, Marya na górze Kalwaryi, 
Ulica Pokorna w Warszawie. 160.–

670. CZARNY Kot. Tygodnik literacko-ar-
tystyczny i satyryczny. Red. Franciszek 
Galiński. Warszawa. Wyd. R[omuald] Raj-
kowski, Druk. J[ózef] Sikorski. 30x22,5 
cm. brosz.

 Nr 1-4: [V 1906-1906].
Okł. nieco zaplamione i lekko nadkruszone, stan 
ogólny dobry. Ilustracje w tekście. Każdy numer 
obj. 12 s. Komplet wydawniczy.
Czarny Kot - czasopismo o zabarwieniu le-
wicowym założone w 1906 przez Franciszka 
Galińskiego. Od n-ru 2 kierownikiem działu 
ilustracyjnego był Stanisław Chrzanowski. Pu-
blikowali w nim teksty m.in.: Antoni Lange, Leo 
Belmont, Jan Lemański, Bruno Winawer, Tade-
usz Radwański, Mieczysław Srokowski, Marek 
Sadowicz, Franciszek Galiński, Leon Rygier, zaś 
ilustrowali je m.in.: Gustaw Pilatti, Witold Wojt-
kiewicz, Stanisław Burski, Zygmunt Badowski, 
Leopold Sznycer, Ludwik Nawojewski, Jan Ju-
nosza Rościszewski. Najprawdopodobniej uka-
zały się zaledwie 4 numery - po n-rze czwartym 
pismo zostało zawieszone, zaś nr 4 zniszczono 
(więcej w H. Górska, E. Lipiński „Z dziejów karykatury polskiej”, War. 1977, s. 153-154 oraz 
„Bibliografii historii Polski XIX i XX wieku”, t. 3, vol. 1, poz. 1128). Rzadkie. 420.–

671. CZERWONY Sztandar. Organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski. 
Albania. 28,6x20,7 cm. numery luzem.
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 R. 7, nr 2-4, 6: IV, VI, VIII, XI 1973.
 R. 8, nr 1, [nr specjalny]: II, XI 1974.

Stan dobry. Każdy numer obj. 8-10 s. Sześć numerów ortodoksyjnego komunistycznego pisma 
wydawanego w Albanii przez maoistę Kazimierza Mijala. W 1965 Mijal założył w Warszawie 
nielegalną partię KPP skupiającą głównie działaczy PZPR, odsuniętych od władzy przez W. Go-
mułkę. Mijal w 1966 opuścił nielegalnie Polskę i zamieszkał w Albanii, skąd kierował założoną 
przez siebie partią, która po kilku latach została rozbita przez SB. W l. 1978-1983 Mijal prze-
bywał w Chinach, po czym nielegalnie powrócił do kraju, gdzie został aresztowany. Zmarł w 
1996. W „Czerwonym Sztandarze” atakował ostro rząd w Warszawie, uważając jego członków za 
„renegatów komunizmu, agentów burżuazji”, podobnie jak „rewizjonistyczny Kreml i jego psy 
gończe”. Za wzór stawiał komunistyczną Albanię i Chiny. Kuriozum. 120.–

672. DZIENNIK Literacki. Lwów. Red. K. Szaj-
nocha, wyd. W. Maniecki. 30,2x23,1 cm. opr. 
wsp. psk.

 R. 1: 1852. s. 1-400, [409]-416, tabl. 1.
Czas. BJ 2, 115. Miejscami zaplamienia i zabrą-
zowienia papieru, brak nr. 51, w nr. 46 ubytek po-
łowy kart (s. 363-364). Pierwszy rocznik jednego 
z najważniejszych czasopism lwowskich połowy 
XIX wieku. „Pismo drukowało poezję, powieści, 
rozprawy literackie i historyczne, korespondencje 
i doniesienia, eksponując szczególnie historię Pol-
ski” („Historia prasy polskiej”, t. 1). Ten rocznik 
zaw. m.in.: W Ursynowie, Winobranie polskie, 
Żywot Kazimierza Brodzińskiego, Skarga lir-
nika konfederackiego. Z rękopismów Juliusza 
Słowackiego, Z życia Antoniego Malczewskie-
go, Urywki listowe [Zygmunta Krasińskiego], O 
scenie polskiej we Lwowie, O pismach Jakuba 
Sobieskiego w języku polskim, O kształceniu ko-
biet, Groby i pomniki królów polskich i ich rodzin, 
Wschód słońca nad Salaminą. Z rękopismów 
Juliusza Słowackiego, Biblioteki lwowskie (Bi-
blioteka Ossolińskich; Biblioteka uniwersytecka; Biblioteka Pawlikowskiego; Biblioteka XX. 
Bazylianów; Biblioteka kapitulna obrządku greckiego; Biblioteka katedralna obrządku łacińskie-
go; Biblioteka XX. Dominikanów; Biblioteka XX. Karmelitów; Biblioteka XX. Bernardynów; 
Biblioteka Towarzystwa Gospodarskiego), Starożytna sfinga z napisem słowiańskim, O słowniku 
malarzów polskich Edwarda Rastawieckiego, Program wydania Pomników Historycznych Pol-
ski, Korespondencje literackie i źródła do historii prawodawstwa polskiego w zbiorze rękopi-
sów Biblioteki Ossolińskich, wespół z wiadomością o dyplomatach tynieckich, przez Aleksandra 
Batowskiego, Wierszopisarstwo w Galicji, Rodowód Szydłowieckich, Z I-ej pieśni Podróży do 
Ziemi Świętej, pozostałej w rękopismach Juliusza Słowackiego, Zbiory numizmatyczne we 
Lwowie, Wyimki z pamiętników nie drukowanych, List pisany z niewoli tatarskiej między ro-
kiem 1672-1699, Gawęda w karczmie pod Łęczycą, Kilka godzin w Krośnie, Pierwsza praca 
poety [Adama Mickiewicza], X. Józefowicza roczniki miasta Lwowa, O sposobach nauczania i 
o książkach dla dzieci. 400.–

673. DZIENNIK Mód Paryskich. Lwów. Red. T. Kulczycki, J. Dobrzański, K. Szajnocha. 
Druk. P. Pillera. 28,2x22,2 cm. opr. pł. z epoki.

 R. 9: 1848. s. 332, tabl. 1, dodatki 2.
Czas. BJ 2, 119. Okł. nieco otarte, jedna karta naddarta, mocne zaplamienie kilku kart na końcu, 
drobniejsze zaplamienia wielu kart. Do kompletu brak ostatnich 3 numerów (42-44) - w prezen-
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towanym tu zestawie jako ostatni figuruje nr 41 
z 7 X 1848. Ostatni rocznik pisma. Wariant bez 
rycin z modą. Od nr. 27 zmiana tytułu na „Ty-
godnik Polski. Pismo poświęcone literaturze, 
obyczajom i strojom”. Dołączono dwa dodat-
ki: „Odezwę Akademików względem stosunku 
pańszczyźnianego” z 7 IV 1848 oraz prospekt 
planowanego pisma „Rada Narodowa”. Ofe-
rowany rocznik zaw. m.in.: Nowsze powieści 
polski, Wiadomość o powieściarce francuskiej 
pani George Sand, Wychowanie domowe, List 
z Krakowa o teatrze, Obrazek z powstania r. 
1846, O portretach Teofila Wiszniewskiego, 
Jawność konstytucyjna, Strach ruski, Towarzy-
stwo upowszechnienia strojów i wyrobów kra-
jowych, O oszczerstwie publicznem, Prywata 
i publika, Sąd doraźny na dziennikarstwo, Ży-
wot republikański J. Niemcewicza w Ameryce, 
Dziennikarstwo dzisiejsze, Odrodzenie narodo-
we, Język narodowy w nabożeństwie, Agitacya 
drukarska. 1.800.–

674. FOTOGAZETA WAG. Warszawa. Wyd. 
Artystyczno-Graficzne. Tow. Przyjaźni Polsko-
-Radzieckiej. Red. H. Lewińska. 98,8x68,5 cm.

 R. 1, nr 10: VIII 1955.
Załamania krawędzi, naddarcie górnego narożnika. 
Czasopismo wydawane w formie gazety ściennej 
(arkusz zadrukowany jednostronnie). Numer zatytu-
łowany „U białoruskich przyjaciół”, 14 zdjęć z tek-
stami objaśniającymi, wiersz poety białoruskiego. 
Układ graficzny Stefana Wielgusa, tekst M. Woło-
darskiej. 240.–

 FRONT Polski. [Żywiec. Tajna Org. Wojsk.]. 
ca 11,5x15,5 cm. numery luzem.
Dobroszycki 1095. Zaplamienia marginesów. W 
nagłówku, prócz tytułu, nadruki: „Wolna Polska - 
to Sprawa święta. Dlatego żyć, walczyć i umierać 
dla Niej - jest naszym najwyższym obowiązkiem!”. 
Dwa numery rzadkiego pisma konspiracyjnego.

675. Nr 19: 25 XI 1941. s. 4. 50.–
676. Nr 20: 20 XII 1941. s. 6. 50.–

677. GAZETA Ludowa. Pismo codzienne dla wszystkich. Wyd. N[aczelny] K[omitet] W[y-
konawczy] Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warszawa. 47x31,5 cm. opr. ppł. z epo-
ki.

 R. 1, nr 1-56: 5 XI 1945-1 I 1946.
Czas. BJ 3, 135. Niewielkie nadpękniecie wyklejek, stan dobry. Numery obj. od 4 do 16 s. Gazetę 
ukazującą się do 1949 redagował Komitet Redakcyjny w składzie: Kazimierz Banach - przewod-
niczący, Zygmunt Augustyński - redaktor polityczny, Jerzy Wiewiórski - redaktor techniczny. 
W każdym numerze reklamy i ogłoszenia drobne. Zaw. m.in.: Nad trumną Wincentego Witosa, 
Ostatnie chwile Wincentego Witosa, Na chłopskim nie cygańskim szlaku. Niech tylko ludzie 
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przekonają się - a ruszą na zachód, Warszawa wstaje z gruzów, Wojny nie będzie. Mocarstwa 
sprzymierzone na drodze do kompromisu, Bomba atomowa denerwuje świat, Zagłada grozi świa-
tu. Energia atomowa a cywilizacja, Węgrzy witali radośnie pierwszy węgiel z Polski, Wielka 
Brytania u boku Ameryki. Współdziałanie obu mocarstw ocali świat przed nowym kataklizmem, 
Wszystkie place w Warszawie staną się własnością miasta. Dawno oczekiwana wielka reforma 
gruntowa, Dezerterzy. Kilka słów prawdy do „tęskniących”, Szabrownicy drzew, Odznaczenie 
generałów radzieckich, Wolny handel zagraniczny czy monopol, Uniwersytet Powszechny w 
Krakowie, Chłopska wola zbiorowa, Ryzykowne tezy. Jak niektórzy prawnicy zreformować chcą 
nasze sądownictwo, Wicepremier Gomułka o mordzie łódzkim. 240.–

678. JEDNODNIÓWKA Okręgu Wielkopolskiego Legjonu Młodych wydana z okazji II. 
Zlotu i Zjazdu w dniach 20 i 21 maja 1934 oraz Zjazdu Senjorów Okr. Wlkp. L.M. w 
dniu 3 czerwca 1934 r. Poznań 1934. Druk. Techniczna. 30,7x22,7 cm, s. 53, [7]. brosz.
Okł. nieco otarte. Liczne teksty wspomnieniowe, ilustracje w tekście. 140.–

679. [JEDNODNIÓWKA]. Pyrlik. Jednodniówka wyborcza wydana gwoli rozjaśnienia i 
rozweselenia rodaków. [Katowice?, V 1930?]. 31,7x23,4 cm, s. [4]. brosz.
Niewielkie zaplamienie narożnika, stan bardzo dobry. Jednodniówka satyryczna nawołująca do 
głosowania na Blok Narodowy W. Korfantego podczas wyborów do Sejmu Śląskiego II kadencji. 
Nieczęste. 120.–

680. KALENDARZ polski ruski astronomiczno-gospodarski i domowy [...]. Na sposób 
F[ranciszka] X[awerego] Ryszkowskiego [...] na południk krakowski wyrachowany. 
Kraków 1863. W księgarni J. Czecha, Wytłoczono u Ż. J. Wywiałkowskiego. 22,3x16,2 
cm. brosz.

 R. 33. 1864. s. 56, [4].
Okł. lekko nadkruszone, grzbiet podklejony, stan ogólny dobry. Tytuł okładkowy: „Józefa Czecha 
Kalendarz Krakowski na rok 1864”. Część kalendarzowa interfoliowana czystymi kartami. Na 
każdej stronie obok kalendarza wyszczególnione nabożeństwa w danym miesiącu w kościołach 
krakowskich, Lunacye i Święta rzymskie, ruskie, żydowskie. Po kalendarzu m.in.: Rozmaitości. 
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Konik zwierzyniecki, J. Mączyński „Spalenie zamku Tęczyńskiego. Obrazek historyczny”, Po-
czątek wzrost i upadek Krakowa, Czarodziejskie przedstawienie stworzenia świata, Gospodarskie 
wiadomości, Jarmarki uprzywilejowane w Galicyi Zachodniej. 100.–

681. KALENDARZ wojskowy na rok 1934. (Rocznik ósmy). Oprac. przez grono oficerów 
dypl. pod red. Jana Jastrzębskiego. Warszawa 1933. Nakł. własnym. 15,2x10,5 cm, s. 
[52], XXIV, 582, [2], 110, tabl. 1, wkładki reklamowe. opr. oryg. pł. złoc.
Brak 1 tabl. Grzbiet nadpęknięty, wyklejki pęknięte, poza tym stan dobry. Zaw. m.in. działy: ogól-
ny i wojskowy. W dziale wojskowym 33 rozdziały - m.in.: Powszechny obowiązek wojskowy, 
Władze centralne, Władze garnizonowe, Wielkie jednostki, Bronie, Służby, Marynarka wojenna, 
Służba oraz obowiązki i prawa szeregowców, podoficerów i oficerów, Wojskowy kodeks karny, 
Kodeks honorowy, Ordery i odznaczenia, Uzbrojenie. 120.–

682. [KALENDARZ]. INFORMACYJNY Kalendarz Wojskowy na rok 1939 (Rocznik 
trzynasty). Oprac. przez grono oficerów dypl. pod red. Tadeusza Dekańskiego. Warsza-
wa. Nakł. własnym. 20,5x14,2 cm, s. LXXV, [5], 579, [1], 52, tabl. 4, wkładki reklamo-
we. opr. oryg. pł.
Opr. mocno zaplamiona i odbarwiona, wyklejki podklejone w grzbiecie paskami papieru, ślady 
wilgoci na początku. Zaw. m.in. działy: ogólny i wojskowy. Na początku skorowidz branż. 80.–

683. [KALENDARZ]. KALENDARZYK ilustrowany na rok 1918. Wyd. rok VI. Warsza-
wa. Towarzystwo Komandytowe Zakładów Introligatorskich Puget, Jarzyna i S-ka. 
10,5x6,1 cm, s. [24], tabl. 6. brosz.
Stan bardzo dobry. Kalendarzyk wydany na Rok Kościuszkowski: na przedniej okł. tłoczona syl-
wetka kosyniera, wewnątrz dwa wiersze M. Konopnickiej (widniejącej tu jako Jan Sawa), sceny 
z życia Kościuszki na tablicach. 60.–

684. [KALENDARZ]. KALENDARZYK Polaka w Wielkiej Brytanii. [R. 5]: 1945. Oprac. 
i wyd. A. Laskowska. Edinburgh. Oliver and Boyd Limited. 11,2x7,2 c, s. [2], 47, [119], 
16 - mapy. opr. oryg. pł. złoc.
Chojnaccy I 1834. Egz. używany, okł. mocno otarte, ślady wilgoci, dwie karty nieco uszkodzone, 
zapiski ołówkiem. Prócz części kalendarzowej zaw. m.in. „Bojowym szlakiem I Dywizji Pancer-
nej (7.8.1944 - 14.10.1944)”, „Szlakiem II Polskiego Korpusu”, „Polska Brygada Spadochrono-
wa”, „Koło opieki nad żołnierzem”, a także adresy władz i polskich organizacji wojskowych i 
cywilnych. Na końcu atlasik z barwnymi mapkami. 70.–

685. [KALENDARZ]. KALENDARZYK Polityczno-historyczny miasta stoł. Warszawy. 
Warszawa. Kom. Obyw. i Magistratu. 12,2x8,9 cm. opr. oryg. pł. złoc. z zach. okł. 
brosz.

 R. 2: ... na rok 1917. s. [4], 644, [2], tablice.
Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Do kompletu wydawniczego brak r. 1 na rok 1916. Zaw. 
m.in. wykazy urzędów i urzędników, opis zabytkowych gmachów, dzieje prasy warszawskiej, 
historię miasta w latach wojny. Indeks nazwisk. 80.–

686. KROKWIE. Czasopismo literacko-artystyczne poświęcone zagadnieniom myśli no-
woczesnej. Warszawa. Red. R. Zrębowicz

 [Nr 2]: VI 1921. 30,7x23 cm, s. 63, [1], tabl. 12. brosz. wt.
Czas. BJ 4, 286. Grzbiet oklejony płótnem, zachowana przednia część obw. - otarta, z podklejo-
nym naddarciem, drobne zaplamienia wewnątrz, brak jednej tablicy (batik). Nieliczne podkre-
ślenia ołówkiem w tekście. Dublet bibliot. (skasowane piecz.). Ukazały się 2 zeszyty. Ten numer 
zaw. teksty m.in. C. K. Norwida, C. Baudelaire’a, R. Jaworskiego, W. Blake’a, K. Irzykowskiego. 
Wśród ilustracji znajdują się reprodukcje drzeworytów W. Skoczylasa i grafik J. Hrynkowskiego, 
J. Pankiewicza, L. Wyczółkowskiego. 120.–
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687. KRONIKA Rodzinna. Pismo dwutygodniowe poświęcone literaturze, sprawom spo-
łecznym i domowym. Warszawa. Red. A. Borkowska. Druk. Noskowskiego. 26x19,5 
cm. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.

 T. 12: 1884. s. [4], 768.
Czas. BJ 4, 296. Niewielkie otarcia grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (nie-
szpecąca piecz. na przedniej wyklejce). Pismo ukazywało się w l. 1867-1914. Na początku zbior-
cza karta tyt. i spis treści. Zaw. m.in. Po co jest świat?, Żegluga napowietrzna, Księżniczki polskie 
na tronie czeskim, najnowsze odkrycia archeologiczne na Wschodzie, Wielki świat w Japonii, 
Urywki z podróży do kraju Araukanów, Z Torunia. Ilustracja na tabl. 19. 240.–

 MURZYNEK. Katolickie, ilustrowane pisemko misyjne dla dzieci i młodzieży. Kro-
sno. Red. M. Kopińska. Wyd. Sodalicja św. Piotra Klawera. 16,6x11,7 cm. numery 
luzem.
Czas. BJ 5, 166. Stan dobry. Pismo ukazywało się od 1913 do wybuchu II wojny. Każdy rocznik 
składa się z 12 comiesięcznych zeszytów.

688. R. 14: 1926. s. 192.
Stan bardzo dobry. 80.–

689. R. 20: 1932. s. 192.
Załamania okł. dwóch ostatnich numerów. 80.–

690. R. 23: 1935. s. 192.
Niewielkie załamania narożnika kart pierwszego numeru. 80.–

691. NOWINY. Gazeta ścienna dla polskiej wsi. Kraków. Polskie Wiadomości Prasowe. 
62,5x94,5 cm.

 Nr 29: IX 1941/II.
Czas. BJ 5, 305. Pismo wydawane przez władze okupacyjne w formie gazety ściennej (arkusz za-
drukowany jednostronnie). Tematem wiodącym numeru jest „Druzgocący pogrom wojsk bolsze-
wickich w kotle kijowskim”. Ślady złożenia, naddarcia krawędzi, zaplamienia na odwrocie. 180.–

692. NOWOROCZNIK Litewski na rok 1904. Wydany staraniem Stronnictwa Demokra-
tyczno-Narodowego na Litwie. R. 1. Wilno 1904. Nakł. S. Nowickiego, Druk. W. L. 
Anczyca. 20,7x14,3 cm, s. 211, [1]. opr. ppł. z epoki.
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Czas. BJ 5, 320. Okł. nieco otarte, papier miejscami lekko zażółcony, poza tym stan dobry. Podpis 
własn. Zaw. m.in.: Kalendarz Polski na rok 1904 nowego i starego stylu, rocznice historyczne 
dziejów porozbiorowych, Wykaz świętych, Ważniejsze wypadki z dziejów Polski przed rozbiora-
mi, „Matka” przez Antoniego Kopczyńskiego, Niewydane wiersze Władysława Syrokomli: „Do 
Samuela Niesłuchowskiego”, „Sachar-maroz”, Obowiązki Polaka w Kraju Zabranym, Pamiątki 
narodowe w Wilnie. Uzupełnienie przewodnika po Wilnie Kirkora. 140.–

693. ODSIECZ. Polska Walczą-
ca w Ameryce. Windsor, Ont. 
[Kanada]. Dowództwo Oddz. 
WP w Kanadzie. Red. W. Drze-
wiecki i L. Rubel. 42,5x29,5 
cm. opr. oryg. ppł.

 Vol. 1, nr 1-21/22: 17 VII-25 
XII 1941.
Kowalik 1918. Mocne otarcia i za-
łamania okł., część kart luzem, marginesy wielu kart nadkruszone. Podpis własn. Każdy numer 
obj. 12-28 s. Kompletny pierwszy rocznik dwujęzycznego tygodnika poświęconego głównie 
polskim sprawom militarnym. Tytuł ang.: „Fighting Poland”. Liczne ilustracje (m.in. Mariana 
Walentynowicza). Pismo ukazywało się jako tygodnik od 17 VII 1941 do 19 IV 1942. 360.–

 RELUTON. Gazetka polowa 4-go p.p. Czasopismo satyryczno-polityczno-
humorystyczno-naukowo-literacko-relutońskie. Kraków. Red. Tadeusz Dalewski. 
Druk. „Czasu”. ca 21x17 cm. numery luzem.
Czas. BJ 6, 8. Otarcia i naddarcia skrajnych stron, załamania krawędzi kart. Wcześniej wychodzi-
ło jako „Obijak” i „Reluton-Obijak”.

694. R. 4, nr 30: 10 XII 1918. s. 16.
Okładka i ilustracje K. Puchały. 64.–

695. R. 5, nr 32: I 1919. s. 16.
Okładka i ilustracje S. i W. Kołomłockich. 64.–

696. ROCZNIK Podolski. Organ Podolskiego Tow. Przyjaciół Nauk pośw. sprawom i kul-
turze Podola. Tarnopol. Red. T. Ladenberger. 23,3x15,7 cm. brosz.

 T. 1: 1938. s. 344, tabl. rozkł. 1, mapa rozkł. 1.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami i podklejony, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot. Zaw. m.in.: S. 
Spittal „Lecznictwo ludowe w Założcach i okolicy”, A. Przyboś „Inwentarz Archiwum Skazi-
nieckiego Bończa Markowskich”. Następne tomy nie ukazały się. 120.–
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 ROZMAITOŚCI Literackie [...]. Warszawa. Druk. Kommissyi Rządowey Wyznań 
Rel. i Ośw. Publ. ca 17,5x11 cm. brosz.
Czas. BJ 7, 192. Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry i bardzo dobry. Egz. nieobcięte i nie-
rozcięte. Na początku każdego tomu zbiorcza karta tyt. i spis treści. Każdy tom opatrzony dwie-
ma datami: jedna wskazuje rocznik wydawnictwa, druga datę wydania. Ukazało się 5 tomów - tu 
prezentujemy wszystkie.

697. [...] z roku 1825. T. 1. 1828. s. [12], 384.
Zaw. m.in.: Przedmioty historyi naturalney z Grenlandyi, 
Kufy a wódką przez 11 miesięcy zostaiące na dnie morza, 
Rzadkiey ceny zielnik w Peszcie, Odkopywania w Tuscu-
lum, Poszukiwania o psie amerykańskim, O domach gry 
w Paryżu, Kula znaleziona we środku zęba słonia, O lu-
doiadzie i rybach żarłocznych, Pożar lasów w Ameryce, 
Koncert P. Szymanowskiey w Paryżu, O przesadzaniu ryb 
morskich do wody słodkiey, Nowe doświadczenia z parną 
strzelbą, Towarzystwo dzieci złodzieiów w Paryżu, Opis 
pogrzebu Staszica. 220.–

698. [...] za rok 1827 [!]. T. 2. 1828. s. [12], 396.
Zaw. m.in.: Karnawał w Wenecyi, Ludność Wrocławia, 
Odkrycie nowey komety w znaku byka, Lekarstwo na 
tasiemce, Raport [...] o dobrowolnem paleniu się wdów 
w posiadłościach Anglików w Indyach, Medale nowo w 
woiewództwie krakowskiem znalezione, Parne organy, 
Nowy sposób postępowania w litografii, Opis statystyczny 
Mehiku, Szkoła żebraków w Londynie, Uratowanie toną-
cego żołnierza przez pudla, O komecie, Ludność Żydów w 
kraiach pruskich. 220.–

699. [...] za rok 1826. T. 3. 1828. s. [12], 418.
Zaw. m.in.: O rozwiązaniu kwadratury koła, O odlatywaniu ptaków, O nieudaniu się wydobycia 
skarbów z zatoki Vigo, Gwałtowny pożar w mieście Koninie, O zupie rumfordzkiey, Wiadomości 
o brzegach mało znaiomych wschodniey Afryki, O sztuce robienia widoków w Anglii i Francyi, 
O napisie na skale w dobrach Balice pod Krakowem, O zwyczaiach między górami Himalaya, O 
podróży napowietrzney przez P. Robertson. 220.–
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700. [...] za rok 1827. T. 4. 1828. s. [12], 396.
Zaw. m.in.: O dziełach przybyłych do publiczney narodowey biblioteki w roku 1826 w Warsza-
wie, O Giraffie, Karty polskie do grania, Ilość okrętów które w roku 1826 zawinęły do Gdańska, 
Postępy chirurgii, O moście w Londynie pod Tamizą, O złotym piasku w okręgu kopalni Zło-
touste, Rzut oka na kray dońskich Kozaków, O księgozbiorze Ossolińskiego, O muzyce przy 
grobach, Kanał kontrabandzistów w Paryżu odkryty. 220.–

701. [...] z roku 1827. T. 5. 1828. s. [12], 432.
Niewielki ślad zawilgocenia. Zaw. m.in.: Opis potworu która urodziła iałówka we wsi Ciżycach, 
obwodzie kaliskim, Dom handlowy w Odessie pod firmą Wereszczyńskiego, O sposobie oddala-
nia kamieni pęcherzowych bez wyrzynania, O puszczaniu się balonem, O giraffach, Nowy model 
poiazdu parowego, O drodze pod Tamizą, O szarańczy w kaliskiem, Dziennik pierwszey Kolumba 
podróży, Otwarcie nowey walcowni we wsi Jabłonicy, Wyszczególnienie powozów na ulicach 
Paryża, Wymiary pasma gór Himalaia, Nowy sposób lania liter, O wolności druku. 220.–

702. TYGODNIK Illustrowany. Red. Józef Wolff. Warszawa. Wyd. Gebethner i Wolff. 
39,3x31 cm. opr. ppł. z epoki złoc., zdob.

 R. 1903, półrocze 1 (nr 1-26). s. [4], 516.
Czas. BJ 8, 83. Okł. otarte i zakurzone, grzbiet 
z niewielkim nadpęknięciem, jedna karta zała-
mana, miejscami niewielkie zaplamienia. Opra-
wa sygn. na tylnej okł.: „M. Kostiuk i St. Polak 
Introligatorzy we Lwowie, ul. Batorego 30”. Na 
początku zbiorcza karta tyt. i spis treści. Liczne 
ilustracje w tekście i całostronicowe, rozkładane. 
Zaw. m.in.: fragmenty „Popiołów” Stefana Że-
romskiego, fragmenty „Chłopów” Władysława 
Reymonta, Na scenie i na estradzie, Stanisław 
Witkiewicz - Dziwny człowiek, Szymon Aske-
nazy - Emigrant francuski w Polsce, Z życia i 
działalności artystycznej Teofila Lenartowicza, 
W szale karnawału, Aleksander Rembowski - 
Polacy ozdobieni Legią Honorową, Z dziejów 
fotografii w Warszawie, Archeolog Józef Choy-
nowski i jego zbiory, Z autografów Mickiewicza, 
Dawne pałace warszawskie, Muzeum huculskie 
w Kołomyi, Szymon Askenazy - Rządy Rosyi w 
Galicyi wschodniej 1809-1815, Józef Kallenbach 
- Z młodych lat Zygmunta Krasińskiego, Józef 
Ryszkiewicz - Nasze zwierzęta i ptaki w poda-
niach, Szkoła Główna Warszawska, Jubileusz Żółkwi, Chorwacya, Szkice włoskie. Ilustracja na 
tabl. 19. 240.–

703. ZIEMIANIN. Pismo poświęcone rolnictwu i przemysłowi. Poznań. Red. I. Sczaniec-
ki. opr. kart. z epoki
Oddz. nowy, t. 2: z 5 rycinami, różnemi tablicami i rocznem sprawozdaniem. 1857. 21,2x14 cm, 
s. [4], 423, [3], tabel 6, tabl. 3.
Miejscami zażółcenia papieru, stan dobry. Zaw. m.in.: Do jakich ras koni przejść powinniśmy?, 
Jakie korzyści mieć możemy z krzyżowania koni krwi arabskiej z naszemi końmi?, Jak mamy po-
stępować sobie z owcami, Księgosusz, Manna, O bydle, O rybołówstwie, Pasieka, Statystyczne 
wiadomości o W. Ks. Poznańskiem. Patrz też poz. 1303. 400.–

Patrz też poz.: 2, 73-79, 125-127, 243, 729, 747-748, 917, 1022, 1146-1147, 1164, 1167, 1287, 1303, 
1315, 1346, 1388
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704. ANTYKWARIAT Polski. Hieronim Wilder i S-ka. Warszawa 1906-1932. Druk. Nauk. 
21,8x15,5 cm opr. psk. z epoki w 2 wol. z zach. okł. brosz.
No 1: Historya Polski. 1906. s. [4], 72.
No 2: Literatura polska. Filologia słowiańska. 1907. s. 57.
No 3: Medycyna. 1907. s. 68.
No 4: Historya Polski (Część druga). 1908. s. 64.
No 5: Sztuka (Polonica). 1908. s. IV, 66, tabl. 10.
No 6: Nauki prawno-społeczne. 1909. s. 122.
No 7: Zbiory artystyczne Mathiasa Bersohna. 1909. s. 35, [1], tabl. 16. [Wersja francuska kata-
logu licytacyjnego].
No 8: Polonica. 1910. s. 69.
No 9: Heraldyka i wojskowość. 1910. s. IV, 102.
No 10: Sztuka (Część druga). 1910. s. IV, 50, tabl. 8.
No 11: Miscellanea polskie. 1911. s. 86.
No 12: Nasze rocznice w r. 1912-tym [...]. 1912. s. 26.
No 13: Biblioteka Wacława Aleksandra Maciejowskiego. 1912. s. IV, IV, 122.
No 14: Heraldyka i wojskowość. (Część druga). 1913. s. 110.
No 15: Sztuka. (Część trzecia). 1913. s. 40, tabl. 8.
No 16: Nowoczesna grafika polska. 1913. s. 19, [1], tabl. 4.
No 17: Bibliotheca historico-polonica. 1913. s. 122.
No 18: Literatura i krytyka. 1913. s. 66.
No 19: Pamiętniki, wspomnienia, podróże. 1914. s. 78.
No 20: Druki polskie XV-XVIII w. (Serya 1). 1914. s. 64.
Opr. nieco otarte, stan ogólny dobry. Miejscami liczne piecz. Ekslibris dla Tadeusza Witkiewicza 
- w latach 1992-2001 Wielkiego Mistrza Zakonu Białego Kruka. Na numerach 6 i 9 odręczne 
dedykacje właściciela Antykwariatu Polskiego. Wol. 1 obejmuje n-ry 1-10, wol. 2 n-ry 11-
20. Do kompletu wydawniczego brak katalogów: nr 21 i 22-26. Cenione katalogi zasłużonego 
antykwariatu H. Wildera dysponującego bardzo bogatą ofertą starych sztychów i książek. W l. 
1906-1914 ukazało się 21 katalogów, z których większość oprac. E. Chwalewik. W l. 1925-1930 
wydano jeszcze 5 numerów (22-26) w nieco większym formacie; antykwariat zakończył działal-
ność w 1932.
H. Wilder (1876-1941) - historyk sztuki, antykwariusz, współtwórca, kierownik, później jedy-
ny właściciel Antykwariatu Polskiego w Warszawie (1906-1932); zgromadził prywatny księgo-
zbiór. 900.–
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705. BENTKOWSKI Felix – O naydawnieyszych książkach drukowanych w Polszcze, a 
w szczególności o tych, które Jan Haller w Krakowie wydał. Warszawa 1812. Drukar-
nia XX. Piiarów. 16,8x10,5 cm, s. [4], 80. opr. psk. z 
epoki, obcięcie barwione.
Otarcia grzbietu, karta tyt. nieco otarta, stan ogólny dobry. 
Piecz. Pierwsza publikacja bibliologiczna wybitnego histo-
ryka i filologa, autora pierwszej bibliografii piśmiennictwa 
polskiego („Historia literatury polskiej wystawiona w spi-
sie dzieł drukiem ogłoszonych”, 1814). Rzadkie. 800.–

706. BOGENG G[ustav] A[dolf] E[rich] – Die grossen 
Bibliophilien. Geschichte der Büchersammler und 
ihrer Sammlungen. Bd. 1-3. Leipzig 1922. Verlag 
von E. A. Seemann. 26,8x19,5 cm, s. [8], 512, [1]; 
XVI, [2], tabl. 123; [8], 248. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Obszerna praca G. A. E. Bogenga (1881-1960) - 
niemieckiego prawnika i kolekcjonera książek poświęcona 
wielkim bibliofilom i ich kolekcjom. Zaw.: t. 1: Die Ges-
chichte (Abendländische Buchhandschriftenzeit, Italien, 
Frankreich, Spanien, Belgien, Holland, Deutschland, Sla-
vien und Skandinavien, England, Autogrammkollektionen, 
Bibliomanen); t. 2: Die Bilder (na 123 tablicach 329 ilus-
tracji); t. 3: Die Anmerkungen. 360.–

707. BUDZYK Kazimierz – Bibliografia konstytucyj sej-
mowych XVII w. w Polsce. Wrocław 1952. Ossolineum. 25,2x17,7 cm, s. LVI, 191, 
[1]. Książka w Dawnej Kulturze Pol., [t.] 3.
Stan dobry. Bibliografia niezbędna do identyfikacji siedemnastowiecznych wydań konstytucji i 
ich odmian. 60.–

708. DOBRZYCKI Jerzy – Zarys dziejów introligatorstwa w Krakowie. Kraków 1968. 
Sekcja Introligatorów przy Cechu Rzemiosł 
Różnych. 27,7x21 cm, s. 55, [1], tabl. 33. 
opr. oryg. ppł., oryg. futerał kart.
Futerał nieco odbarwiony i naddarty, poza tym 
stan bardzo dobry. Egz. nr 75. 100.–

709. HAJKOWSKI Zygmunt – Losy księgo-
zbioru Feliksa Wężyka z Mroczenia. Łódź 
1928. Nakł. Tow. Bibljofilów. 22,5x18 cm, 
s. 17, [3]. brosz.
Grzbiet i okł. nieco nadkruszone, poza tym stan 
dobry. Wydano 250 egz., ten nr 232, z okazji III 
Zjazdu Bibljofilów Pol. we Lwowie. 60.–

710. JANOCKI Jan Daniel Andrzej – Józef An-
drzej Hrabia na Załuskach Załuski. Z tekstu 
łacińskiego przeł. Kamil Kantak. Warszawa 
1928. Tow. Bibljofilów Pol. 25,5x19,8 cm, 
s. 112, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Praca J. Ja-
nockiego (1720-1786) - bibliografa i biblioteka-
rza, prefekta Biblioteki Załuskich. 100.–
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711. [KATALOG]. Katalog Bibljoteki Horynieckiej xx. Ponińskich. cz. 1: Inkunabuły i 
polonica XVI wieku. Zestawili A. Kawecka-Gryczowa i K. Piekarski. Warszawa 1936. 
Bibljot. Narodowa. 24,2x16,8 cm, s. XII, 81, [1], tabl. 4. brosz.
Stan dobry. Praca dedykowana IV Zjazdowi Bibliotekarzy Pol. Opis blisko 300 najstarszych 
druków przechowywanych początkowo w Horyńcu, później przekazanych Bibliotece Narodo-
wej. 80.–

712. [KATALOG]. Konstanty Maria Sopoćko. Książka i rycina 1924-1987. Wystawa 
grafiki książkowej. Katalog. Oprac. J. Brańska. Warszawa 1987. Bibliot. Narod. 
19,5x21 cm, s. 57, [1]. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. 48.–

713. [KATALOG]. Ogólnopolska wystawa 
grafiki książkowej. Warszawa, V 1967. 
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. 
24,3x16,8 cm, s. [108]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Wstęp W. 
Majchrzaka, wykaz 345 prezentowanych prac, 
ok. 60 czarno-białych reprodukcji. 50.–

714. PAMIĘTNIK II Zjazdu Bibljofilów Pol-
skich w Warszawie (31 X-2 XI 1926). 
Warszawa 1928. Tow. Bibljofilów Pol. 
23,7x18,4 cm, s. 160, [3]. brosz.
Niewielki ubytek narożnika tylnej okł., stan do-
bry. Egz. w znacznej części nierozcięty. Wydano 
450 egz., ten nr 399. Komitet red.: E. Chwale-
wik, L. Lewenstam, E. Maliszewski, T. Żerań-
ski. Zaw. materiały organizacyjne, program 
i opis przebiegu zjazdu, omówienie wystaw 
towarzyszących, wyniki aukcji bibliofilskiej, 
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artykuły: U Brühla i u Fukiera, Święto książki polskiej, bibliografię wydawnictw zjazdowych, 
rozliczenie finansowe imprezy. 140.–

715. PAMIĘTNIK Trzeciego Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie w Zielone Świątki 
26/V-29/V 1928 roku. Pod red. Kazimierza Hartleba. Lwów, IV 1929. Druk. A. Gold-
mana. 25,7x18,3 cm, s. 190, tabl. 16. brosz.
Podklejone naddarcie przedniej okł., stan dobry. 
Wydano 670 egz., ten nr 316. Zaw. m.in.: Gawęda 
poety z typografem (E. Zegadłowicz), Przeszłość 
i przyszłość bibljofilstwa polskiego (K. Hartleb), 
O grafice S. Dębickiego (Z. K. Remerowa), Flo-
rencja (M. Tyszkiewiczowa), Wystawa książki i 
grafiki lwowskiej (M. Des Loges), Wydawnictwa 
Zjazdowe (M. Opałek). 90.–

716. PIEKARSKI Kazimierz – Superexlibri-
sy polskie od XV do XVIII wieku, zebrane 
przez ... Zesz. 1: tabl. 1-40. Kraków 1929. 
Druk. W. L. Anczyca i Sp. 22,8x16,4 cm, s. 
[11], tabl. 40. oryg. teczka kart.
Teczka zakurzona, ślad zawilgocenia widoczny 
zwłaszcza w części tekstowej. Wydano 300 egz., 
ten nr 74. Praca dedykowana w druku Franciszko-
wi Biesiadeckiemu. Następne zeszyty nie ukazały 
się. Na tablicach czarno-białe zdjęcia 40 polskich 
superekslibrisów XV-XVI w. w wielkości natural-
nej. 180.–

717. [PROSPEKT wydawniczy Oficyny Tyszkiewicza]. Tyszkiewiczowska Oficyna we 
Florencji wydrukowała na Gwiazdkę 1934 roku przekład ,Vita nuova’ Danta [...]”. 
[Florencja 1934]. 24,3x16,7 cm, s. [4].
Stamperia Pol. 3.15. Informacja o wydaniu „Życia nowego”. Na pierwszej stronie odręczne dopi-
ski uzupełniające (np. dopisano, że cena egz. w oprawie pergaminowej wynosi 30 zł, że należność 
można przelewać na konto Libraire Polonaise w Paryżu, przekreślono nazwisko E. Porębowicza, 
u którego można było zamówić egzemplarz). Na stronie 2 i 3 umieszczono portret Dantego i po-
dobiznę strony tytułowej. Na ostatniej stronie wydrukowano kolofon książki. Stan dobry. 80.–
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718. RUDNICKA Jadwiga – Bibliografia powieści 
polskiej 1601-1800. Wrocław 1964. Ossoli-
neum. 25,3x17,7 cm, s. 336, [1], tabl. 4. brosz. 
Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, [t.] 13.
Okł. lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Podpis 
własn. Na końcu indeks autorów, tłumaczy, wydaw-
ców, tytułów i osób, wymienionych w tytułach po-
wieści. 50.–

719. SEMKOWICZ Aleksander – Bibliografia 
utworów Adama Mickiewicza. Warszawa 1958. 
PIW. 24,617,4 cm, s. 226, [1]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Dublet biblioteczny (piecz.). Tytuł okł.: 
„Bibliografia utworów Adama Mickiewicza do roku 
1855”. Obejmuje opis 796 utworów lub ich zespołów 
ze wskazaniem miejsca przechowywania autografu, 
pierwodruku, czasem także okoliczności powstania. 

120.–

720. SMOLIK Przecław – Zdobnictwo książki w 
twórczości Wyspiańskiego. Łódź 1928. Tow. 
Bibljofilów. 22,5x15,3 cm, s. 89. brosz.
Ubytki okł., wewnątrz stan dobry. Wydano 500 egz., ten nr 473. Bibliofilska monografia twórczo-
ści Stanisława Wyspiańskiego w zakresie grafiki książkowej, prezentująca okładki jego projektu, 
ozdobniki, winietki i znaki graficzne. Praca jest także wnikliwym studium cech charakterystycz-
nych stylu artysty, jego inspiracji oraz przemian w twórczości. Druk na papierze żeberkowym. W 
tekście 60 ilustracji, 7 barwnych reprodukcji okładek na osobnych kartonach. 140.–

721. SOPOĆKO Konstanty M[aria] – Książeczka o książce. Oprac. graficznie i drzeworyty 
wykonał ... B. m. 1996. B. w. 16,9x12,4 cm, s. 14, [1]. brosz. Z książeczek urodzino-
wych Bereniki, Kamila, Dominiki.
Stan bardzo dobry. Prywatnie wydana kopia publikacji z 1961, odbita w 5 egzemplarzach (zapew-
ne jako prezent urodzinowy dla dzieci). 64.–
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722. [TOWARZYSTWO Miłośników Książki w Krakowie]. Zbiór 41 drobnych druków 
TMK z lat 1930-1938.
Zbiór zaw. głównie zaproszenia na imprezy organizowane przez TMK (wystawy, odczyty, ze-
brania, akademie, wycieczki). Wiele druków otrzymało staranną szatę graficzną, wiele odbito 
na szlachetnych papierach. Oferowany zestaw zawiera przykładowo: zaproszenie na otwarcie 
wystawy książki i grafiki związanej z osobą Józefa Piłsudskiego, wernisaż wystawy grafiki chiń-
skiej, prelekcję Kazimierza Witkiewicza „Książka i grafika na usługach propagandy antyreligij-
nej w ZSRR”, wieczór w stulecie wydania „Pana Tadeusza”, prezentację nieznanego szkicownika 
Stanisława Wyspiańskiego, zwiedzanie zabytków sztuki żydowskiej na krakowskim Kazimierzu, 
odczyt Zofii Stryjeńskiej „Bożki i obrzędy słowiańskie”. Stan dobry i bardzo dobry. Ilustracja 
na tabl. 16. 160.–

723. WITKIEWICZ Kazimierz – Bibljografja druków Miejskiego Muzeum Przemysłowe-
go w Krakowie 1868-1928. Kraków 1929. Druk. M. Muz. Przem. 22,8x15,4 cm, s. 78. 
brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Obszerna odręczna dedykacja Tadeusza (syna Kazi-
mierza) i Urszuli Witkiewiczów z 1979 „kiedy na stolcu prezydenckim zasiadał - miłościwie 
nam panujący - Barszcz... czerwony”. 100.–

724. ZAPASKO Jakym – Mystecka spadšyna 
Ivana Fedorova. Lviv 1974. Vydavnyče 
Obednannja „Vyša Škola”. 35,8x27,2 cm, s. 
219, [5]. opr. oryg. pł., futerał kart.
Futerał otarty, niewielkie zagięcia narożników 
okł., stan dobry. Obca dedykacja. Bogato ilustro-
wana monografia poświęcona działalności Iwana 
Fedorowicza (1510-1583) - pierwszego znane-
go z imienia drukarza wschodniosłowiańskiego, 
działającego w Moskwie, Zabłudowie na Podla-
siu, we Lwowie i w Ostrogu. 120.–

725. [ZWOLAKIEWICZ Henryk]. Grafika 
użytkowa Henryka Zwolakiewicza. Lublin 
1959 [właśc. 1960]. 32,5x23,8 cm, s. [7], 
tabl. 6. opr. oryg. kart.
Niewielkie pęknięcie dolnej części grzbietu, poza 
tym stan dobry. Wydano 50 egz., ten nr 30, z od-
ręczną dedykacją H. Zwolakiewicza dla mec. 
Adama Jurkiewicza. Wstęp A. Ryszkiewicza, na 
tablicach przykłady kompozycji typograficznych 
lubelskiego artysty książki. 240.– nr 725
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726. ANDRZEJEWSKI Jerzy – Popiół i diament. Powieść. Warszawa, II 1948. Czytelnik. 
21,6x15,5 cm, s. 334, [1]. brosz. Klub Dobrej Książki, nr 1.
Okł. nieco otarte, blok lekko wygięty, poza tym stan dobry. Piecz. na stronie przedtyt. Pierwsze 
wydanie. Melania Kierczyńska na łamach „Kuźnicy” krytykowała powieść: „Górowanie złowro-
gich akcji podziemia [...] nad racjami strony przeciwnej, które albo w ogóle w powieści do głosu 
nie dochodzą, albo zamykają się w granicach abstrakcyjnego humanitaryzmu ‘wiary w człowie-
ka’ (Marcin), albo też przedstawione są jako racje jednej tylko doktryny (Szczuka) - stanowi 
między innymi o niesłusznym klimacie powieści” (cyt. za: M. Fik „Kultura polska po Jałcie”, 
Londyn 1989, s. 95-96). Powieść, będąca ważnym głosem w dyskusji o miejscu niedawnych 
konspiratorów w nowej, powojennej rzeczywistości. Pierwotny tekst utworu ukazał się w odcin-
kach w „Odrodzeniu” (jako „Zaraz po wojnie”, druk przerwano), wydanie książkowe - znacznie 
zmienione - ukazało się w lutym 1948. Pod naciskiem krytyki ze strony reżimowych recenzentów 
Andrzejewski odciął się od dotychczasowej twórczości i złożył samokrytykę w książce „Notatki. 
Wyznania i rozmyślania pisarza”. Nad „Popiołem 
i diamentem” pracował w dalszym ciągu, zmie-
niając treść powieści aż do 1954. 140.–

727. ANDRZEJEWSKI Jerzy – Popiół i dia-
ment. Dodatek powieściowy „Życia”. War-
szawa [cop. 1948]. Druk. nr 2 Spółdz. Wyd. 
„Czytelnik”. 19x13,8 cm, s. 334, [1]. brosz., 
składki luzem.
Stan dobry. Kompletny tekst powieści doda-
wanej w postaci kolejnych składek do „Życia”. 
Słownik „Współcześni polscy pisarze i badacze 
literatury” nie odnotowuje tej edycji. Nieczęste. 

140.–

728. BIEROŃ Władysław – Huta im. Lenina i 
Nowa Huta. Przewodnik z planem miasta. 
Kraków-Nowa Huta 1957. Huta im. Lenina. 
17,2x11,6 cm, s. 39, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania narożników okł., okł. 
przyklejone w grzbiecie do sąsiadujących kart, 
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wewnątrz stan dobry. Okładka Z. Acedańskiego. „Przy-
jeżdżają tu hutnicy, górnicy, metalowcy, stoczniowcy, 
studenci wyższej uczelni - aby uczyć się nowoczesnej 
techniki, połączonej z prostotą i śmiałością rozwiązań 
organizacyjnych [...]. Pracownicy przedsiębiorstw 
usługowych wszelkiego typu, handlowcy i chłopi. 
Przyjeżdżają, aby się przekonać naocznie, że droga, 
jaką kroczy Polska, droga uprzemysłowienia oparte-
go na bazie przemysłu ciężkiego, na hutnictwie - jest 
słuszna” (ze wstępu). Ilustracja na tabl. 12. 48.–

729. BŁYSKAWICA Rejonu Wielkie Piece, Huta 
im. Lenina. [Kraków, 18 VI 1954]. [Podp.] Ko-
mitet Redakcyjny.
Druk dwustronny na ark. 29,2x19,7 cm. Numer nie-
regularnie wydawanej gazetki zakładowej. Czerwona 
winieta tytułowa, na jej tle nadruk „Terminowe od-
danie naszego rejonu do produkcji - to nasz wkład 
w walce o pokój”. Numer zaw. krótkie teksty, m.in.: 
Wielki Piec już od pięciu dni suszy się, Za to na hali 
lejniczej ruch, I salon W. Pieca nr 1 też prawie gotowy, 
Stalinogrodzkie Zjednoczenie Instal. Przemysłowych, 
Skrzynka zapytań. Ślady złożenia, wyraźne przetarcia 
na zgięciach, ślad po taśmie, podklejone naddarcia. 
Rzadkie. 80.–

730. BOBIŃSKA Helena – Soso. Dziecięce i szkol-
ne lata Stalina. Warszawa 1953. Nasza Księg. 
21x15,2 cm, s. 156, [4]. opr. oryg. pł. zdob. 
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja („Z okazji Imienin 
życzę Ci Andrzejku, abyś wyrósł na dzielnego obywa-
tela Polski Ludowej Basia. Dn 30-XI-53 r.”). Drzewo-
ryty W. Waśkowskiego. Hagiografia stalinowska. Au-
torka za swoje dzieło otrzymała nagrodę państwową 
III stopnia w VII 1953. 80.–

731. BRONIEWSKA Janina – W marszu na zachód. 
(Reportaże o Pierwszej Armii). Warszawa 1946. 
Wyd. Gł. Zarz. Polit.-Wych. W. P. 21,2x14,7 cm, 
s. 42, [1]. brosz. Biblioteczka Żołnierza, nr 39.
Okł. lekko odbarwione, poza tym stan bardzo dobry. 
Egz. nierozcięty. Piecz. Zaw. m.in.: W Pierwszej Dy-
wizji, Katyń, Śladem Kościuszkowców, Warszawa, List do Berlina. Rozdział katyński zakoń-
czyła autorka słowami: „My sobie wierzymy. Wzajemnie. Ci z czerwoną gwiazdką, ci z białym 
orłem. Na tym wspólnym nam froncie walki z katyńskimi mordercami - Niemcami”. 48.–

732. BROSZKIEWICZ Jerzy – Pożegnanie z katechizmem. Wyd. II. Warszawa 1961. 
Iskry. 19,6x12,6 cm, s. 39, [1]. brosz. Bibliot. Postępowego Wychowania, [t.] 3.
Stan dobry. 40.–

733. BRZECHWA Jan, MINKIEWICZ Janusz – Pokój zwycięży. Wiersze i satyry. War-
szawa 1951. Czytelnik. 18x12,8 cm, s. 47, [3]. brosz.
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Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Wspólny tom wierszy dwóch poetów; zawiera 10 wierszy 
Brzechwy i 8 utworów Minkiewicza. Przykładowe tytuły wierszy: Pieśń bojowników o pokój, 
Do Amerykanina, Warta pokoju, Na śmierć emigracyjnego dygnitarza, Bez paszportów i wiz, 
Głos Ameryki: „Chwal się gumą do żucia, chwal się coca-colą - Niektórzy coca-colę od wolności 
wolą”. 80.–

734. [BYTOM]. 20 Lat W[oje-
wódzkiego] P[rzedsiębiorstwa] 
B[udownictwa] M[ieszkanio-
wego] 1947-1967. Bytom. 
Foto. Bytom 1967. 24x32,6 
cm, s. [28]. opr. oryg. pł.
Niewielkie naddarcie karty tyt., 
stan dobry. Okolicznościowy al-
bum z wklejonymi zdjęciami 
ukazującymi zrealizowane przez 
WPBM inwestycje budowlane. 
Album zaw. 28 fotografii podpi-
sanych na kartonowych przekład-
kach (np.: Szkoła - Świerklaniec; 
Szkoła - Bytom, ul. B. Prusa; 
Pawilon handlowy - Bytom, ul. 
Wolności; Budynek mieszkalny 
- Bytom, ul. Kolejowa; Budynek 
mieszkalny, budownictwo plombowe - Bytom, ul. Katowicka; Budynek mieszkalny - Bytom, 
Rozbark II). 380.–

735. CHRUSTOWSKI Tadeusz, JAŁOWIECKI Janusz, NOWICKI Henryk – Postępo-
wanie karne. Podręcznik dla funkcjonariuszy MO pod red. Stefana Kalinowskiego. 
Warszawa 1965. Oddział Szkolenia KGMO. 21,2x15,2 cm, s. 359, [1]. opr. oryg. pł.
Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan bardzo dobry. Egz. nieużywany. 64.–

736. 40 LAT w służbie narodu. Łódź 1986. Wo-
jewódzki Sztab ORMO. 20,5x14,5 cm, s. 
150, [2]. brosz.
Stan dobry. Zapiski na tylnej okł. Maszynopis 
powiel. Zaw. m.in.: Społeczne i polityczne wa-
runki powstania Ochotniczej Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej, Udział Ochotniczej Rezerwy Mi-
licji Obywatelskiej Łodzi i województwa łódz-
kiego w walce o umocnienie władzy ludowej w 
latach 1946-1948, Członkowie łódzkich jedno-
stek zakładowych Ochotniczej Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej w świetle badań socjologicznych. 
Wydano 450 egz. 64.–

737. CZUBAŁA Tadeusz – Nowa Huta. Prze-
wodnik informator. Kraków 1959. Komitet 
Organizacyjny Obchodu X-Lecia Nowej 
Huty. 19,5x14,6 cm, s. 109, [11]. brosz.
Okł. nieco otarte, rdzawe ślady po spinaczu biu-
rowym na kilku kartach, na planach niektóre ulice 
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zakreślone kredką. Tytuł wpisany odręcznie na grzbiecie. Zaw. 41 całostronicowych zdjęć, tekst, 
plan Nowej Huty, reklamy. 60.–

738. EHRLICH Emil Piotr – Wystawa w sklepie uspołecznionym. Warszawa 1951. Pol-
skie Wyd. Gospodarcze. 20,7x15 cm, s. 63, [17]. 
brosz. Bibliot. Handlu Uspołecznionego, [t.] 15.
Stan bardzo dobry. „Objęcie władzy w Polsce przez 
klasę robotniczą i jej walka o pełną likwidację wyzy-
sku człowieka przez człowieka stworzyła warunki, 
umożliwiające [...] podnoszenie poziomu materialnego 
i kulturalnego mas pracujących [...]. Zadaniem handlu 
uspołecznionego jest szybkie i sprawne doprowadzenie 
masy towarowej do konsumenta”. Dalej następują cyta-
ty ze Stalina. 48.–

739. FEDOROWICZ Jacek – Porady estradowca dla 
Kolegów Dramatycznych. Warszawa 1974. Wyd. 
Artystyczne i Filmowe. 19,4x12,5 cm, s. 136, [4]. 
brosz., obw.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Kostium i co się pod 
nim kryje, Reżyseria estradowa, Scenografia estradowa 
- czyli: nie uciekajcie z krzykiem, Ci, którzy są, lecz ich 
nie ma, czyli: wszystko o organizatorach, Spotkania z 
wielbicielami talentu, Jak się wycofać?. 48.–

740. FILM radziecki. Warszawa 1951. Książka i Wie-
dza. 23,7x17,4 cm, s. 382, [3]. opr. oryg. ppł.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Album zawierający ponad 700 fotogramów z kla-
sycznych filmów radzieckich. Wstęp W. Sokorskiego, szkic „Drogi rozwoju radzieckich filmów 
fabularnych” W. Pudowkina i H. Smirnowa. Na tylnej wyklejce piecz. „Egz. bez wyceny”. 

64.–

741. GLINKA Zdzisław – Naprawa samochodów FSO syrena. Wyd. II poprawione i uzu-
pełnione. Warszawa 1968. Wyd. Komunikacji i Łączności. 29x21,1 cm, s. 319, [1]. opr. 
oryg. pł.
Stan dobry. „Książka przeznaczona jest dla większych zakładów naprawczych, warsztatów rze-
mieślniczych oraz dla użytkowników indywidualnych o bardziej zaawansowanym przygotowa-
niu technicznym”. Produkcję syreny, polskiego samochodu małolitrażowego, rozpoczęto w 1957 
i kontynuowano do 1983, początkowo w FSO w Warszawie, od 1972 w Bielsku-Białej. 80.–

742. GRZEGORCZYK Stefan – Polska na X M[istrzostwach] Ś[wiata]. Murrhardt - dzień 
po dniu. Warszawa 1974. Sport i Turystyka. 23,8x16,7 cm, s. 32. brosz.
Stan bardzo dobry. Kronika pobytu polskiej reprezentacji piłkarskiej pod wodzą Kazimierza Gór-
skiego na Mistrzostwach Świata ‘74 w Niemczech. Polska ekipa mieszkała we wspomnianym w 
tytule Murrhardt, zdobyła tytuł trzeciej najlepszej drużyny na świecie. Tekst obejmuje okres od 
10 VI (dzień wyjazdu z Polski) do 7 VII (tego dnia rozegrano finał Holandia-Niemcy, w przed-
dzień Polscy pokonali Brazylijczyków 1:0). Karykatury E. Ałaszewskiego w tekście, fotografie 
na wszystkich czterech stronach okładek. Zeszyt wydano w gigantycznym nakładzie 150.000 
egz., niewiele z nich zachowało się w tak dobrym stanie. 48.–

743. INSTRUKCJA obsługi magnetofonu „Melodia”. Warszawa [196-]. Zakłady Radiowe 
im. M. Kasprzaka. 20,4x12,4 cm, s.11, [1], tabl. 2. brosz.
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Okł. otarte, niewielkie załamania kart, dwie karty podklejone w grzbiecie. Instrukcja obsługi 
pierwszego polskiego magnetofonu szpulowego, zaprojektowanego przez zespół konstruktorów 
pod kierunkiem inż. R. Patyra i produkowanego od 1959. „Magnetofon ‘Melodia’ jest wygodnym 
urządzeniem do zapisywania i odtwarzania dźwięków zarówno dla użytkowników społecznych, 
np. szkół, teatrów, radiowęzłów itp., jak i dla odbiorców indywidualnych [...]. ‘Melodia’ umożli-
wia nagrywanie i odtwarzanie w obu kierunkach przesuwu taśmy [...], zgodnie z przyjętą umową 
międzynarodową”. 48.–

744. INSTRUKCJA w sprawie oczyszczenia szeregów PPS z elementów wrogich, klasowo 
obcych i przypadkowych. Warszawa, X 1948. PPS, Centralny Komitet Wykonawczy. 
17,1x13,4 cm, s. 13, [1]. brosz.
Stan dobry. Zapiski ołówkiem na ostatniej stronie. Na karcie tyt. nadruk: „Poufne. Tylko do użyt-
ku wewnętrzno-partyjnego”. Szczegółowa instrukcja kogo usunąć, a kogo pozostawić w szere-
gach PPS. „Spośród robotników: usunąć tylko tych, którzy okazują wyraźnie nieuleczalną wolę 
i zdecydowaną niechęć do [...] władzy ludowej, do Związku Radzieckiego albo demokracji lu-
dowych. Spośród chłopów: chłopów biednych traktować tak, jak robotników [...]. Spośród drob-
nomieszczaństwa: usuwać przemysłowców, kupców - właścicieli sklepów, restauracji i hoteli, 
zatrudniających siły najemne [...]. Spośród inteligencji pracującej: usunąć wrogów politycznych 
i notorycznych, szkodliwych plotkarzy [...]. Niedojrzałych politycznie, ale objawiających dobrą 
wolę kierować na kursy wychowania marksistowskiego”. 48.–

745. [IPOHORSKA Janina]. Jan Kamyczek [pseud.] – Grzeczność na codzień. Warszawa 
1956. Iskry. 19,9x13 cm, s. 293, [3]. brosz.
Okł. nieco otarta, stan dobry. Piecz. na stronie przedtyt. Przedruk cieszących się dużą popular-
nością porad zamieszczanych w „Przekroju”. Każdy z 27 rozdziałów kończy sekcja, w której 
autorka odpowiada na pytania nadesłane do redakcji tygodnika. Przykładowe rozdziały: Na ulicy 
i w tramwaju, Chodzimy na wykłady, Na słońcu i w wodzie, Na zabawie, Idziemy w odwiedziny, 
Pod jednym dachem, Towarzyskie gafy. 50.–

 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany. Gdańsk. Klub Prac. Kultury przy Zarz. Okręgu ZZPK, 
Rada Okręgowa ZSP. Red. J. Balcerak. ca 42x30 cm. numery luzem.
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Czas. BJ 4, 178. Trzy numery z 
pierwszego okresu ukazywania 
się pierwszego po wojnie polskie-
go pisma poświęconego jazzowi. 
Miesięcznik zaczął wychodzić w II 
1956 na fali odwilży zapowiadają-
cej wydarzenia Października ‘56, 
początkowo w Gdańsku i w dużym 
formacie. Później redakcja przenio-
sła się do Warszawy, format zmniej-
szono, opiekę nad pismem przejęło Pol. Stowarzyszenie Jazzowe. Każdy z prezentowanych tu 
numerów liczy 8 s.

746. R. 1, nr 4: X 1956.
Stan bardzo dobry. 48.–

747. R. 1, nr 6: XII 1956.
Podklejone naddarcia na zgięciu, niewielki ślad zawilgocenia. Zaw. m.in. artykuł Stefana Ki-
sielewskiego „Perspektywy jazzu” i kilka niewielkich rysunków Janusza Christy, późniejszego 
autora licznych komiksów, twórcy postaci Kajka i Kokosza. 48.–

748. R. 2, nr 2 (8): II 1957.
Zaplamienia, otarcia. Na s. 7 minikomiks Janusza Christy „Rock and roll”. 48.–

749. JUCEWICZ Andrzej – Mundial ‘78. Polska gola! Warszawa 1978. Wyd. Radia i Tele-
wizji. 14,1x19,8 cm, s. 94, [2]. brosz.
Okł. nieco otarta, załamania narożnika przedniej okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Broszura 
wydana w masowym nakładzie (150.000 egz.) przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w 
Argentynie. Rozbudzone cztery lata wcześniej apetyty (reprezentacja Polski zajęła w Niemczech 
3 miejsce) nie zostały zaspokojone - nasza drużyna uplasowała się na 5-8 miejscu. 40.–

750. KAŁUŻA Roman – Polska. Wybory ‘89. Układ i wybór ... Warszawa 1989. Wyd. An-
drzej Bonarski. 19,8x14,3 cm, s. 310, [1]. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: R. Terlecki „1947 rok: wybory”, B. Geremek „Warszawska wiosna?”, S. 
Bratkowski „Gramy o swój los”, „Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność”, T. 
Mazowiecki - wywiad. Publikacja wydana przed historycznymi wyborami do Sejmu i Senatu. Na 
okładce reprodukcja jednego z najbardziej znanych plakatów wyborczych „Solidarności” (patrz 
poz. 515). Ilustracja na tabl. 12. 80.–

751. KATALOG części zamiennych samochodu FSO syrena 104, beztekstowy. Warszawa 
1966. Fabryka Samochodów Osobowych. 20,3x28,9 cm, s. 76. brosz.
Okł. lekko otarte, naddarcie jednej karty. Syrenę 104 produkowano w l. 1966-1972 - był to ostatni 
model z drzwiami otwieranymi przeciwnie do kierunku jazdy. 60.–

752. [KATALOG kosmetyków]. POLLENA. Katalog wyrobów perfumeryjno-kosmetycz-
nych. Warszawa 1975. Biuro Wydawnicze „Chemia”. 23,7x17 cm, s. 297, [22]. brosz.
Stan bardzo dobry. Obszerny katalog wyrobów „Polleny”, osobno do pielęgnacji jamy ustnej, 
włosów, skóry, osobno środków upiększających, wyrobów perfumeryjnych i mydeł toaletowych 
specjalnego przeznaczenia. Opis każdego produktu zawiera jego nazwę, symbol fabryczny, zasto-
sowanie, charakterystykę, sposób użycia, opis opakowania i cenę. I tak, lakier do włosów „Cleo” 
„służy do utrwalenia fryzury, zabezpieczenia jej przed rozwichrzeniem i przed działaniem szko-
dliwych warunków atmosferycznych oraz do nadania połysku [...]. Jest alkoholowym roztwo-
rem substancji błonotwórczych, nierozpuszczalnych w wodzie żywic [...] i łatwo daje się usunąć 
przy myciu”. Woda brzozowa: „jest doskonałym preparatem do wzmacniania włosów, [...] lekko 
wysusza”. Znane były odmienne zastosowania preparatu; one także powodowały wysuszenie - 
nazajutrz. Ilustracja na tabl. 12. 64.–
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753. [KATALOG mebli]. PAGED, 
Centrala Handlu Zagraniczne-
go. [Warszawa] 1980. Agpol, 
Zakł. Offset. 21,3x30 cm, k. 
[187]. brosz.
Naddarcia pierwszej karty, blok po-
luźniony. Karty spięte taśmą prze-
ciągniętą przez otwory na lewym 
marginesie. Katalog mebli krajo-
wych oferowanych przez Paged. 
Na każdej karcie barwne zdjęcie 
mebli, na odwrocie zwymiarowane 
rysunki techniczne poszczególnych 
elementów zestawów meblowych. 
Wśród ujętych w katalogu mebli 
znajduje się wiele obiektów wes-
tchnień Polaków schyłkowego PRL-u: zestaw stołowy „Anatol”, meblościanka „Monte Verde”, 
łóżko piętrowe „Bolek”, zestaw ogrodowy „Goleniów II”, regał magazynowy „Barbara”, przed-
pokój „Sylwia”, biurko „Kalif”, zestaw wypoczynkowy „Witold”. 120.–

754. KATALOG sprzętu radiowo-telewizyjnego. Za-
kłady Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych 
„Zurt”, Zjednoczenie Przemysłu Elektroniczne-
go i Teletechnicznego „Unitra”. Warszawa 1972. 
Wyd. Katalogów i Cenników. 23,4x16,5 cm, s. 
[8], 144. brosz.
Stan dobry. Ilustrowany katalog zaw. zdjęcia i opis 
radioodbiorników turystycznych i stołowych, tele-
wizorów, magnetofonów i telewizorów; wśród nich 
wiele urządzeń wspominanych z sentymentem: radio 
samochodowe Rajd, spotykany do niedawna w pro-
wincjonalnych hotelach radioodbiornik Sarabanda, 
telewizor Beryl 102, magnetofon kasetowy MK-125, 
magnetofon szpulowy ZK-120, gramofony Bambino 2 
i Mister Hit. 100.–

755. [KATALOG]. Centralne Biuro Wystaw Arty-
stycznych. Ogólnopolska Wystawa Młodej Pla-
styki pod hasłem „Przeciw wojnie - przeciw 
faszyzmowi”. Malarstwo, rzeźba, grafika. War-
szawa, VII-IX 1955. 8, s. 47, [1], tabl. 24. brosz.
Otarcia okł., załamanie narożnika przedniej okł., za-
piski kredką tamże, drobne zaplamienia wewnątrz. Katalog jednej z najważniejszych wystaw 
polskiej powojennej sztuki współczesnej zorganizowanej w warszawskim Arsenale z okazji 
V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Wystawa - określana mianem „Arsenał 55” - 
była przełomowym wydarzeniem w historii polskiej plastyki powojennej; właśnie tu dokonano 
pierwszej, na dodatek udanej próby przełamania obowiązujących kanonów sztuki socrealistycz-
nej. Innego zdania był J. Przyboś, pisząc w „Przegl. Kulturalnym”: „Prowincjonalizm, ekspre-
sjonizm, płytkie naśladownictwo awangardy, nowoczesnego malarstwa. Nie może ta wystawa 
stanowić przełomu, jak to na jej cześć naiwni głosili, bo nie pokazała ani jednego dzieła w pełni 
nowoczesnego” (cyt. za: M. Fik „Kultura polska po Jałcie”, Londyn 1989, s. 218). Debiutujący w 
Arsenale artyści stali się z czasem najwybitniejszymi współczesnymi polskimi malarzami. 

100.–
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756. LENGREN [Zbigniew] – Prof. Filutek. Warszawa 
1957. Wyd. Artystyczno-Graficzne. 19,4x10,2 cm, s. 
[7], 100, [1]. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Pierwsza z kilku książeczek z rysunkowymi przy-
godami profesora Filutka. Bohater krótkich, niemych histo-
ryjek obrazkowych pojawił się po raz pierwszy na stronach 
„Przekroju” w 1948 i pozostał tam przez kilkadziesiąt lat; jego 
przygody rysowane przez Lengrena stały się jednym z naj-
dłużej ukazujących się komiksów prasowych na świecie. We 
wstępie do prezentowanej tu książki Anatol Potemkowski pi-
sał: „Oto leży przed nami twórczość Zbigniewa Lengrena [...]. 
Mimo to WAG zdecydowało się na jej wydanie”. Ze wstępu 
dowiadujemy się także, że „Zbigniew Lengren urodził się jako 
dziecko”. 44.–

757. [LENIN Włodzimierz]. Włodzimierz Lenin. Pomnik w 
Krakowie. Kraków 1973. Społ. Komitet Budowy Po-
mnika W. Lenina. 27,1x28,1 cm, s. [24]. brosz.
Stan dobry. Okazała, bogato ilustrowana publikacja wydana z 
okazji odsłonięcia pomnika w Alei Róż, w sercu Nowej Huty. 
Dołączono program uroczystego widowiska „Myśl prosta jak 
czyn”. 60.–

758. MAŁA Konstytucja wraz z Deklaracją praw i wolności obywatelskich, Manifestem 
P.K.W.N. i przepisami związkowymi. Warszawa 1947. Spółdzielnia Wydawnicza 
„Wiedza”. 20,6x14,9 cm, s. 39, [1]. brosz.
Załamania przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Tekst tymczasowej konstytucji, trzykrotnie no-
welizowanej, obowiązującej do 1952. 36.–

759. MAŁCUŻYŃSKI Karol – Plan Gomułki. 
Warszawa-Poznań 1964. Zachodnia Agencja 
Prasowa. 20,8x15,1 cm, s. 90, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Omówie-
nie polskich zabiegów dyplomatycznych mających 
na celu ograniczenie zbrojeń jądrowych w Europie 
Wschodniej. 40.–

760. MAO TSE-TUNG – Szesnaście wierszy. 
Opr. graficzne E. Frysztak-Lubelska. War-
szawa 1959. PIW. 18,3x10,9 cm, s. 32, [4]. 
brosz., obw.
Stan dobry. Starannie wydane wiersze przywódcy 
Chin Ludowych, przewodniczącego Komitetu Po-
litycznego Komunistycznej Partii Chin, ideologa 
maoizmu. Tłumaczyli m.in.: J. Hartwig, T. Kubiak, 
A. Mandalian, W. Woroszylski. 48.–

761. MEBLARSTWO. Warszawa 1961. Wyd. 
Przemysłu Lekkiego i Spożywczego. 
23,8x17,5 cm, s. 290, [2], tabl. 16. opr. oryg. 
pł., obw.
Obw. nieco otarta, górna krawędź naddarta, niewielki ubytek dolnej krawędzi, załamanie naroż-
nika przedniej wyklejki. Skasowane piecz. bibliot. Autorzy: Anna Holzhacker, Czesław Mętrak, 
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Jadwiga Putowska, Jan Żurowski. Na tablicach i 
w tekście liczne przykłady wzornictwa meblo-
wego przełomu lat 50. i 60. XX w. Ilustracja na 
tabl. 12. 64.–

762. MEISSNER Janusz – Warszawa - kurs na 
Berlin. Warszawa 1948. Wyd. „Prasa Woj-
skowa”. 21,7x15,7 cm, s. 161, [2]. brosz., 
obw.
Stan dobry. Podpis własn. Tom opowiadań o pilo-
tach 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” 
- oddziału ludowego Wojska Polskiego. Obwoluta 
z fotomontażową kompozycją Mieczysława Ber-
mana, okładka i ozdobniki Mariana Walentynowi-
cza. 64.–

763. MIĘDZYRZECKI Artur – Wieczory mu-
ranowskie. Warszawa 1954. PIW. 20,6x13,5 
cm, s. 197, [3], tabl. 24. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora 
dla Stanisława Zielińskiego. Gawędy warszawskie 
podlane mocnym, propagandowym sosem. 50.–

764. MOTOCYKL WSK M06B1. Instrukcja obsługi i napraw bieżących. Warszawa 1968. 
Wyd. Komunikacji i Łączności. 20,3x12,3 cm, s. 71, [1]. brosz.
Niewielkie zaplamienie marginesu kart, poza tym stan dobry. Wyd. II. Instrukcję opracowano w 
biurze konstrukcyjnym fabryki w Świdniku. W tekście 39 ilustracji. Ilustracja na tabl. 13. 60.–

765. NIWIŃSKI Leonard – Huta im. Lenina. 
Przewodnik. [Kraków] Nowa Huta 1967. 
Koło Przewodników Zakładowych PTTK 
Huty im. Lenina. 16,2x11,7 cm, s. 48. brosz.
Niewielkie otarcia grzbietu, stan dobry. Zaw. m.in.: 
Kopiec Wandy, Nowa Huta ma 2 tysiące lat, Umo-
wa inwestycyjna z ZSRR, Zatrudnienie, Asorty-
ment produkcji HiL, Sprawy socjalne załogi, Wy-
poczynek i turystyka, Sport. Ilustracje w tekście. 

48.–

766. OBÓZ reakcji polskiej w latach 1939-45. 
Warszawa, V 1948. Gł. Zarz. Informacji W.P. 
20,5x14,6 cm, s. [6], 207. brosz.
Naddarcie obu okł., stan dobry. Na przedniej okł. 
nadruk „Tajne!” i numer egzemplarza. Ze wstępu: 
„Działające obecnie podziemie powstało na bazie 
reakcyjnej części podziemia czasów okupacji [...]. 
Prawie każdy schwytany dzisiaj szpieg, dywersant 
czy sabotażysta ma za sobą znaczny wkład w dzie-
ło zbrodniczej walki z polskim ruchem demokra-
tycznym w czasie wojny”. 120.–

767. OFIERSKI Jerzy – Cie choroba. Ilustrował Jerzy Flisak. Warszawa 1964. Czytelnik. 
17,5x12 cm, s. 171, [5]. brosz., obw. Bibliot. Satyry,
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 tenże – Ze stołka sołtysa Kierdziołka. Ilustro-
wał Jerzy Flisak. Warszawa 1966. Czytelnik. 
17,2x11,7 cm, s. 178, [6]. brosz., obw. Bibliot. 
Satyry,

 tenże – Party u Kierdziołka. Ilustrował Jerzy 
Flisak. Warszawa 1967. Czytelnik. 17,1x11,5 
cm, s. 134, [2]. brosz., obw. Bibliot. Satyry,

 tenże – Za Kierdziołkową miedzą. Ilustro-
wał Jerzy Flisak. Warszawa 1970. Czytelnik. 
17x11,5 cm, s. 143, [1]. brosz., obw. Bibliot. 
Satyry.
Obw. lekko otarte, stan dobry. Cztery książki - 
wszystkie, które wyszły w tym cyklu - z krótkimi 
monologami sołtysa Kierdziołka, postaci stworzo-
nej i odtwarzanej na estradach kabaretowych i w 
audycjach radiowych przez Jerzego Ofierskiego. 
Dołączono kasetę magnetofonową „Party u Kier-
dziołka”. 64.–

768. [OSTRÓW Lubelski]. Album fotograficzny 
„Ostrów-Lub. w XX-lecie PRL 1944-1964”.
Album form. 20x30,2 cm, k. [19], 
opr. oryg. pł. Na wewnętrznej stro-
nie przedniej okł. nazwiska twór-
ców albumu: Franciszek Lewacki, 
Władysław Wysocki, Zofia Wy-
socka i data jego wykonania: 20 IX 
1964. Album zaw. krótką historię 
miasta i 80 czarno-białych fotogra-
fii form. od 14x23,5 do 5,8x9 cm 
wykonanych we wczesnych latach 
60. (na kartach pozostał ślad po 
usuniętych 4 zdjęciach, m.in. po-
sterunku MO). Wszystkie zdjęcia 
odręcznie podpisane (np.: Wyrób 
pustaków betonowych i żużlowych, 
Placówki handlowe (sklepy) Gmin-
nej Spółdzielni w Ostrowie-Lub., 
Szosa łącząca Ostrów z Lubarto-
wem wybudowana w 1956 r., Młyn elektryczny Domaszewskich, Garaże dla ciągników, Budy-
nek Mleczarni wybudowany w 1931 r., Izba Porodowa otworzona w 1958 r., Dzień targowy w 
Ostrowie Lubelskim, Dom Książki - księgarnia oddana do użytku dnia 8 marca 1961 r., Stary dom 
przy ul. Nowy Świat, Ul. Lubelska - dom ten szpeci ulicę, Budowa czynami społecznymi Remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Wiosenne roztopy, Uroczystości dożynkowe w Ostrowie-Lub. w 
1963 r., na zdjęciach władze powiatowe z tradycyjnym bochenkiem chleba, Zespół „Koraliki” 
przy MDK, Piaskownica z dziećmi przy Państwowym Przedszkolu, Wychowawczynie Przed-
szkola z dziećmi podczas zabawy na równoważni. Na końcu dedykacja władz miasta dla prze-
wodniczącego sejmowej komisji kultury ob. Leczkiewicza i członka KC PZPR tow. Makucha. 
Brak tylnej części zapinki albumu, poza tym stan dobry. 200.–

769. PIŁKARSKA reprezentacja Polski 1976. Igrzyska Olimpijskie Montreal. [Warszawa] 
1976. KAW. leporello, 23,6x8,4 cm (po rozłożeniu 23,6x66,3 cm), k. [8]. brosz.
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Niewielkie otarcia. Folder wydany przed olimpiadą w Montrealu, gdzie reprezentacja Polski w 
piłce nożnej odniosła największy w historii sukces olimpijski - zdobyła srebrny medal. Na jednej 
stronie folderu sylwetki piłkarzy, na odwrocie informacje biograficzne o Kazimierzu Górskim i 
dokonania Polski w międzynarodowych imprezach piłkarskich. 40.–

770. [PISARZE PRL-U]. Osiem plansz form. 48,5x39,5 cm: zdjęcia naklejone na karto-
nowe podkłady, wewnątrz zdjęć umieszczono biogram pisarza. Tablice wykonano nie 
przed 1980.
Zbiór zaw. portrety: Romana Bratnego, Bohdana Czeszki, Stanisława Ryszarda Dobrowolskie-
go, Jarosława Iwaszkiewicza, Władysława Machejka, 
Jerzego Putramenta, Adama Ważyka i Wojciecha Żu-
krowskiego. Niewielkie otarcia krawędzi plansz, stan 
dobry. 160.–

771. PLANY godzin i materiały programowe na rok 
szkolny 1945/46 dla szkół powszechnych i U-ej 
klasy gimnazjów ogólnokształcących. Warsza-
wa 1945. Min. Oświaty, Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Szkolnych. 20,1x14,5 cm, s. 160. 
brosz.
Stan dobry. Podpis własn. 60.–

772. POLSKI plakat polityczny. Wybór z kolekcji 
Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego RSW 
„Prasa - Książka - Ruch”. [Warszawa 1973?]. 
40,8x28,3 cm, k. [2], tabl. 25. oryg. teka kart.
Teka nieco załamana, wewnątrz stan dobry. Zbiór 25 
barwnych reprodukcji plakatów z l. 1946-1973. Na 
dwóch kartach tytuł teki i spis zamieszczonych w niej 
prac. 100.–
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773. PRAWDA o Katyniu. Kraków 1945. Wojew. Urząd Informacji i Propagandy. 21,8x14,9 
cm, s. 40. brosz.
Stan bardzo dobry. Zgodne w swych założeniach teksty m.in. W. Wasilewskiej, J. Borejszy i 
korespondentów pism zagranicznych: „Mord w lesie katyńskim był szeregowym ogniwem w 
łańcuchu świadomych zbrodni niemieckich”. 60.–

774. PROCES krakowski. Niepokólczycki, Mierzwa i inni przed sądem Rzeczypospolitej. 
Warszawa 1948. PIW. 24x16,8 cm, s. 389, [2]. brosz.
Okł. nieco przebarwione, niewielki ubytek narożnika tylnej okł., papier pożółkły. Pokazowy 
proces działaczy WiN i PSL oskarżonych o zorganizowanie siatki szpiegowskiej pracującej dla 
rządu polskiego w Londynie. Celem procesu było skompromitowanie ugrupowań opozycyjnych 
i wykazanie ich antynarodowego charakteru ich działalności. Spośród 17 osób zasiadających na 
ławie oskarżonych jedna usłyszała wyrok uniewinniający, pozostali zostali skazani na długoletnie 
więzienie lub karę śmierci. Wykonano trzy egzekucje. 80.–

775. PRUTKOWSKI Józef – Wiersze dobre i złe, ale zawsze prawdziwe. Wiersze i satyry. 
Warszawa 1951. PIW. 21,7x14,3 cm, s. 146, [1]. brosz. Bibliot. „Trybuny Wolności”, 
[nr] 13.
Niewielki ubytek narożnika przedniej okł., poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora 
(„Bardzo wstydzę się podpisywać”). Zbiór wierszy wymierzonych w znacznej mierze w amery-
kańskich imperialistów, np.: Skandal w amerykańskim cyrku, Sędziowie amerykańscy, Kołysan-
ka-trumanka, Anglo-amerykański mecz filmowy, Z krainy bzdur. 60.–

776. PRZYMANOWSKI Janusz – Czterej pancerni i pies. T. 1-3. Warszawa 1968-1971. 
Iskry. 16,7x11,9 cm, s. 269, [2]; 349, [2]; 326, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Komplet opowieści o przygodach Janka i jego towarzyszy pancernych. Kolej-
no tomy w wyd. VI, I i II. Odpowiednik literacki kultowego serialu telewizyjnego. Na okładkach 
wykorzystano fotosy z filmu. Pierwszą serię nakręcono na podstawie wydanej w 1964 powieści 
Przymanowskiego; po wielkim sukcesie serialu autor napisał kolejne dwa tomy, które ukazały się 
w 1969 i miały kolejne wydania. 120.–

777. [RESTAURACJA - Grand Hotel]. Menu restauracji hotelowej „Grandu” (Warszawa, 
ul. Krucza 28) z 1964.
Papierowa teczka form. 30,2x20,7 cm, wewnątrz czterostronicowe, odbite na powielaczu menu z 
datą 1 XI 1964, oraz wydrukowany w ten sam sposób dwustronicowy cennik alkoholi. W lokalu 
„obowiązuje konsumpcja 100.- zł. od osoby”, w czasie występów doliczano 20%. Na wewnętrz-
nych stronach teczki umieszczono reklamę linii lotniczych Sabena i centrali handlu zagraniczne-
go Coopexim. Stan dobry. 80.–
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778. [RESTAURACJA - Kameralna]. Cennik restauracji „Kameralna” (Warszawa, ul. Fok-
sal 16a) z 1964.
Płócienna teczka form. 21,5x15,7 cm, wewnątrz czterostronicowy, odbity na powielaczu cennik 
z datą 12-13 XII 1964, oraz czterostronicowy, odręcznie wypełniony „Cennik win i wódek”. Na 
przedniej okł. napisy: „Restauracja kat. ‘S’. Cennik. Gastronomiczna Spółdzielnia Inwalidów 
‘Kameralna’„ i adres. Wśród wódek najwyżej wyceniono winiak specjalny (258 zł za pół litra), 
najmniej trzeba było zapłacić za angielską gorzką (109 zł). Najdroższymi napitkami były martell 
i hennesy - każdy w cenie 835,50 za butelkę. Zgodnie z nadrukowanym pouczeniem, „konsument 
zamawiający danie główne ma prawo wyboru dodatków uzupełniających, względnie zrezygno-
wania z nich”. Do rachunku doliczano 15% „dodatku rozrywkowego”. Teczka nieco otarta, stan 
ogólny dobry. 100.–

779. ROZWÓJ życia politycznego i gospodarczego w HiL pomiędzy IV a V Zjazdem PZPR 
oraz perspektywy dalszego rozwoju. Kraków, IX 1968. Komitet Fabryczny PZPR przy 
Hucie im. Lenina. 20,7x29,4 cm, k. [1], 34. brosz.
Stan dobry. Podkreślenia w tekście. Maszynopis powiel. Na przedniej okł. nadruk: „Do wewnętrz-
nego użytku aktywu politycznego i gospodarczego HiL” i numer egzemplarza: 17. Publikacja 
przygotowana na Konferencję Fabryczną, mającą wybrać delegatów na V Zjazd PZPR. 100.–

780. SAMOCHODY osobowe. Opisy techniczne. Praca zbiorowa. Warszawa 1958. Wyd. 
Komunikacyjne. 20,5x14,8 cm, s. 429, [2]. brosz., obw.
Obw. nieco otarta, z niewielkim ubytkiem grzbietu, wewnątrz stan dobry. Opis i zdjęcie blisko 
200 modeli aut osobowych produkowanych na całym świecie. Ilustracja na tabl. 13. 48.–

781. [SATYRA]. Zbiór 23 książek satyrycznych z l. 1946-1989.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. w jednej książce. Zbiór zaw.:
1. Czarny Jan – 333 fraszki. Łódź 1959. Wyd. Łódzkie (ilustr. H. Poulain).
2.  Hesse Philippe-Jean – Na arce plotkują zwierzęta. Warszawa 1959. Iskry. Bibliot. Stańczyka 

(ilustr. J. Effel, okł. J. Stanny).
3. Hoffmeister Adolf – Turysta mimo woli. Katowice 1946. Awir (ilustr. autor, okł. J. Mrosz-

czak).

nr 781



187

PRL

4. Ilf Ilja, Pietrow Eugeniusz – Dwanaście krzeseł. Warszawa 1976. Iskry. Bibliot. Stańczyka 
(okł. M. Pokory).

5. Jurandot Jerzy – Moja tfurczość. Warszawa 1966. Iskry. Bibliot. Stańczyka (ilustr. J. Stanny).
6. Kuniński Ziemowit – Kłopoty zawodu. Warszawa 1965. Iskry. Bibliot. Stańczyka (odręczna 

dedykacja autora, ilustr. K. Ferster).
7. Lec Stanisław Jerzy – Fraszkobranie. Warszawa 1966. Iskry. Bibliot. Stańczyka (ilustr. J. 

Młodożeniec)
8. Lipiński Eryk – Zefirek historii. Warszawa 1965. Iskry. Bibliot. Stańczyka (ilustr. E. Lipiński).
9.  Lipiński Eryk – Nowy „zefirek historii”. Warszawa 1989. Iskry. Bibliot. Stańczyka (ilustr. E. 

Lipiński).
10.  Marianowicz Antoni – Co państwu dolega? Warszawa 1967. Czytelnik. Bibliot. Satyry (ilustr. 

E.. Lipiński).
11.  Marianowicz Antoni – Ocet siedmiu złodziei. Warszawa 1959. Iskry Bibliot. Stańczyka 

(ilustr. J. Flisak).
12. Marianowicz Antoni, Minkiewicz Janusza, Załucki Marian – Szopka satyryczna 1956. War-

szawa 1956. Czytelnik. Bibliot. Satyry (ilustr. J. Zaruba).
13. Mleczko Andrzej – Obrazki. Warszawa 1978. Iskry. Bibliot. Stańczyka (odręczna dedykacja 

autora).
14. Polanowski Tadeusz – Chodzące klatki. Warszawa 1964. Czytelnik. Bibliot. satyry (odręcz-

na dedykacja autora, ilustr. J. Srokowski).
15. Prutkowski Józef – Alfabet serdeczny. Warszawa 1952. Czytelnik (ilustr. M. Berezowska i J. 

Zaruba).
16. Rudzki Kazimierz – Dymek z papierosa, czyli wspomnienia o scenach, scenkach i nadscen-

kach. Pod red. ... Warszawa 1959. Iskry. Bibliot. Stańczyka (winiety A. Uniechowski).
17. Samozwaniec Magdalena – Młodość dla wszystkich. Warszawa 1974. Iskry. Bibliot. Stań-

czyka (ilustr. M. Berezowska).
18. Szpalski Karol – Półsłówka. Kraków 1955. Wyd. Literackie (ilustr. G. Miklaszewski).
19. Sztaudynger Jan – Śmiesznoty. Katowice 1968. Wyd. Śląsk (ilustr. M. Berezowska).
20. Wiechecki Stanisław (Wiech) – Ksiuty z Melpomeną. Warszawa 1963. Czytelnik (ilustr. J. 

Żebrowski).
21. Wiechecki Stanisław (Wiech) – Wisła się pali. Warszawa 1967. Czytelnik. Bibliot. Satyry 

(odręczna dedykacja autora, ilustr. J. Zaruba).
22. Zagórski Włodzimierz – Z teki chochlika. Wy-

boru dokonał J. Tuwim. Warszawa 1953. Czy-
telnik. Bibliot. Satyry (ilustr. M. Berezowska).

23. Zaruba Jerzy – Z pamiętników bywalca. War-
szawa 1958. Iskry. Bibliot. Stańczyka (ilustr. 
autora). 240.–

782. SŁODOWY Adam – Majsterkowanie dla każ-
dego. Wyd. IV. Warszawa 1985. Wyd. Nauko-
wo-Techniczne. 29x20,3 cm, s. 254, [2]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Kolejne 
wydanie niezwykle popularnego poradnika drob-
nych napraw i ulepszeń w domu i ogrodzie. Książka 
zawiera m.in. wskazówki, jak samodzielnie zrobić 
lampę stołową, półeczkę w łazience, rolety okien-
ne, wodotrysk ogrodowy, altanę na działce, choinkę 
świąteczną, kolumny głośnikowe i zwijak na włócz-
kę. 64.–

783. SPRAWA Polski w świecie. (Wybór artykułów 
z prasy polskiej zagranicą). Cz. 1: październik 
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1945 - maj 1946. [Poznań] 1946. Nakł. „Macierzy Narodowej”. 22x14,9 cm, s. 103. 
brosz.
Chojnacki II 644. Stan bardzo dobry. Publikacja podziemna wydana bez zezwolenia cenzury. 
Maszynopis powiel. Książkę wyposażono wydawniczo w okładkę ochronną z nadrukiem: „Stefan 
Litauer - Zmierzch ‘Londynu’, Spółdzielnia Wydawnicza ‘Czytelnik’, Warszawa-Łódź”. Zaw. 
przedruk tekstów z prasy emigracyjnej, z reguły nieprzychylnych rządowi w Warszawie. Zapo-
wiedziana część druga nigdy nie wyszła. Rzadkie. 160.–

784. STAWISZYŃSKI Franciszek – Mam samochód... Warszawa 1961. Wyd. Komunikacji 
i Łączności. 20,6x14,8 cm, s. 379, [1]. brosz.
Stan dobry. Poradnik dla posiadaczy samochodów osobowych. Zaw. m.in.: Za co płaci się mandaty 
i traci odcinki kontrolne?, Samochodu nie pożyczaj, Docieranie samochodu, Gdy stukają panew-
ki, Technika jazdy, Zasady jazdy po złych drogach, Uważajmy na tramwaje, Krótka klasyfikacja 
samochodów osobowych, Samochody formuły wyścigowe. Ilustracja na tabl. 13. 48.–

785. SZCZEPAŃSKA Irena – Z pamiętników Czerwonego Harcerstwa Ziemi Krakow-
skiej. Kraków, III 1958. Komitet Organizacyjny Zlotu b. Czerwonych Harcerzy woj. 
Krakowskiego. 20,7x14,9 cm, s. 47, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Na okł. prócz tytułu nadruk „Bądź gotów”. Liczne ilustracje w tekście. 60.–

786. [SZYPULSKI Andrzej, SAFJAN Zbigniew]. Andrzej Zbych [pseud.] – Stawka więk-
sza niż życie. T. [1]-3. Warszawa 1969-1971. Iskry. ca 17,4x12,6 cm, s. 319; 310, [1]; 
301, [2]. brosz. Klub Srebrnego Klucza.
Niewielkie otarcia grzbietów, poza tym stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie cyklu opowieści o 
wojennych losach kapitana Hansa Klossa - bohatera 14-odcinkowego spektaklu Teatru Telewizji 
(emisja 1965-1967), 18-odcinkowego serialu telewizyjnego (emisja 1968-1969), 20-częściowej 
serii komiksów rysowanych przez M. Wiśniewskiego (wyd. I: 1971-1973). W postać głównego 
bohatera wcielił się Stanisław Mikulski uwidoczniony na okładkach wszystkich trzech tomów. 

160.–

787. TRZYDZIEŚCI lat ORMO w służbie stolicy. Warszawa 1976. Społeczny Komitet 
ORMO m. st. Warszawy. 21,7x24,7 cm, s. [126]. opr. oryg. pł., obw.
Stan dobry. Ekslibris. Album z licznymi barwnymi i czarno-białym zdjęciami ukazującymi dzieje 
i obecną działalność stołecznych ormowców. Dołączono oryginalną służbową opaskę naramienną 
z godłem i nazwą ORMO (opaska nieco sfatygowana i zabrudzona). 100.–
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788. TYMCZASOWA instrukcja Służby Zewnętrznej i Nadzoru Administracyjnego Milicji 
Obywatelskiej. Słupsk 1946. C. W. M. O. 20,4x14,5 cm, s. 34, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Przedruk - za zezwoleniem Komendy Głównej MOP - rozkazu nr 88 Komen-
danta Głównego MO z 19 IV 1945. Zaw. m.in.: Obowiązki milicjanta w ogólności, Obowiązki 
milicjanta w służbie, Powinności opieki i nadzoru społecznego, Funkcje specjalne. 48.–

789. TYRMAND Leopold – U brzegów jazzu. Kraków-Warszawa [cop. 1957]. Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne. 19,6x12,8 cm, s. 256, [4]. brosz., obw.
Otarcia obw. Podpis własn. Wstęp Stefana Kisielewskiego. Obwoluta i ilustracje Jerzego 
Skarżyńskiego. Jedna z podstawowych publikacji dotyczących jazzu w naszym piśmiennictwie. 
Ukazała się na fali popaździernikowej odwilży, do jej powstania przyczynili się dwaj wielcy 
propagatorzy i miłośnicy muzyki synkopowanej: L. Tyrmand i J. Skarżyński. 60.–

790. WALIA-POLSKA. Eliminacje Mistrzostw 
Świata, grupa V. Stadion Śląski, Chorzów, 26 
IX 1973. Katowice 1973. Katowicki Okręgo-
wy Związek Piłki Nożnej. 20,5x14,6 cm, s. 78, 
[2]. brosz.
Okł. nieco załamane i otarte, niewielkie zaplamienie 
pierwszej strony. Publikacja wydana przed meczem 
eliminacyjnym Mistrzostw Świata. Polska reprezen-
tacja zwyciężyła wynikiem 3:0, co dało jej awans na 
mistrzostwa. Połowę broszury zajmują reklamy gł. 
śląskich firm i przedsiębiorstw. 40.–

791. WILCZYŃSKI Kwiryn – Samochód na co-
dzień. Warszawa 1962. Wyd. Komunikacji i 
Łączności. 20,7x14,7 cm, s. 168. brosz.
Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Konstrukcja samo-
chodu, Rozruch silnika zimnego w zimie, Ruszanie 
z miejsca, Jazda w okresie docierania, Jazda w trud-
nych warunkach, Jazda samochodem uszkodzonym, 
Wypadki drogowe. 48.–
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792. WISŁOCKA Michalina – Sztuka kochania. War-
szawa 1978. Iskry. 19,4x12 cm, s. 377, [5]. brosz.
Okł. lekko otarte, niewielkie załamanie grzbietu. Pierw-
sze wydanie głośnej książki, której autora stała się boha-
terką filmu biograficznego z 2017. 120.–

793. WISŁOCKA Michalina – Sztuka kochania. War-
szawa 1980. Iskry. 19,3x12,4 cm, s. 306, [5]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. II. 80.–

794. WITTLIN Jerzy – Vademecum erotomana. Kra-
ków 1974. Wyd. Literackie. 19,7x12,6 cm, s. 174, 
[2], tabl. luzem 1. brosz.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Okładka, 
strona tytułowa i ilustracje Daniela Mroza. Jeden z wielu 
humorystycznych poradników J. Wittlina, popularnych 
w latach 70. Ten tom poświęcony sprawom okołołóżko-
wym, punkt widzenia heteroseksualny (np. „Czworokąt - 
jeśli w tym układzie nie mogą wchodzić w grę trzy panie, 
to dwie panie traktuje się jako minimum”), choć dopusz-
czane są inne opcje (np. „Mężczyzna - płeć przeciwna, 
ale czasami nie zanadto”). 64.–

795. WOLSKI Marcin – 60 minut 
na godzinę. Wybrał i podał do 
druku ... Warszawa 1978. Wyd. 
Radia i Telewizji. 17,2x16,4 
cm, s. 309, [3] + kaseta audio. 
opr. oryg. kart.
Nieznaczne otarcia krawędzi 
grzbietu, blok lekko wygięty. Wy-
bór tekstów emitowanych w popu-
larnej audycji radiowej „60 minut 
na godzinę” (obecnej na antenie 
Programu III Polskiego Radia w l. 
1973-1981). Autorzy tekstów: M. 
Czubaszek, J. Fedorowicz, K. Jaro-
szyński, J. Kaczmarek, A. Waligórski, M. Wolski. Zaw. m.in.: Moje życie z Kolegą Kierowni-
kiem, Para-męt pikczers, Rycerze, Matriarchat, Gry i zabawy towarzyskie. 64.–

796. WÓJCICKI Bolesław – Prawda o Katyniu. Warszawa 1952. Czytelnik. 23,7x17 cm, 
s. 186, [3]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Piecz. Na grzbiecie wpisany odręcznie tytuł książki. „Luty 
1952 roku. Nad udręczoną ziemią koreańską unoszą się kłęby dymu ze spalonych przez amery-
kańskie bomby miast, osad, wsi [...]. W Niemczech zachodnich amerykańscy politycy [...] mon-
tują, do spółki z hitlerowskimi zbrodniarzami, z hitlerowskimi producentami armat i cyklonu, 
neohitlerowski Wehrmacht: przeciw Związkowi radzieckiemu, przeciw Polsce. I w tymże lutym 
tegoż 1952 roku Kongres USA wznawia starą, hitlerowską prowokację: Katyń”. Ilustracje w tek-
ście. 60.–

797. WRN bez maski. [Warszawa?] 1948. Wyd. Sekretariatu Generalnego CKW PPS. 
17,2x12,8 cm, s. 31, [1]. opr. wsp. plast. złoc.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Kto jest Wuerenowcem. Tow. Stuczek Antoni z „Pafawagu” pisze: „by-
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łem Wuerenowcem”, Jedna jest Polska Partia Socjalistyczna, Skąd się wzięła dzisiejsza W.R.N.?, 
Droga przez Belweder, Czego chce PPS - Czego chce WRN, Chcemy socjalizmu, My budujemy 
- oni sabotują, Plan działania WRN, Zadania WRN, Rozbijać i osłabiać PPS, Propaganda antyra-
dziecka i demagogia gospodarcza, Oczyszczanie szeregów, WRN nie ma szans.
WNR - PPS Wolność, Równość, Niepodległość (PPS-WRN) - konspiracyjna forma działania 
PPS od X 1939; po zakończeniu działań wojennych „lubelska” PPS zdecydowanie odcięła się od 
antykomunistycznych działań WRN; wielu działaczy WRN zostało aresztowanych przez NKWD 
i jego polskie odpowiedniki, części udało się emigrować. Schwytani przez UB przywódcy frakcji 
zostali skazani w pokazowym procesie w XI 1948 na wieloletnie wyroki więzienia. 40.–

798. WYBÓR pieśni radzieckich w łatwym układzie na głos z fortepianem lub akordeonem. 
Kraków 1951. Pol. Wyd. Muz. 23,7x16,8 cm, s. 126. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Wstęp Zofii Lissy. Ze wstępu: „Radzieckie piosenki ma-
sowe stały się u nas niezwykle popularne [...]. Piosenki radzieckie rozpowszechniły się u nas, 
zanim jeszcze rozwinęła się i zdobyła sobie popularność nasza własna, polska pieśń masowa”. 
Zaw. m.in.: Hymn Związku Radzieckiego, Pieśń o Ojczyźnie, Pieśń o Stalinie, Kasieńka, Kraj z 
nami śpiewa, Samotna harmonia, Czeremcha i bez, Nas wolą swoją Stalin wiódł. 60.–

799. WYBRANE problemy wychowania seksualne-
go w wojsku. Materiały pomocnicze dla lekarzy 
wojskowych. Wyd. II. Warszawa, I 1968. Dep. 
Służby Zdrowia WP. 19,5x12,5 cm, s. 190, [2], 
tabl. luzem 12. brosz.
Stan bardzo dobry. 48.–

800. ZOSZCZENKO Michał – Opowiadania o Le-
ninie. Przełożył Adam Galis. Ilustrowała Anna 
Włoczewska. Warszawa 1970. Nasza Księg. 
20,9x17,8 cm, s. 74, [5]. opr. oryg. ppł.
Niewielkie zaplamienia grzbietu, poza tym stan dobry. 
Zbiór opowiadań o charakterze hagiograficznym. Zaw. 
m.in.: Opowieść o tym, jak Lenin się uczył, O tym, jak 
Lenin przestał palić, O tym, jak Lenin kupił zabawkę 
pewnemu chłopcu, U fryzjera, O tym, jak Leninowi 
podarowano rybę. Każda opowieść podkreśla wyjątko-
we zdolności Lenina i wielkie przymioty ducha. Nawet 
prozaiczne czynności w wykonaniu Lenina urastały do 
rangi niezwykłych dokonań. „A w wolnym czasie szedł 
na polowanie [...], kąpał się w rzece i grał w szachy. A 
figury szachowe sam wyciął z kory. Zrobił to bardzo 
dobrze, wprost doskonale”. Do dziś trwają spory, czy 
Zoszczenko napisał to wszystko serio... Klasyka. Ilustracja na tabl. 13. 100.–

801. Z DOŚWIADCZEŃ przodowników rolnictwa. Materiały ze Zjazdu Miczurinowców 
w Poznaniu 25-26 X 1953 r. Poznań, II 1954. Z. W. Z. S. Ch. 20,6x14,4 cm, s. 39, [1]. 
brosz.
Okł. miejscowo pożółkłe, stan dobry. 40
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802. BARAŃCZAK Stanisław – Jed-
nym tchem. Warszawa 1970. 
ZSP. 17x16,5 cm, s. [24]. brosz.
Otarcia grzbietu, poza tym stan do-
bry. Okł. proj. autora. Druk na pa-
pierze pakunkowym. Drugi tom po-
etycki S. Barańczaka. Na wklejkach 
portret autora oraz trzy reprodukcje 
prac Waldemara Cwenerskiego. 
Tom szczególny, wydany pod koniec 
1970, zawierający poetycką, proro-
czą wizję mającej wkrótce nastąpić 
krwawej masakry w grudniu tego 
roku. Rzadkie. 120.–

803. BARTOSZEWSKI Władysław 
– Warto być przyzwoitym. Tek-
sty osobiste i nieosobiste. Poznań 
1990. W drodze. 19,4x12,5 cm, s. 
322, [1]. brosz.
Okł. nieco otarte. Ekslibris. Odręcz-
na dedykacja autora. 80.–

804. BEŁZA Władysław – Poezye. Lwów 1892. Księg. H. Altenberga. 20,5x13,1 cm, s. 94, 
[1]. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz.
Otarcia okł. brosz., podklejone marginesy obu okł. brosz., załamania pierwszych kart, zaplamie-
nia wewnątrz. Na przedniej okł. odręczna dedykacja autora. Podpis własn. 100.–

805. BIAŁOSZEWSKI Miron – Teatr Osobny 1955-1963. Wstęp Artura Sandauera. War-
szawa 1971. PIW. 18,6x12,3 cm, s. 209, [7], tabl. 16. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Zbiór tekstów krótkich form scenicznych granych w prywatnym mieszkaniu 
autora przy pl. Dąbrowskiego w Warszawie. „Teatr Osobny” Białoszewskiego był pierwszym 
zrealizowanym projektem polskiego awangardowego środowiska teatralnego. 64.–
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806. BIAŁOSZEWSKI Miron – Teatr Osob-
ny 1955-1963. Wstęp Artura Sandauera. 
Warszawa 1971. PIW. 18,6x12,3 cm, s. 
209, [7], tabl. 16. opr. oryg. kart.
Grzbiet nieco pożółkły, niewielkie załamania 
krawędzi kilku kart, stan dobry. Owalna piecz. 
odbita w 3 miejscach, zaklejona na odwrocie 
strony tyt. Autograf autora i data 8 V 1976. 

80.–

807. BIBLIA królowej Zofii (szaroszpatacka) 
wraz ze staroczeskim przekładem Bi-
blii. Wyd. Stanisław Urbańczyk i Vladimir Kyas. Wrocław 1965-1971. Ossolineum. 
29,8x21,5 cm, s. VI, [2], 689, [3]. opr. oryg. pł. Komitet Językozn. PAN, Wyd Źródłowe.
Stan bardzo dobry. Ukazało w 3 zeszytach (tu razem zebranych). „Staropolski przekład Biblii z 
r. 1455”, będący „najobszerniejszym zabytkiem mowy polskiej doby rękopiśmiennej” (ze wstę-
pu). 160.–

808. BOGUSŁAWSKI Wojciech – Henryk Szósty na łowach. 
Komedya we trzech aktach, z powieści angielskiey napi-
sana. Łuck 1802. 16,5x9,6 cm, s. 180. brosz. wt.
Brak karty przedtyt., rozprasowane załamania narożników, ślad 
zawilgocenia, zaplamienia. Piecz. Wyd. II. Rzadkie. 280.–

809. BOROWSKI Tadeusz – Kamienny świat. Opowiada-
nie w dwudziestu obrazach. Warszawa 1948. Czytelnik. 
18,4x12,3 cm, s. 143, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Piecz. Wyd. I. Zbiór krótkich nowel Tade-
usza Borowskiego będący kontynuacją i „uzupełnieniem wizji 
,czasów pogardy’, którą Borowski przedstawił uprzednio w 
,Pożegnaniu z Marią’” (LPPE). 80.–

810. BRANDSTAETTER Roman – Kroniki Assyżu. War-
szawa 1959. Instytut Wydawniczy „Pax”. 17,7x10,4 cm, 
s. 157, [3]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone. Odręczna dedykacja autora dla 
Marii Kann, pisarki. Wyd. III. Oprac. graficzne Maria Hisz-
pańska-Neumann. 100.–

811. BRONIEWSKI Władysław – Krzyk ostateczny. War-
szawa-Kraków 1938. J. Mortkowicz. 19,2x13,2 cm, s. 
43, [4]. brosz.
Stan dobry. Egz. nieobcięty. Ekslibris. Ślad po usuniętym przez cenzurę wierszu „Magnitogorsk 
albo rozmowa z Janem”: brak s. 22-23 (zamiast nich strony o podwójnej paginacji 21-22 i 23-24), 
przyklejony pasek papieru kryjący tytuł wiersza w spisie treści. 80.–

812. BRYLL Ernest – Wigilie wariata. Warszawa 1958. Iskry. 19,6x12,6 cm, s. 54, [4]. 
brosz.
Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan dobry. Piecz. na tylnej okł. Debiut książkowy Ernesta 
Brylla; książka wyróżniona nagrodą na I Festiwalu Kulturalnym Studentów za najlepszy debiut 
poetycki roku. Okładkę i stronę tyt. projektował Alojzy Balcerzak. 50.–
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813. CZYCZ Stanisław – Tła. Wiersze. Kraków 1957. Wyd. Literackie. 19,8x12,8 cm, s. 82, 
[1]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Debiutancki tomik Czycza. „Wszedł do literatury skan-
dalem: chcąc zapisać się do ZLP przyniósł wiersze zakazanego wówczas w Polsce Miłosza i 
przedstawił je jako swoje [...]. Debiutował w 1955 w ,Prapremierze pięciu poetów’ na łamach 
krakowskiego ,Życia Literackiego’ (wraz z Mironem Białoszewskim, Zbigniewem Herbertem, 
Bohdanem Drozdowskim, Jerzym Harasymowiczem) [...]. Twórczość poetycka Czycza utrzy-
mana jest w tonie katastroficzno-wizyjnym [...]. Największy rozgłos przyniosło mu opowiadanie 
,And’ ze zbioru ,Ajol’ (1967) [...]. Był zawsze poza wszelkimi układami środowiskowymi [...]. 
Na podstawie jego twórczości powstały trzy filmy fabularne” (Wikipedia). Na pocz. XXI w. jego 
twórczość - nieco zapomnianą - przypomniała grupa twórców skupionych wokół czasopisma 
„Ha!art”. 70.–

814. CZYCZ Stanisław – Berenais. Warszawa 1960. PIW. 16,6x12 cm, s. 51, [3]. brosz.
Okł. lekko załamana i zakurzona, poza tym stan dobry. Piecz. Okł. proj. Danuta Staszewska. 
Drugi tomik w dorobku poety. 80.–

815. DUCH wolny w pieśni. Poezja Polski dzisiejszej. Warszawa, 24 V 91 [właśc. VIII 
1942]. Wydaw. D. I. [Departamentu Informacji Delegatury Rządu na Kraj]. 17,8x12,8 
cm, s. 86, [1]. brosz.
Chojnacki I 194. Stan dobry. Wydawnictwo konspiracyjne w opracowaniu Stanisławy Marii 
Sawickiej ze wstępem Tadeusza Makowieckiego. Zaw. utwory pogrupowane w działach: Szla-
kiem wojny, Rok 1939, Obrona Warszawy, Okupacja, Sprzymierzonym, Na obczyźnie, W boju o 
wolność. 120.–

Elementarze

816. ABECADŁO polskie z obrazkami dla dobrych dzieci, z nauką zgłoskowania i czyta-
nia. Lwów 1833. Nakł. Franciszka Pillera. 20,1x12,7 cm, s. 50, [2], tabl. 12. opr. kart. 
z epoki.
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Pilarczyk –. Niewielkie otarcia grzbietu, dwie karty podklejone w grzbiecie paskiem papieru, 
stan dobry. Piecz. Rzadki elementarz ozdobiony 24 barwnymi ilustracjami na 12 tablicach. Na 
czystej karcie wpisano odręcznie w epoce „Aleksander Komarnicki trudził się wydaniem tego 
dziełka”. Bibliografia Estreichera (E. XIX 17, 227) odnotowuje podobny tytuł (bez daty wydania) 
pod nazwiskiem Komarnickiego, opatrując opis uwagą: „nie jest pióra A. D. Komarnickiego”. 
Pilarczyk (980) opisuje podobny egzemplarz (także bez daty), wydany przez Pillera i Spółkę, o 
takiej samej objętości, co tu prezentowany, przypisując autorstwo A. Komarnickiemu. Wydania z 
1833 nie odnotowuje żadna z dostępnych nam bibliografii. Ilustracja na tabl. 14. 1.600.–

817. BERNADZIKIEWICZ Teodor – Początki czytania i pisania czyli Elementarz oraz 
zajmujące czytanki z obrazkami dla dzieci. Po-
znań [1917]. Nakł. Tow. Czytelni Ludowych, 
Druk. F. Pilczka. 20,6x14 cm, s. [2], 93, [1]. 
brosz.
Pilarczyk 180. Niewielkie zaplamienie tylnej okł., 
stan dobry. Ilustracje w tekście. Na odwrocie przed-
niej okł. „Rady dla uczących”, na ostatniej stronie: 
„Obrazki malowali: Lewański, Malina, Mukułow-
ska, Rożek, Tatula i Wroniecki”. 240.–

818. BERNADZIKIEWICZ Teodor – Początki 
czytania i pisania czyli Elementarz oraz zajmu-
jące czytanki z obrazkami dla dzieci. Poznań 
[1917]. Nakł. Tow. Czytelni Ludowych, Druk. 
F. Pilczka. 21,9x15 cm, s. [2], 93, [1]. opr. oryg. 
ppł.
Pilarczyk 180. Okł. lekko otarte, stan dobry. Miej-
scami zapiski w tekście (ołówkiem i atramentem). 
Ilustracje w tekście. Na odwrocie przedniej okł. 
„Rady dla uczących”, na ostatniej stronie: „Obrazki 
malowali: Lewański, Malina, Mukułowska, Rożek, 
Tatula i Wroniecki”. 400.–

819. FALSKI Marian – Elementarz dla I klasy szkół powszechnych wiejskich. Z rysunkami 
Jana Miklaszewskiego. Lwów-Warszawa 1937. Książnica-Atlas. 13,5x20 cm, s. 158. 
brosz.
Pilarczyk 758 (?). Niewielki ubytek narożnika przedniej okł., ślad zawilgocenia marginesu części 
kart. Podpis własn. 240.–
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820. NOWY elementarz polski z obrazkami, ułożony podług metody mówienia, pisania i 
czytania. Poznań 1914. Druk. i Księg. św. Wojciecha. 20,3x13,7 cm, s. 75. opr. oryg. 
ppł.
Pilarczyk 1422. Niewielki ślad zawilgocenia na przedniej okł., stan dobry. Na okł. data wydania: 
1915. Ilustracja na tabl. 14. 600.–

821. TORUŃSKI elementarz polski z obrazkami zastosowany do potrzeb dzieci, uczących 
się w szkole tylko po niemiecku. (Wyd. nowe, poprawne i powiększone). Toruń [ok. 
1910]. Nakł. S. Buszczyńskiego. 20,4x13,7 cm, s. 32. brosz.
Pilarczyk 1727. Otarcia okł., zaplamienia wewnątrz, część liter zakreślona ołówkiem. Wersja 
skrócona elementarza (inne wydania liczyły 77 i 80 s.). Ilustracja na tabl. 14. 80.–

822. PILARCZYK Franciszek – Elementarze pol-
skie od ich XVI-wiecznych początków do II 
wojny światowej. Próba monografii księgo-
znawczej. Zielona Góra 2003. Oficyna Wy-
dawnicza Uniw. Zielonogórskiego. 23,7x16,8 
cm, s. 454, [2], tabl. 7. brosz.
Stan bardzo dobry. W cz. 1 omówienie stanu badań 
nad elementarzami polskimi, ich historii, ewolucji, 
metod nauczania, ilustracji, produkcji. Część druga 
zawiera bibliografię obejmującą 1.843 pozycje. In-
deksy, ilustracje w tekście i na tablicach. 60.–



823. FREDRO Aleksander – Sztuka obłapiania. Po-
emat w IV Pieśniach - Wierszem z roku 1817. 
Wykonane z autografu poety jako rękopis. B. 
m. [198-?]. 19,8x14 cm, s. [20]. opr. ppł. z epo-
ki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, zaplamienie przedniej okł. brosz., 
papier nieco pożółkły. Prywatne, amatorskie wyda-
nie obscenicznego poematu Fredry. 48.–

824. GAŁCZYŃSKI K[onstanty[ I[ldefons] – Zaczarowana dorożka. Oprac. graf. Jerzy 
Desselberger. Warszawa 1966. Czytelnik. 15,6x8 cm, s. [19]. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Wyd. II. Jeden z najbardziej znanych wierszy Gałczyńskiego w układzie typograficz-
nym i z rysunkami J. Desselbergera. 48.–

825. GLIŃSKI Kazimierz – Królewska pieśń. Warszawa 1907. Gebethner i Wolff. 24,2x16,6 
cm, s. [4], 535. opr. nieco późn. psk. z zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc.
Uzupełniony niewielki ubytek górnej krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry. Zachowane obie 
okł. brosz. i grzbiet - zdobione przez Jana Bukowskiego. Obszerna opowieść wierszem z naj-
dawniejszych dziejów Polski, dedykowana przez autora „Ojczyźnie mojej”. 280.–

826. GŁOWACKI Janusz – Paradis. Warszawa 1973. PIW. 18x10,8 cm, s. 146, [2]. brosz., 
obw.
Blok nieco wygięty, miejscami zażółcenia papieru. Odręczna dedykacja autora. Na obw. repro-
dukcja rysunku Bożeny Wahl. 80.–

827. GŁOWACKI Janusz – Wirówka nonsensu. Warszawa 1968. PIW. 18,7x10,8 cm, s. 
126, [2]. brosz., obw.
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Obwoluta nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Odręcz-
na dedykacja autora. Siedem opowiadań - debiut książko-
wy pisarza. Obwoluta projektu Bożeny Wahl. 90.–

828. GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Tragedji część 
pierwsza [i] druga. Wadowice 1926. Nakł. i druk Fr. 
Foltina w Wadowicach. 24,2x16,4 cm, s. 238, tabl. 1; 
356, [4]. brosz.
Ratajczak 1057. Okł. lekko otarte i zaplamione, załamania 
i naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Podpis 
własn. Wydano 1.050 egz., ten nr 598 z podpisem Emila 
Zegadłowicza i Franciszka Foltina. Na tablicy portret Go-
ethego wg akwaforty F. Siedleckiego. Prócz tekstu zawiera 
reprodukcje 7 zdjęć projektów scenograficznych Zbigniewa 
Pronaszki oraz 7 fotografii Jana Malarskiego z wystawie-
nia sztuki w Teatrze Narodowym w Warszawie w 1926 r. 
W przedstawieniu brali udział wybitni aktorzy m.in. Józef 
Węgrzyn i Jerzy Leszczyński. Tłumaczenie Zegadłowicza 
było mocno krytykowane, ale miało i ma swoich zwolen-
ników. Cechuje go dość duże przegadanie i eksperymenty 
językowe (stylizacja ludowa), ale tłumacz stara się przeka-
zać wszystkie treści oryginału. 160.–

829. GROCHOWIAK Stanisław – Juwenilia niepublikowane. Wiersze z lat 1949-1952. Z 
ilustracjami autora. Tomik towarzyszący wystawie w Muzeum Literatury im. A. Mic-
kiewicza w Warszawie. Warszawa 1986. Druk. A. Zielińskiego. 23x16,1 cm, s. [36]. 
brosz., obw.
Stan dobry. Przedmowa J. Odrowąż-Pieniążka, tekst końcowy P. Kuncewicza. Publikacja towa-
rzysząca wystawie „Stanisław Grochowiak” w okresie IX 1986-I 1987. Wydano 1.000 egz. 

64.–

830. GROCHOWIAK Stanisław – Menuet z pogrzebaczem. Kraków 1958. Wyd. Literac-
kie. 16,9x12 cm, s. 57, [1]. brosz.
Grzbiet nieco pożółkły, poza tym stan dobry. Podpis własn. Drugi tom wierszy w dorobku po-
ety. 100.–
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831. GROCHOWIAK Stanisław – Polowanie na 
cietrzewie. Warszawa 1972. PIW. 16,7x12 cm, 
s. 86, [2]. brosz., obw.
Bardzo niewielki ślad zawilgocenia na górnej kra-
wędzi obw., stan dobry. Tom poezji. 64.–

832. GROCHOWIAK Stanisław – Rozbieranie do 
snu. Warszawa 1959. PIW. 16,8x12 cm, s. 63, 
[1]. brosz.
Grzbiet pożółkły, stan dobry. Podpis własn. Wyd. I. 
Trzeci tom wierszy Grochowiaka. Okładka proj. Z. 
Sadowskiej. 80.–

833. GRODZIEŃSKA Stefania – Felietony i hu-
moreski 1944-1954. Rysunki i winiety M. Eile, 
S. Ipohorska. Warszawa 1955. PIW. 20,1x12,9 
cm, s. 400, [7]. brosz. Bibliot. Satyry.
Stan bardzo dobry. Nieliczne podkreślenia w tek-
ście. Odręczna dedykacja autorki. 120.–

834. HERBERT Zbigniew – Barbarzyńca w ogro-
dzie. Warszawa 1962. Czytelnik. 19,6x12,7 
cm, s. 265, [3]. brosz., obw.
Obw. lekko otarta, niewielkie zaplamienie margine-
su pierwszych trzech kart. Obca dedykacja. Wyd. I. 
Dziesięć szkiców z podróży po Włoszech i Francji. 
Obwolutę projektował Andrzej Heidrich. 120.–

835. HERBERT Zbigniew – Hermes, pies i gwiaz-
da. Warszawa 1957. Czytelnik. 17,2x11,7 cm, s. 
174, [6]. brosz.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. Okł. i kartę tyt. proj. Wła-
dysław Brykczyński. Tom poezji. 80.–

836. HERBERT Zbigniew – Listy do Muzy. Praw-
dziwa historia nieskończonej miłości. Listy do-
tąd nie publikowane. Wydanie I. Gdynia 2000. 
Małgorzata Marchlewska Wydawnictwo; Druk. 
Grafix. 16x11,5 cm, s. 199. brosz.
Stan dobry. Młodzieńcze listy miłosne poety do jego 
największej, „nieskończonej” miłości - Haliny Mi-
siołek. Na stronach internetowych Fundacji Herberta 
czytamy: „Listy do Muzy [...] w intencji wydawcy 
miały ułożyć się w Prawdziwą historię nieskończonej 
miłości. Tymczasem stanowią raczej casus prawny i edytorską przestrogę. Wydane niestarannie, 
bez zgody i wiedzy spadkobierców, z pogwałceniem prawa autorskiego, zostały [...] wycofane 
z rynku księgarskiego. Zasługują jednak na uwagę, ponieważ dają czytelnikowi niepowtarzalny 
wgląd w życie poety jeszcze przed wydaniem debiutanckiego tomu”. 100.–

837. HERBERT Zbigniew – Pan Cogito. Warszawa 1974. Czytelnik. 20,4x12,8 cm, s. 78, 
[4]. opr. oryg. kart.
Otarcia krawędzi okł., stan dobry. Tom wierszy Zbigniewa Herberta, z kończącym go słynnym 
„Przesłaniem Pana Cogito” („Bądź wierny Idź”). Wyd. I. „To właśnie stanowi o randze nie tylko 
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poetyckiej, ale o wyjątkowej moralistycznej doniosłości tego tomu. Rzecz bowiem w tym, że 
wyboru dokonujemy w każdej chwili życia - i wybór ten tym trudniejszy, im sytuacja bardziej 
nieokreślona” (S. Barańczak w „Polityce”, cyt. za: M. Fik „Kultura polska po Jałcie”, Londyn 
1989, s. 550). 64.–

838. HISTORYA prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny 
Katarzyny. 1570. Wyd. Alexander Kraushar. Kraków 1892. AU. 19,6x13,2 cm, s. [2], 
VIII, 64. opr. ppł. z epoki. Bibljot. Pisarzów Pol., [nr 20].
Stan dobry. Odręczny numer inwentarzowy na stronie tyt. „Opowieść o nieszczęsnych przygodach 
zamążpójścia królewny Katarzyny, czwartej córki Zygmunta Starego i Bony Sforcyi, za Jana, księ-
cia finlandzkiego, późniejszego króla szwedzkiego i ojca Zygmunta III” (ze wstępu). Za podstawę 
niniejszego wydania posłużył jedyny znany ówcześnie egzemplarz „Historyi prawdziwej” wydany 
w Krakowie w 1570 i przechowywany w bibliotece Zamojskich w Warszawie. 80.–

839. HŁASKO Marek – Opowiadania. Paryż 1963. Instytut Literacki. 21,4x13,4 cm, s. 188, 
[3]. brosz. Bibliot. „Kultury”, t. 87.
Okł. i grzbiet nieco otarte. Egz. z księgozbioru Teodora Parnickiego (piecz. na stronie tyt., z mek-
sykańskim adresem). Tom zaw. m.in. opowiadania: Ósmy dzień tygodnia, Port pragnień, Zbieg, 
Miesiąc Matki Boskiej, Powiedz im kim byłem, W dzień śmierci Jego. 120.–

840. HOŁUJ Tadeusz – Wiersze z obozu. 
Wrocław 1946. Książka. 20,4x15 cm, 
s. 69, [2]. brosz.
Stan dobry. Większość wierszy pisana w 
obozie w Oświęcimiu i Litomierzycach. 
Zaw. m.in.: Odprawa podchorążych, Pa-
trząc na rozstrzelanie przyjaciela, Przeciw 
otchłani, Przybycie cyganów. 48.–

841. IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera 
– Ballady bohaterskie. Lwów 1934. 
Ossolineum. 20,2x18 cm, s. 200. 
brosz.
Otarcia okł., załamania i naddarcia kra-
wędzi okł., pionowe załamanie ostatniej 
karty, niewielkie zaplamienia wewnątrz. 
Piecz. Tom wierszy. Zaw. m.in. cykle: 
Warneńczyk, Czarniecki, Żeligowski, 
Wiersze belwederskie, Obrazki z podróży 
po Czechosłowacji. 80.–

842. IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – 
Zwierciadło nocy. Warszawa 1928. J. Mortkowicz. 19,3x13,1 cm, s. [4], 90, [6]. brosz. 
Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. otarte, niewielkie ubytki grzbietu, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Podkreślenia i dopi-
ski ołówkiem. Tom wierszy. Dołączono dwa artykuły prasowe dotyczące poetki. 80.–

843. IWASZKIEWICZ Jarosław – Gniazdo łabędzi. Szkice z Danii. Warszawa 1962. Iskry. 
19,6x12,6 cm, s. 220, [4], tabl. 16. brosz., obw.
Grzbiet obw. pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Henryka 
Berezy, krytyka literackiego. 160.–
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844. IWASZKIEWICZ Jarosław – Księżyc wschodzi. Warszawa 1964. Czytelnik. 
19,6x12,7 cm, s. 234, [2], tabl. 1. brosz., obw.
Niewielkie załamanie tylnej części obw., stan dobry. Odręczna dedykacja autora (podpisana 
„Jarosław”). Wznowienie powieści napisanej 40 lat wcześniej. 120.–

845. IWASZKIEWICZ Jarosław – Sława i chwała. [T.] 1-3. Warszawa 1973. PIW. 17,9x11 
cm, s. 500, [4]; 430, [2]; 377, [3]. brosz. Bibliot. Literatury XXX-lecia.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Ireny Kawalec z 23 IV 1974 na karcie przedtyt. t. 1. 
Saga rodzinna z l. 1914-1947; „akcja powieści przenosi się z ziemiańskich ukraińskich dworów, 
przez europejskie metropolie, do Warszawy i okolic” (Wikipedia). Pierwsze wyd. ukazywało się 
w l. 1956-1962. 100.–

846. KAPUŚCIŃSKI Ryszard – Imperium. Warszawa 1993. Czytelnik. 20,4x13 cm, s. 333, 
[3]. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Pierwsze wydanie głośnej książki Kapuściń-
skiego poświęconej współczesnej Rosji. 100.–

847. KARŁOWICZ Jan, KRYŃSKI Adam, NIEDŹWIEDZKI Władysław – Słownik ję-
zyka polskiego. T. 1-8. Warszawa 1900-1927. Nakł. prenumeratorów, Kasa im. Mia-
nowskiego. 26,7x18,8 cm. opr. wsp. pł.
Drobne zaplamienia, pierwsza strona t. 2, 3 i 6 zakurzona, pierwsza strona t. 7 podklejona w 
grzbiecie, z niewielkim ubytkiem, pierwsza strona t. 8 z naklejoną papierową łatką, mimo to 
stan dobry. Każdy tom obj. 800-1200 s. „Największy z dotychczasowych słowników ogólnych 
[jęz. polskiego] [...] od miejsca wydania zw. warszawskim. Zawiera blisko blisko 250 tys. haseł 
reprezentujących nie tylko słownictwo ogólne, ale też specjalne (gwarowe, terminy fachowe)” 
(„Encyklopedia Polski”, Kr. 1996, s. 623). 1.200.–

848. KATALOG vystavky prysvjačenoi 85-ij ričnyci z dnja smerti Adama Mickeviča. Lviv 
1940. Bibliot. Akademii Nauk URSR, Lvivska Filija. 22,6x14,7 cm, s. 66, tabl. 3. 
brosz.
Stan dobry. Katalog lwowskiej wystawy Mickiewiczowskiej zorganizowanej w 85 rocznicę 
śmierci wieszcza. 64.–

849. KERN Ludwik Jerzy – Najwyższe wykształcenie. Kraków 1969. Wyd. Literackie. 
12x19,7 cm, s. 189, [3]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora z 3 V 1970. Ilustracje Daniela Mroza. 100.–
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850. KERN Ludwik Jerzy – Wiersze i wierszyki. Książkę ilustrował Marian Eile. Warszawa 
1957. Iskry. 19,5x12,5 cm, s. 140, [3]. brosz., obw.
Niewielkie otarcia obw., stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Egz. zaw. komplet 10 wklejo-
nych barwnych ilustracji wykonanych w modnym wówczas stylu abstrakcji geometrycznej (tzw. 
pikasy). Dołączono rękopiśmienny tekst wiersza „Moja żona, proszę pana, jest na ogół wychowa-
na...” podpisany „Błagam pana, panie K., z poważaniem Zygfr. A.”. 100.–

851. KOPCZYŃSKI Onufry – Es-
sai de grammaire polonaise 
pratique et raisonnée. Pour 
les Français. Varsovie 1807. 
De l’Imprimerie des Piaristes. 
18,1x11,5 cm, s. 171, [1], XIX, 
[2], tabl. 1. opr. psk. z epoki, ob-
cięcie barwione.
Otarcia okł., wyklejki pęknięte w 
grzbiecie. Zapiski ołówkiem. Praca 
dedykowana w druku Napoleonowi, 
nazwisko autora uwidocznione po 
dedykacji. Na tablicy (sygn. „I. F. 
del.” i „I. L. sc.”) sylwetka Napole-
ona w chmurach, poniżej personifi-
kacja Polski - kobieta w białej sza-
cie, z rozerwanymi kajdanami, putto 
z kotwicą, piesi i konni żołnierze. 
Pod kompozycją wyrytowany napis 
„Unum pro cunctis Fama loquatur Opus”. Podręcznik gramatyki polskiej dla Francuzów. 400.–

852. KORNHAUSER Julian – W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów. Kraków 
1973. Wyd. Literackie. 19,7x12,5 cm, s. 68. brosz.
Załamanie narożnika przedniej okł., poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Drugi 
tom w dorobku poety. 100.–
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853. KRALL Hanna – Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków 1977. Wyd. Literackie. 
19,6x12,4 cm, s. 89, [2]. brosz., obw.
Obw. lekko otarta, stan dobry. Wyd. I. Jedna z wyjątkowych książek w naszej literaturze XX w. 
Dzieje życia Marka Edelmana - żołnierza powstania w getcie warszawskim i - po wojnie - wybit-
nego kardiochirurga. Pierwodruk tego poruszającego reportażu ukazał się w miesięczniku „Odra” 
w 1976. 100.–

854. [KRASZEWSKI Józef Ignacy]. ŻELEŃSKI Władysław – Stara baśń. Opera w 4-ech 
aktach. Według powieści Józ. J. Kraszewskiego. Słowa Aleksandra Bandrowskie-
go. Muzyka ... Wyciąg fortepianowy z tekstem. Kraków [1910?]. A. Piwarski i S-ka. 
31,2x24 cm, s. 201. brosz.
Stan dobry. Nuty odbito w firmie Jos. Eberle & Co. 
w Wiedniu, na dolnym marginesie kart nadrukowana 
sygn. „W. Ż. 4.”. Autorem libretta, opartego na po-
wieści Kraszewskiego, jest A. Bandrowski - tenor 
grający rolę Domana we lwowskiej prapremierze 
utworu (17 III 1907). 120.–

855. KRYNICKI Ryszard – Akt urodzenia. Poznań 
1969. Wyd. Pozn. 16,9x11,9 cm, s. 80, [1]. 
brosz.
Stan bardzo dobry. Drugi tom wierszy w dorobku 
poety. Okładka Jacka Rybczyńskiego. 60.–

856. KRYNICKI Ryszard – Organizm zbiorowy. 
Kraków 1975. Wyd. Literackie. 19,8x12,5 cm, 
s. 143, [1]. brosz.
Niewielkie otarcia grzbietu, poza tym stan dobry. 
Tom poezji, piąty w dorobku poety. 60.–

Książki dla dzieci i młodzieży

857. ANDERSEN [Hans Christian] – Baśnie. Oprac. Janina Colonna-Walewska. Z koloro-
wemi ilustracjami Stefana Norblina. Warszawa [1931]. Nowe Wyd. 18,1x13,3 cm, s. 
156, [3], tabl. 3. opr. oryg. ppł.
Krassowska 107. Stan dobry. Tablice - wbrew informacji na karcie tyt. - czarno-białe. 120.–

858. ANDERSEN [Hans Christian] – Nowy wybór bajek ... Spolszczyła Wanda Młodnicka. 
Ilustr. Władysław Witwicki. Lwów [ok. 1923]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i 
S-ka. 23,3x15,9 cm, s. 231, [1]. opr. oryg. kart.
Krassowska 135. Niewielki ślad zawilgocenia, poza tym stan dobry. Zaw. 27 baśni poprzedzonych 
krótką biografią autora. 80.–

859. A.B.C. Lwów [1917]. Druk. Ossolineum. 23,7x20,2 cm, s. [12]. brosz.
Grefkowicz 2. Okł. lekko zaplamione, poza tym stan bardzo dobry. Książeczka rozpoczyna się 
wierszykiem „Abecadło o chlebie”, na każdej stronie prezentowane dwie litery alfabetu, którym 
towarzyszą barwne rysunki oraz stosowny wierszyk. 80.–
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860. BARFUS [Eginhard von] – W kraju mężnych Boerów. Przygody młodego Polaka w 
Transwaalu. Podług powieści Barfussa oprac. dla młodzieży Topór [= W. Trąmpczyń-
ski]. Warszawa [1935]. Nowe Wyd. 18,6x14 cm, s. 153, [4], tabl. 1. opr. oryg. ppł.
Krassowska 299. Otarcia krawędzi okł., blok wyraźnie wygięty, brak przedniej wyklejki, miej-
scami zaplamienia wewnątrz. Kompozycja na przedniej okł. sygn. „Laskowski”, na tablicy ilu-
stracja S. Norblina. 80.–

861. BORUDZKA Wanda – Malowane domy. Ilustracje zebrała Zofia Czasznicka. Warsza-
wa 1954. Nasza Księg. 21x29,8 cm, s. 88. opr. oryg. ppł.
Łasiewicka I 875. Stan dobry. Wyd. I. Wiersze. Jako ilustracji użyto wycinanek ludowych, makat, 
koronek itp. 70.–

862. BRZECHWA Jan – Tryumf pana Kleksa. Ilustrował J. M. Szancer. Warszawa 1965. 
Czytelnik. 24,6x17,6 cm, s. 153, [3], tabl. barwne 4. opr. oryg. ppł.
Okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Na karcie tyt. błędna data wydania 1956. Pierwsze wydanie 
ostatniej części trylogii o przygo-
dach tytułowego Kleksa (poprzed-
nie części to „Akademia pana Klek-
sa” (1946) i „Podróże pana Kleksa” 
(1961)). 70.–

863. DURIVIER Amar, JAUF-
FRERT L. F. – La gymnastique 
de la jeunesse, ou traité élémen-
taire des jeux d’exercice, consi-
dérés sous le rapport de leur 
utylité physique et morale. Ou-
vrage orné de 30 gravures. Paris 
1803. A. G. Debray. 16x10,8 
cm, s. 289, [1], 4, tabl. 28. opr. 
pperg. z epoki.
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Miejscami zaplamienia kart, ślady zawilgocenia, brak dwóch tablic (nr 3 i 8). Podpisy własn. 
(m.in. Paula Biernackiego). Książka poświęcona grom i zabawom dziecięcym. Na tablicach ba-
wiące się dzieci. 240.–

864. HELLER Lotte, SUROWZOWA Nadija – Ukrainische Volksmärchen. Uebertragen 
und erzählt von ... Illustriert von Jury Wowk. Wien 1921. Rikola Verlag. 26,2x20,2 cm, 
s. 90, [9], tabl. 6. opr. oryg. kart.
Stan dobry. Dziesięć ukraińskich baśni ludowych w niemieckim przekładzie. 160.–

865. LAMB M[ary] A[nn] – Shakespeare. Szekspir w opowiadaniach dla młodzieży. We-
dług oryginału angielskiego ... oprac. Irena Rybotycka. Frankfurt a. M. [1947]. Wyd. 
Polskie, R. Wegner. 23,6x15,9 cm, s. 34, [1], tabl. 6. opr. oryg. kart., obw.
Polonica 8329. Rdzawe zaplamienia w grzbiecie - widoczne na wyklejkach, poza tym stan bardzo 
dobry. Autorzy katalogu „Polonica” nie znali egz. z autopsji, podają jako współautora Charlesa 
Lamba, przypisują książce inny format (16 podł.). Zaw. 6 opowiadań wg sztuk Szekspira: Burza, 
Kupiec wenecki, Hamlet, Romeo i Julia, Poskromienie złośnicy i Jak się wam podoba. Każdej 
części towarzyszy barwna całostronicowa rycina. 80.–

866. LEMAŃSKI Jan – Lis na łowach. Lisy na dworze królewskim. Ilustr. Kamil Mackie-
wicz. Warszawa 1919. E. Wende i Ska. 21x15,9 cm, s. 49, tabl. barwne 3. opr. oryg. 
kart.
Krassowska 4298. Grzbiet nieco otarty, poza tym stan dobry. Bibliografia Krassowskiej pisze o 4 
tablicach, egz. Biblioteki Narodowej posiada ich 3. Tytuł okł.: „Lis na dworze królewskim”. Dwie 
opowieści wierszem. 100.–

867. LEMAŃSKI Jan – Złota rybka. Ilustr. Kamil Mackiewicz. Warszawa 1919. E. Wende 
i Ska. 21x16,2 cm, s. 33, [1], tabl. barwnych 3. opr. oryg. kart.
Krassowska 4298. Otarcia okł. Dwa wersy na s. 19 zaklejone paskiem papieru z dopisanym na 
maszynie tekstem („Będę po balach tylko chodziła, I po francusku ,mersi’ mówiła”). Opowieść 
wierszem. 100.–
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868. NIEWIAROWSKI Jan – Pod Miłosławiem i 
Wrześnią. Opowiadanie z lat dawnych. Warszawa 
1910. Red. „Przyjaciela Dzieci”. 15,8x13,5 cm, s. 
99. opr. oryg. pł. Bibliot. dla Młodzieży, t. 2.
Grefkowicz 3073. Wyklejki pęknięte w grzbiecie, poza 
tym stan dobry. Kilka piecz. Nieczęste. 180.–

869. NIZIURSKI Edmund – Niewiarygodne przy-
gody Marka Piegusa. Oprac. graficzne Bohdan 
Butenko. Łódź 1997. Wyd. Literatura. 20,5x14,3 
cm, s. 264, [8]. brosz.
Niewielkie otarcia okł., załamanie narożnika przedniej 
okł. Odręczna dedykacja autora („Dla Piotrusia”), 
podpis ilustratora. 80.–

870. NIZIURSKI Edmund – Nowe przygody Marka 
Piegusa (również niewiarygodne). Oprac. gra-
ficzne Bohdan Butenko. Łódź 1997. Wyd. Lite-
ratura. 20,5x14,3 cm, s. 348, [4]. brosz.
Niewielkie otarcia okł. Odręczna dedykacja autora 
(„Dla Piotrusia”), podpis ilustratora. Wyd. I. 80.–

871. NOWAKOWSKI Zygmunt – Złotówka Manoela. Opowiadania dla młodzieży. War-
szawa 1936. Gebethner i Wolff. 20,1x15 cm, s. 215, [7], tabl. 4. opr. oryg. ppł.
Krassowska 5408. Otarcia krawędzi okł., blok lekko wygięty. Podpis własn. Opowieść z Marszał-
kiem Piłsudskim w tle. Ilustracje Stanisława Bobińskiego (barwne na tablicach, czarno-białe w 
tekście). 64.–

872. POCZĄTKOWE nauki czyli umysłowe zatrudnienia połączone z zabawą dla dzieci 
ieszcze czytać nieumieiących. Ozdobione 50 rycinami. Lwów 1822. Józef Jan Piller. 
21,5x13 cm, s. 208, tabl. barwnych 50. opr. oryg. kart.
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Otarcia i zaplamienia okł., wyraźny ślad zawilgocenia wewnątrz, odcięte marginesy kilku kart. 
Piecz. (m.in. Księgarni A. W. Fusieckiego w Krakowie). Tekst (także tytuł) równoległy polski i 
francuski. Ryciny w miedziorycie, sygn. „J. J. Schmutzer” lub „Gerstner sc.”. Na tablicach ob-
razki ukazujące zabawy dzieci, zwierzęta, rośliny, sprzęty domowe, zabawki. Przykładowe tytuły 
rozdziałów: Chłopcy ieżdżący na koniu, Dziewczyna wpośród zabawek swoich, Narzędzia ostre, 
Dzieci szkodę sobie czyniące, Suknie, Narzędzia rolnicze, Owoce maiące ziarnka, pestki i łupy, 
Źwierzęta w niewoli zostaiące, Rzeczy do ochędóstwa służące, Mięsiwo, Ludzie pracą zaięci, Że-
bracy, Kaleki, Ludzie z ciepłych kraiów, Dziewczęta igraiące, Dzieci pożytecznie zatrudnione. Na 
okładkach dwie kompozycje; na pierwszej matka czyta córce książkę, na drugiej starzec objaśnia 
chłopcu mapę. Zachowany przedni fragment starej papierowej koszulki ochronnej, na której ktoś 
(zapewne dziadek) odręcznie wykaligrafował: „Gdybym wiedział, że ciągle będziesz grzecznym 
to bym ci tę książkę darował. Ale pamiętaj dotrzymać słowa - bo to wielka hańba słowa nie dotrzy-
mać”. Wiele lat później ktoś (wnuczek?) od[powiedział wierszem: „Dla skąpego dziadka / Takowa 
nauka / Pustą obiecanką / Nie szantażuj wnuka! / Bo-
gobojny dziadku! / Brzydko pomyśliwasz: / Że książkę 
odzyskasz / I wnuka wykiwasz!” Nieczęste. 600.–

873. POPŁAWSKA Marja z Łozińskich – Obrazki z 
życia dla młodocianego wieku. Warszawa 1874. 
Druk. J. Goldmana. 18,4x13,3 cm, s. [8], 173. 
opr. wsp. pł.
Miejscami zabrudzenia. Piecz., naklejka inwentarzowa 
na stronie tyt. Zaw.: Sierota, Stefanek, Z życia Janinki. 
Cztery drzeworyty w tekście. 120.–



874. [KUBIK Wincenty] – Nuda, patronka szkoły, 
wszechwładna bogini. Powieść z lat dawnych. 
Napisał Nudzimir [pseud.]. Lwów 1907. Nakł. 
Szczęsnego Bednarskiego. 24x16,2 cm, s. [6], 
223, [1]. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz.
Otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Obca 
dedykacja: Buleńkowi, szkolnemu Urwiskowi - Mamu-
sia. Opowieść wierszem ozdobiona (?) 510 rysunkami 
w tekście (wg informacji na okładce brosz.). 100.–

875. LAM Stanisław – Panteon wielkich twórców poezji i prozy. Antologja literatury po-
wszechnej. T. 1-2. Warszawa [1932-1933?]. Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego. 
27,3x21 cm, s. [6], 1044; [6], 904. opr. oryg. pł. złoc.
Niewielkie zaplamienia okł., stan dobry. 
Ekslibrisy. Osobne wydanie ostatnich 
dwóch tomów „Wielkiej historii powszech-
nej” wydawanej w l. 1930-1933, zawierają-
ce najcelniejsze utwory (lub ich fragmenty) 
literatury światowej. 420.–

876. LEC Stanisław Jerzy – Myśli nieucze-
sane. Kraków 1957. Wyd. Literackie. 
16,9x12,1 cm, s. 44, [4]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora ze 
I 1958, jedno zdanie na końcu dopisane ręką 
poety. Okładka projektu Barbary Biernat, 
ilustracje Jacka Gaja. 100.–
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877. LEC Stanisław Jerzy – Myśli nieuczesane. Kra-
ków 1959. Wyd. Literackie. 17x12 cm, s. 154, [5]. 
opr. oryg. pł., obw.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja ilustratora dla 
żony z 28 X 1960. Obwoluta i ilustracje Daniela Mroza. 

100.–

878. LEM Stanisław – Astronauci. Powieść fantastycz-
no-naukowa. Warszawa 1951. Czytelnik. 20,8x14,8 
cm, s. 334, [4]. brosz.
Stan bardzo dobry. Okładka Jana S. Miklaszewskiego, 
ilustracje Bolesława Penciaka. Pierwsze wydanie drugiej 
książki Lema. 120.–

879. LEM Stanisław – Cyberiada. Kraków 1965. Wyd. 
Literackie. 18,2x11 cm, s. 302, [2]. opr. oryg. kart.
Otarcia krawędzi grzbietu i obu okładek, poza tym stan 
dobry. Notatka ołówkiem na stronie tyt. Wyd. I. Zbiór 
opowiadań fantastyczno-naukowych. Ilustracje i okładka 
Daniela Mroza. 100.–

880. LEM Stanisław – Dzienniki gwiazdowe. Warszawa 
1957. Iskry. 19,6x12,6 cm, s. 257, [3]. brosz.
Nieznaczne załamania tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Okładka i ilustracje Mariana Sta-
churskiego. Drugie wydanie cyklu opowiadań kontynuowanego i uzupełnianego przez autora aż 
do 1999. Prezentowany tu tom zaw. opowiadania: Czy pan istnieje, Mr Jones?, Szczur w labiryn-
cie, Koniec świata o ósmej, Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego. Wydanie pierwsze ukazało się 
rok wcześniej. 80.–

881. LEM Stanisław – Śledztwo. Warszawa 1959. Wyd. MON. 19,2x12,6 cm, s. 211, [1]. 
brosz.
Okł. nieco otarte, załamania krawędzi okł., drobne miejscowe zażółcenia papieru. Wyd. I. 64.–

882. LEŚMIAN Bolesław – Dziejba leśna. Warszawa 1938. J. Mortkowicz. 20,4x14,7 cm, 
s. 91, [5]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. nadkruszone i nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Wydano 1.200 egz., ten nr 1182. 
Tom poezji wydany pośmiertnie w układzie i wyborze Alfreda Toma. Zawiera utwory drukowa-
ne w czasopismach w l. 1936-1937 i wiersze najnowsze pozostawione w rękopisach. Po karcie 
tyt. umieszczono zdjęcie poety i faksymile jego podpisu. Tytuł tomu „Dziejba leśna” pochodzi 
od autora; już w 1934 zapowiadał wydanie książki pod tym tytułem. Wiersze zawarte w tomie 
podzielono na cztery grupy, po których Alfred Tom umieścił trzy większe całości: Sen wiejski, 
Śmierć Buddy i tytułową Dziejbę leśną. Nazwy niektórych wierszy pochodzą od Toma. 220.–

883. LEŚMIAN Bolesław – Łąka. Warszawa-Kraków 1937. J. Mortkowicz. 20,6x14,8 cm, 
s. 192, [6]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. nieco zakurzone, przednia nieco załamana, poza tym stan dobry. Wyd. II jednego z naj-
ważniejszych tomików poetyckich okresu międzywojennego, drugiego w dorobku poety. „Mimo 
odosobnionych głosów entuzjazmu [...] minął bez szerszego echa w opinii lit.; z czasem dopiero 
[...] ugruntował sławę poetycką autora” (LPPE). Wyd. I ukazało się w 1920. 120.–

884. LEŚMIAN Bolesław – Napój cienisty. Warszawa 1936. J. Mortkowicz. 20,5x14,8 cm, 
s. [4], 217, [7]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
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Okł. i grzbiet nieco zaplamione, wewnątrz stan dobry. Ekslibris. Podpis ochronny autora. Wy-
dano 1.200 egz., ten nr 1.025. 320.–

885. LEŚMIAN Bolesław – Sad rozstajny. Warszawa 1912. J. Mortkowicz. 18,3x11,5 cm, 
s. [2], 187, [5]. brosz. Pod Znakiem Poetów.
Grzbiet lekko nadkruszony, okł. nieco zabrudzone, poza tym stan dobry. Podpis własn. Debiu-
tancki tom poezji Bolesława Leśmiana, będący „świadectwem przełamywania konwencji mło-
dopolskiej i manifestacją własnej postawy poetyckiej ]...], której filozoficznym zapleczem są idee 
Nietzschego i Bergsona” (LPPE). 160.–

886. LOEBL Bogdan – Kwiaty rzeźne. Kraków-Wrocław 1983. Wyd. Literackie. 16,5x11,5 
cm, s. 71, [1]. brosz.
Stan dobry. Tom wierszy pisarza znanego m.in. z poetyckich tekstów śpiewanych przez grupę 
Breakout Tadeusza Nalepy. Odręczna dedykacja dla niewymienionego z nazwiska Tadeusza 
Urgacza, poety. 70.–

887. LOEBL Bogdan – Zaciśnięta pięść róży. Kraków 1987. Wyd. Literackie. 16,4x11,5 
cm, s. 63, [1]. brosz.
Stan dobry. Tom wierszy. Odręczna dedykacja autora dla Tadeusza Urgacza, poety. 80.–

888. MERWIN Bertold – Polskie listy miłosne od XV do XIX wieku. Oprac. ... Lwów-Po-
znań 1922. Wyd. Polskie. 19,7x14,1 cm, s. XXXII, 178. opr. pł. z epoki.
Niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry. Zaw. wstęp i teksty 131 listów od 1428 do 1856. 

80.–

889. MICKIEWICZ Adam – Pierwsze wieki historji polskiej. Dzieło pośmiertne ... Paryż 
1868. Księg. Luxemburgska. 18,1x11,6 cm, s. [14], XVIII, 118, [1]. opr. psk. złoc. z 
epoki.
Opr. otarta, miejscami zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Piecz. i podpis własn. „Pier-
wodruk fragmentu (?) dzieła Mickiewicza poświęconego dziejom Polski, który Leonard Rettel 
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opublikował [...] na podstawie jednego z dostępnych wówczas odpisów [...] istnienie autorskiego 
tekstu ,Historii polskiej’ należy do nierozwiązalnych chyba zagadek twórczości poety” („Mic-
kiewicz. Encyklopedia”, War. 2001, s. 394). Zaw. m.in.: Trudności w pisaniu i poszukiwaniu jej 
historji, Obraz prawdziwego dziejopisarza, Słowiańszczyzna od wyjścia jej z Azji do czasów 
Lecha, Czecha i Rusa czyli Ruryka, Dzieje mityczne Słowian pod Lachami, Królestwo polskie w 
rodzie Piastów aż do podziału państwa, Bolesław Wielki, Mieczysław II, Kazimierz I, Bolesław 
II Śmiały, Władysław Herman, Bolesław III Krzywousty, Polska w podziałach. Rząd panów, 
Władysław II, Bolesław IV Kędzierzawy, Mieczysław III Stary, Kazimierz II Sprawiedliwy. 
Rzadkie. 280.–

890. MICKIEWICZ Adam – Po-
ezye Adama Mickiewicza. 
Nowe, pomnożone i zupełne 
wydanie z portretem autora i 
dwiema rycinami. T. 1-3. War-
szawa 1833. Nakł. S. H. Merz-
bacha. 17,2x11,6 cm, s. [2], 
LXXXIV, 206, portret 1; [4], 
316; [4], VIII, 250. opr. wsp. 
pperg. z zach. okł. brosz., ob-
cięcie barwione.
Brak karty tyt. t. 1, brak dwóch 
rycin. Stare wpisy własn. W każ-
dym tomie piecz. bibliot. (niekie-
dy prześwitujące na drugą stronę). 
Nieliczne notatki z epoki, kilka 
odręcznych poprawek w tekście. 
Zachowane wszystkie okładki bro-
szurowe. „Wydanie drukowano z całą starannością, z widoczną ambicją i chęcią nie powstydze-
nia się wobec edycji paryskiej [...]. Pierwsza edycja warszawska jest zarazem jedyną, wydaną w 
Warszawie za życia poety [...]. Do zbytnich rzadkości nie należy, jakkolwiek niełatwo jej dostać 
[...] w okładkach oryginalnych, podobnych zupełnie do paryskich” (Semkowicz 91-92). Zaw.: t. 
1: O krytykach i recenzentach warszawskich, Ballady i romanse, Sonety, Sonety krymskie; t. 2: 
Dziady (Upiór, cz. II, cz. IV), Wiersze różne; t. 3: Konrad Wallenrod, Grażyna, Poezye nowe. 

4.800.–

891. MICKIEWICZ Adam – Rzecz o literaturze słowiańskiej wykładana w Kolegium 
Francuzkiem. Rok 1-4. Wyd. II poprawione. Poznań 1850-1851. Druk. W. Stefańskie-
go. 21,6x14 cm, s. XIV, 362; [4], VII, [1], 250; [4], 198; [4], VI, 119. opr. pł. zdob. z 
epoki w 3 wol.
Otarcia okł., miejscami charakterystyczne zabrązowienia papieru. Rok 2 i 3 razem opr. R. 1 obej-
muje lata: 1840-1841, 2: 1841-1842, 3: 1842-1843, 4: 1843-1844. Tekst t. 1 został poprawiony 
przez tłumacza F. Wrotnowskiego, pozostałe przedrukowano z edycji paryskiej bez zmian. 800.–

892. MILCZEWSKI-BRUNO Ryszard – Dopokąd. Olsztyn 1974. Pojezierze. 16,4x11,4 
cm, s. 79, [1]. brosz.
Załamania i otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Czwarty tom poezji w dorobku Milczewskiego-
-Bruna. 50.–

893. MIŁOSZ Czesław – Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Paryż 1974. Instytut Lite-
racki. 21,4x13,5 cm, s. 88, [4]. brosz. Bibliot. „Kultury”, t. 245.
Stan bardzo dobry. Jeden z najważniejszych tomów w dorobku poety. 120.–
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894. MIŁOSZ Czesław – La prise du pouvoir. Roman traduit du polonais par Jeanne Her-
sch. Lausanne 1953. La Guilde du Livre. 21,8x16 cm, s. 239, [3]. opr. oryg. kart. zdob.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie „Zdobycia władzy” - po-
wieści powstałej w 1952, opublikowanej po raz pierwszy we francuskim przekładzie rok później. 
Książka została wyróżniona Prix Littéraire Européen. Polski tekst „Zdobycia władzy” ukazał się 
w Paryżu w 1955. 200.–

895. MIŁOSZ Czesław – Ocalenie. Warszawa 1945. Czytelnik. 22,6x16,3 cm, s. 154, [4]. 
brosz.
Niewielkie zaplamienie obcięcia, bardzo niewielkie ubytki narożników pierwszych dwóch kart, 
stan dobry. Podpis własn. Pierwszy powojenny i czwarty w kolejności tom wierszy C. Miłosza, 
ostatni, jaki poeta opublikował w kraju przed wyjazdem w 1951 na Zachód. Zaw. wiersze po-
wstałe w l. 1932-1939 (drukowane uprzednio w czasopismach i wcześniejszych tomikach) oraz 
utwory nowe, napisane w czasie wojny. „Tom uznany został za najcelniejszy poetycki zapis do-
świadczeń całego narodu w epoce wojennego kataklizmu [...]. ,Ocalenie’ przyjęte zostało jako 
hołd złożony okupowanej i powstańczej Warszawie, tragicznym zmaganiom getta, heroizmowi 
walczących i poległych” (LPPE). 280.–

896. MIŁOSZ Czesław – Rodzinna Europa. Paryż 1980. Inst. Literacki. 20,8x13,5 cm, s. 
246, [1]. brosz. Dzieła zbiorowe, t. 6, Bibliot. „Kultury”, t. 327.
Okł. otarte, blok wygięty. Podpis własn. Podpis autora na stronie przedtyt. 100.–

897. [MIODUSZEWSKI Michał Marcin] – Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki 
wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane a przez X.M.M.M. 
[krypt.] zebrane. Kraków 1843. Druk. S. Gieszkowskiego. 19,8x12 cm, s. 221, [3]. 
brosz.
Papier miejscami zabrązowiony, poza tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Teksty i nuty muzyczne 
ponad 150 pieśni w oryginalnej oprawie broszurowej. Na karcie tyt. uwaga: „Piosnki te w koście-
le śpiewane być niepowinny”. 300.–
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898. MORCINEK Gustaw – Wyrąbany chodnik. Powieść nagrodzona na Śląskim Konkur-
sie Literackim w roku 1931. [Cz. 1]. Cieszyn [1932]. Księg. „Dziedzictwa”. 22x15,5 
cm, s. [2], 497. opr. wsp. ppł. z szyldzikiem.
Stan dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora dla Kornela Makuszyńskiego z 16 II 1932 
(„[...] za Jego ,Człowieka znalezionego nocą’). Do kompletu brak cz. 2. Realistyczna powieść z 
narracją stylizowaną na gwarę śląską o życiu górników na Górnym Śląsku. 140.–

899. MROŻEK Sławomir – Ucieczka na południe. Warszawa 1961. Iskry. 19,5x12,6 cm, s. 
196, [1]. brosz., obw. Bibliot. Stańczyka.
Obwoluta nieco otarta, poza tym stan dobry. Piecz. Powieść ilustrowana obficie przez autora 
(każda strona tekstu ozdobiona jednym rysunkiem - książka zawiera łącznie 193 ilustracje). 
Ważną rolę w powieści odgrywa tajemnicze podziemne przejście z Zakopanego bezpośrednio na 
Bałkany. 64.–

900. MROŻEK Sławomir – Utwory sceniczne. Kraków 1963. Wyd. Literackie. 12x19,7 
cm, s. 286, [2]. opr. oryg. pł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora z 2 XI 1981. Zaw. utwory: Policja, Męczeństwo Piotra 
Ohey’a, Indyk, Na pełnym morzu, Karol, Strip-tease, Zabawa, Kynolog w rozterce, Czarowna 
noc, Śmierć porucznika. 140.–

901. NOWAKOWSKI Marek – Judasz na placu Defilad. Warszawa 1997. Oficyna Wydaw-
nicza Rytm. 20,5x14,5 cm, s. 148, [11]. brosz.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Wyd. II. 80.–

902. NOWAKOWSKI Marek – Opowiadania uliczne. 
Warszawa 2002. Twój Styl. 19,3x11 cm, s. 200. opr. 
oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. 80.–

903. OWIDJUSZ – Sztuka kochania. Wolny przekład 
Juljana Ejsmonda. Warszawa 1928. Tow. Wyd. 
„Rój”. 26,7x19,8 cm, s. 91, [3]. opr. oryg. pł. złoc., 
obcięcie barwione.
Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu, mimo to stan dobry. 
Oprawę wydawniczą wykonano w warsztacie Roberta Jaho-
dy (ślepy tłok na tylnej okł.) „Poemat o miłości w praktycz-
nych jej aspektach w trzech księgach: pierwsza - jak dziew-
czę oczarować, druga - jak miłość pielęgnować, trzecia - dla 
kobiet, jak dbać o mężczyznę, by związek był szczęśliwy” 
(Wikipedia). Tytuł oryg. „Ars amatoria”. 300.–

904. PAPINI Giovanni – Żywy Dante. Przełożył z wło-
skiego E. Boyé. Warszawa 1934. Wyd. J. Przewor-
skiego. 23,5x16,3 cm, s. 358, [1], tabl. 8. opr. psk. 
złoc. z epoki z zach. obw., obcięcie barwione.
Stan dobry. Stara piecz. księgarni w Chełmży. 240.–

905. PIESNI swiatowe z naynowszych oper, komedyo-oper, dramm y tragedyi, oraz z przy-
łączeniem nieco dawnieyszych w różnych zabawach, iako też wierszy dla rycerzów 
polskich po woynie w r. 1809 powracaiących zebrane. Warszawa 1810. 15,8x10,3 cm, 
s. 219 [jest mylnie 218], [4]. opr. późn. ppł.
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Miejscami zabrudzenia kart, podklejona krawędź jednej karty, otarcia ostatniej strony, ubytek 
narożnika tylnej wyklejki. Naklejka na odwrocie strony tyt. Piecz. Zaw. teksty niemal 90 pieśni; 
zbiór otwiera „Pieśń na wiazd do Warszawy W. Napoleona”. 200.–

906. RÓŻEWICZ Tadeusz – Czas, który idzie. Warszawa 1951. Czytelnik. 18,5x12,6 cm, 
s. 33, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Tom wierszy. Wyd. I. 70.–

907. RÓŻEWICZ Tadeusz – Czerwona rękawiczka. Kraków 1948. Sp. Wyd. „Książka”. 
18,3x13,3 cm, s. 56, [2]. brosz.
Okł. lekko zaplamione, stan dobry. Ekslibris. Tom wierszy. Wyd. I. 100.–

908. RÓŻEWICZ Tadeusz – Duszyczka. Kraków 2001. Wyd. Literackie. 19,6x12,2 cm, s. 
45, [3]. brosz.
Stan bardzo dobry. Autograf autora (imię i nazwisko) z 2006. Poemat prozą wydany po raz 
pierwszy w 1977. 100.–

909. RÓŻEWICZ Tadeusz – Opadły liście z drzew. Warszawa 1955. PIW. 19,6x12,4 cm, s. 
106, [2]. brosz.
Stan dobry. Tom opowiadań. Wyd. I. 70.–

910. RÓŻEWICZ Tadeusz – Pięć poematów. Warszawa 1950. Czytelnik. 17,9x12,8 cm, s. 
67, [2]. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, okł. lekko zakurzone, załamanie dwóch kart w grzbiecie. Podpis 
własn. 70.–

911. RÓŻEWICZ Tadeusz – Próba rekonstrukcji. Wrocław 1978. Ossolineum. 17,8x11,1 
cm, s. 521, [1]. brosz. Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Wi-
sławy Szymborskiej („... na pamiątkę uczty u Wierzynka 9.X. 1979 r. ...”). Wybór opowiadań. 

300.–
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912. RÓŻEWICZ Tadeusz – Równina. Kraków 1954. Wyd. Literackie. 19,5x12,4 cm, s. 
46, [2]. brosz.
Drobne zabrudzenia wewnątrz, stan dobry. Podkreślenia i notatki ołówkiem. Okładka i ilustracje 
Adama Marczyńskiego. 80.–

913. RÓŻEWICZ Tadeusz – Srebrny kłos. Warszawa 1955. Czytelnik. 19,8x12,6 cm, s. 63. 
brosz.
Pionowe załamanie przedniej okł., tylna okł. nieco zakurzona, poza tym stan dobry. 60.–

914. RYBICKI Józef – Księga Wergiljuszowa. W dwutysięczną rocznicę urodzin poety 
wydana [...] pod red. ... Wilno 1930. Koło Filolog. Słuchaczy Uniw. Stefana Batorego. 
24,8x17,7 cm, s. 242, [2], III. brosz. Alma Mater Vilnensis, Bibljoteka, z. 1.
Stan bardzo dobry. Numer inwentarzowy na przed-
niej okł., wewnątrz napis „Egzemplarz recenzyjny”. 
Zaw. m.in.: Stanowisko Wergiljusza w historji języka 
łacińskiego, Kobiety u Wergiljusza na tle epoki, We-
rgiljusz u kolebki polskiej poezji mesjanicznej, Stare 
wydania Wergiljusza w Bibljotece Uniwersytetu Ste-
fana Batorego, Wergiljusz w czasopismach wileń-
skich pierwszej połowy XIX w. Barwna okładka proj. 
R. Rynczewskiego. 80.–

915. [SAWCZYŃSKI Zygmunt] – Języki wschod-
niej części kraju naszego w stosunku do siebie 
i do szkół uważane. Osobne odbicie z feuleto-
nu [!] Dziennika „Czas”. Kraków 1861. Druk. 
„Czasu”. 21,5x12,8 cm, s. 80. brosz.
Załamanie tylnej okł., stan bardzo dobry. Egz. nieroz-
cięty. 60.–

916. [SCHULZ Bruno]. SKAMANDER. Mie-
sięcznik poetycki. Warszawa. Red. M. Gry-
dzewski. 25,5x18 cm. brosz.
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 T. 9, zesz. 58: V 1935. s. [81]-159, [1], tabl. 4.
Okł. lekko otarte, przednia okł. nieznacznie naddarta, tylna nieco zaplamiona, wewnątrz stan 
dobry. Zaw. opowiadanie Brunona Schulza „Księga”, które weszło do tomu „Sanatorium pod 
Klepsydrą”. Okładka Antoniego Wajwóda, ilustracje Feliksa Topolskiego, zdjęcia i fotomontaże 
spółki Levitt-Him. Numer zaw. m.in.: wiersz „Elegja” Czesława Miłosza, „Zmienność sądów i 
ocen estetycznych” Władysława Kozickiego, wiersz „Dobre i złe” Leopolda Staffa. 200.–

917. [SCHULZ Bruno]. WIADOMOŚCI Literackie. Warszawa. Red. M. Grydzewski. ca 
50x40 cm. numer luzem.

 R. 15, nr 35 (774): 21 VIII 1938. s. 8.
Naddarcia marginesów, niewielki ubytek pierwszej karty. Numer zaw. dwustronicowe opowia-
danie B. Schulza „Kometa” (s. 2-3) zilustrowane ośmioma rysunkami Eggi Haardt, przyjaciółki 
pisarza, jedynej - prócz samego Schulza - ilustratorki jego tekstów wydanych za życia autora. 
„Kometa” nie weszła do żadnej z dwu książek Schulza, tekst został ponownie wydany dopiero w 
zbiorze „Proza” z 1964. Prócz tego numer zaw. m.in. wypowiedzi w ankiecie „O pamięć Stanisła-
wa Augusta” i wiersze K. Iłłakowiczówny z cyklu „Muzyka nad Powiślem”. 250.–

918. SŁONIMSKI Antoni – Alfabet wspomnień. Warszawa 1975. PIW. 20x13,1 cm, s. 283, 
[1], tabl. 27. opr. oryg. pł., obw.
Obw. lekko uszkodzona i zaplamiona, poza tym stan dobry. Na karcie tyt. odręczna dedykacja 
autora z II 1976. Zbiór historyjek i anegdot skrzących się humorem, z nutką nostalgii. 140.–

919. SŁOWNIK słowiańsko-polski, zawierający w sobie mniej teraz zrozumiałe, w księ-
gach cerkiewnych i do nabożeństwa służących znayduiące się słowa, dla użytku Du-
chowieństwa, wyznawców obrządku grecko-katolickiego, miłośników starożytnego 
ięzyka słowiańskiego. Lwów 1830. Nakł. Instytutu Stauropigialnego. 18,6x12,2 cm, s. 
[8], 147. opr. późn. bibliot. ppł.
Okł. nieco otarte, ślad zawilgocenia, tylna wyklejka podklejona w grzbiecie. Tytuł także w jęz. 
staro-cerkiewnym. 120.–
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920. STACHURA Edward – Dużo ognia i tak dalej. Poznań 1978. Wyd. Poznańskie. 
19,6x12,5 cm, s. 114, [2]. brosz., obw.
Otarcia grzbietu obw., poza tym stan dobry. Zaw. przedruki opublikowanych uprzednio poema-
tów „Dużo ognia”, „Przystępuję do ciebie”, „Po ogrodzie niech hula szarańcza” oraz pierwodruk 
„Missa pagana”. 60.–

921. STACHURA Edward – Fabula rasa. (Rzecz o egoizmie). Olsztyn 1979. Wyd. Pojezie-
rze. 19,4x12,5 cm, s. 175, [1]. brosz., obw.
Stan dobry. Wyd. I. 80.–

922. STACHURA Edward – Falując na wietrze. Opowiadania. Warszawa 1966. Czytelnik. 
18,4x10,8 cm, s. 178, [2]. brosz., obw.
Obwoluta lekko otarta, stan dobry. Pierwsze wydanie tomu opowiadań popularnego w latach 
70. i 80. poety, pieśniarza, prozaika i tłumacza. „Falując na wietrze” była trzecią jego książką, 
otrzymał za nią nagrodę Stowarzyszenia Księgarzy Pol. w 1966. Okładkę projektował Marian 
Stachurski. „Stachura jest tym pisarzem pokolenia, który w pełni zdał sobie sprawę, że niemoral-
ność zasłania się niewiedzą” (T. Burek z „Twórczości”, cyt. za: M. Fik „Kultura polska po Jałcie”, 
Londyn 1989, s. 385). 64.–

923. STACHURA Edward – Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka. Warszawa 1975. PIW. 
18,5x10,9 cm, s. 51, [3]. brosz., obw.
Stan dobry. Podpis własn. Na obw., karcie przedtyt. i okł. ilustracje Jana Sawki. „Wszystko jest 
poezją, każdy jest poetą”. 100.–

924. STAFF Leopold – Barwa miodu. Warszawa 1936. J. Mortkowicz. 19,1x12,9 cm, s. [4], 
101, [7]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. nieco zakurzone z lekko załamanymi narożnikami, poza tym stan dobry. Wyd. I. Zaw. m.in. 
wiersz „Ars poetica” uważany za programowy dla poety. 100.–

925. SZCZEPAŃSKI Jan Julian – Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegocze-
snych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez ... T. 2: Wybór pism róznych 
autorów. Lwów 1827. Wyciśnięto u Piotra Pillera. 20,3x11,7 cm, s. 171, [3]. opr. późn. 
ppł.
Otarcia krawędzi okł., grzbiet oklejony papierem, wyklejki podklejone w grzbiecie, miejscami 
zaplamienia. Na stronie tyt. zatarty numer tomu. Piecz. Druga część sześciotomowego cyklu 
antologii poetyckich wydawanego w l. 1827-1828 przez J. J. Szczepańskiego. Na końcu pre-
zentowanego tu tomu umieszczono „Pożegnanie Chile-Harolda (Z L[orda] Byrona)” Adama 
Mickiewicza (pierwodruk ukazał się nieco wcześniej). 280.–

926. SZYMBORSKA Wisława – Koniec i początek. Poznań 1993. Wyd. a5. 20,4x14 cm, s. 
41, [3]. brosz. Bibliot. Poetycka.
Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja 
autorki. 120.–

927. TISCHNER Józef, ŻAKOWSKI Jacek – Tischner czyta Katechizm. Kraków 1996. 
Znak. 19,5x12,4 cm, s. 199, [1], tabl. 8. brosz.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja J. Tischnera, podpis J. Żakowskiego. 100.–

928. TUWIM Julian – Cicer cum caule czyli groch z kapustą. Panopticum i archiwum kul-
tury. Do druku przygotował i przedmową opatrzył Józef Hurwic. Seria 1-3. Warszawa 
1958-1963. Czytelnik. 19,7x12,6 cm, s. 318, [1]; 280, [1]; 244, [7], tabl. 3. brosz., obw.
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Okł. lekko otarte, stan dobry. Zbiór śmiesznych, dziwnych, niezwykłych tekstów przedrukowa-
nych w miesięczniku „Problemy” (w l. 1949-1954) z dziewiętnastowiecznych (czasem wcze-
śniejszych) książek i czasopism. Oprac. graf. Romualda Nowickiego. 80.–

929. TUWIM Julian – Pegaz dęba. Warszawa 1950. Czytelnik. 25,6x18 cm, s. 427, [4]. 
brosz.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Na karcie przedtyt. 
obszerniejszy tytuł: „Pegaz dęba czyli panopticum poetyckie, w którym obejrzeć można niebywałe 
eksponaty [...] fantasmagorie lingwistyczne, absurdy [...], grafomańskie elukubracje [...], palindro-
my, raki, akrostychy, tautogramy [...]”. 300.–

930. TUWIM Juljan – Hetedik ösz. Versek. Len-
gyelböl forditotta és bevezetéssel ellátta Bar-
dócz Árpád. Budapest 1938. A Magyar Mic-
kiewicz Társaság Kiadása. 19,9x13,4 cm, s. 
83, [5]. brosz.
Nieznaczne zaplamienie tylnej okł., poza tym stan 
bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Węgierski przekład 
wierszy Tuwima. 120.–

931. TYRMAND Leopold – Hotel Ansgar. Opo-
wiadania. Poznań [1947]. Księg. Z. Gustow-
skiego. 21,5x15,7 cm, s. 181, [2]. brosz.
Grzbiet i okł. nieco otarte, uzupełnione ubytki 
grzbietu, papier nieco pożółkły. Piecz. Tom opo-
wiadań. Debiut książkowy pisarza. Okładka 
Aleksandra Krakowskiego. Autor wspominał, 
że po nałożeniu przez władze zakazu druku jego 
utworów, „Hotel” był wycofywany z bibliotek i 
niszczony. 120.–
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932. UŁASZYN Henryk – Język złodziejski. Łódź 1951. Łódzkie Tow. Nauk. 25,6x18,1 
cm, s. 90. brosz. Wydawnictwa ŁTN, wydz. 1, nr 11.
Okł. pożółkłe i nieco nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. 
Zaw. m.in.: Nazwy złodziei, Nazwy kradzionych przedmiotów, Nazwy wrogów złodziei, Nazwy 
związane z więzieniem, Teksty w gwarze złodziejsko-polskiej. Zapożyczenia hebrajsko-żydow-
skie, Zapożyczenia ruskie, Język złodziejsko-polski, Inne gwary tajne. 48.–

933. WALDORFF Jerzy – Godzina policyjna. Powieść. Warszawa 1948. Wyd. „Panteon”. 
22,3x16 cm, s. 219, [5]. brosz.
Blok lekko wygięty. Piecz. pewnego inżyniera-metalurga. Okładka Janusza Marii Brzeskiego. 
Groteskowa powieść - wyjątkowa pozycja w dorobku wybitnego znawcy, krytyka i popularyza-
tora muzyki poważnej. 80.–

934. WASYLEWSKI Stanisław – Sztambuch. Skarbnica romantyzmu. Zebrał i wydał ... 
Lwów-Warszawa [przedm. 1921]. A. Altenberg i J. Mortkowicz. 16,4x23,9 cm, s. [2], 
32, [124], tabl. 4. opr. oryg. kart.
Brak obw., poza tym stan dobry. Obca dedykacja. Zdobienia J. Harland-Zajączkowskiej. Zbiór 
wierszy i wpisów sztambuchowych; liczne faksymila rękopisów i podpisów romantyków. 120.–

935. WIECHECKI Stefan - Wiech – Śmiej się pan z tego. Wybór felietonów. Ilustr. Wła-
dysław Daszewski. T. 1-2. Warszawa 1958. PIW. 20x13,6 cm, s. 414, [1], tabl. 1; 563, 
[1]. opr. oryg. pł., obw.
Otarcia i naddarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. T. 1: 1936-1939, t. 2: 1946-1955. W obu 
tomach odręczna dedykacja autora (rozpoczęta w t. 1, kontynuowana w następnym).
S. Wiechecki - Wiech (1896-1979) - prozaik, publicysta i dziennikarz, autor wielu felietonów 
i drobnych form prozatorskich pisanych stylem gwarowym; powołał do życia postaci Teofila 
Piecyka i Walerego Wątróbki, którzy komentowali w satyryczny sposób codzienne - czasem tra-
giczne - życie mieszkańców stolicy. 160.–

936. WIERSZE o Warszawie. (Antologia poezji o Warszawie). Wilno 1940. Wyd.: Adam 
Tubis. 23,8x16,7 cm, s. 23. brosz.
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Stan dobry. Oprac. literackie Kazimierza Kłodnickiego. Autorzy tekstów: Benetti, Brzozowski, 
Gira W., Pawlicki, Renieux, Słonimski, Zagórny, Zaremba. Na stronie tyt. i na okł. nadruk „Na-
kład prywatny”. Wiersze dotyczą głównie tragicznych losów miasta podczas działań wojennych 
we IX 1939. 150.–

937. WIERZYŃSKI Kazimierz – Laur olimpijski. Wyd. IV. Warszawa 1928. J. Mortko-
wicz. 19,3x13 cm, s. [4], 24, [8]. brosz. Pod Znakiem Poetów, serja nowa.
Okł. i grzbiet nadkruszone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Odręczny podpis 
autora na karcie przedtyt. Tom wierszy, za który autor zdobył złoty medal w dziedzinie poezji na 
igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie w 1928. 120.–

938. WILDE Oskar – Salome. Dra-
mat w 1 akcie. Przekład Jadwigi 
Gąsowskiej. Rysunki Franciszka 
Siedleckiego. Monachium 1904. 
Nakł. Księgarni Dr. J. Mar-
chlewski & Co. 16,3x16,2 cm, s. 
93, [1]. brosz.
Ubytek dolnej części grzbietu, roz-
prasowane załamania narożników. 
Pierwsze polskie wydanie dramatu 
Oskara Wilde’a. Na przedniej okład-
ce brosz. rozbudowana kompozycja 
Franciszka Siedleckiego, w tekście 
pięć ozdobnych, secesyjnych winiet 
(jedna z nich reprodukowana z błęd-
ną datą w: Janusz Sowiński „Sztuka 
typograficzna Młodej Polski”, Wr. 
1982, s. 192). 120.–

939. WITTLIN Józef – Hymny. 
Poznań 1920. Nakł. Zdroju. 
23,4x15,5 cm, s. 97, [2]. brosz.
Stan dobry. Ekslibris. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora dla prof. Tadeusza Sinki. 
Wstrząsające wiersze antywojenne w wyborze przygotowanym przez autora, będące debiutem 
młodego poety, który na własne oczy zobaczył okrucieństwa wojny i walk bratobójczych podczas 
wojny domowej polsko-ukraińskiej. „Hymny”, a wśród nich najbardziej poruszające: „Trwoga 
przed śmiercią”, „Grzebanie wroga” i „Hymn o łyżce zupy” zaliczane są do poezji ekspresjoni-
stycznej.
J. Wittlin (1896-1976) - poeta, prozaik, eseista, krytyk, tłumacz Odysei, autor antywojennej po-
wieści „Sól ziemi” i książki wspomnieniowej „Mój Lwów”, pracownik Radia Wolna Europa. 
Przed wojną związany z poznańskim „Zdrojem”, następnie ze Skamandrem, od 1941 przebywał 
w Stanach Zjedn., współwydawca „Tygodniowego Przegl. Lit.” i „Tygodnika Pol.”. 200.–

940. WOJACZEK Rafał – Utwory zebrane. Wstęp Tymoteusz Karpowicz. Oprac. Bogu-
sław Kierc. Wrocław 1976. Ossolineum. 19,3x12,5 cm, s. 381, [1]. brosz.
Załamanie narożnika przedniej i tylnej okł., poza tym stan dobry. Po raz pierwszy zebrane wiersze 
i utwory prozatorskie Rafała Wojaczka, zmarłego w 1971 (w wieku zaledwie 26 lat) przedstawi-
ciela grona poetów wyklętych. 60.–

941. [ZALESKI Wacław Michał] – Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Z muzyką 
instrumentowaną przez Karola Lipińskiego, zebrał i wyd. Wacław z Oleska [pseud.]. 
Lwów 1833. Nakł. F. Pillera. 20,6x13,8 cm, s. [2], LIV, [2], 516, [13]. opr. wsp. skóra.
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 [oraz] LIPIŃSKI Karol – Muzyka do Pieśni pol-
skich i ruskich ludu galicyjskiego, zebranych i 
wydanych przez Wacława z Oleska. Do śpiewu i 
na fortepian ułożył ... Lwów 1833. Nakł. F. Pille-
ra. 20,5x13,6 cm, s. [2], 183, [2]. opr. wsp. pł.
Niewielkie załamanie narożnika części kart, podklejo-
ny ubytek ostatniej karty części nutowej, mimo to stan 
dobry. Ekslibris. Notatki ołówkiem na wyklejkach. 
Pionierska praca W. Zaleskiego z Oleska („jednego z 
najznakomitszych pisarzy, jakich wydała Galicja” - 
Estreicher) zaw. ponad 14.000 pieśni i przyśpiewek z 
podziałem na pieśni żeńskie i męskie. Zaw. m.in. pie-
śni weselne, ze styp, rolnicze, myśliwskie, wojackie, 
opryszków, karczemne, miłosne, historyczne. Nieczęste 
(zwłaszcza nuty). 600.–

942. ZNICZ. Noworocznik literacki. Warszawa 1903. 
Skł. gł. Księg. S. Dembego. 24,9x18 cm, s. [4], 
134, II, tabl. 2. opr. pł. z epoki, okł. brosz. nakle-
jona na oprawę.
Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. Tek-
sty m.in. S. Brzozowskiego, L. Choromańskiego, G. 
Daniłowskiego, B. Leśmiana, B. Ostrowskiej, W. Sieroszewskiego. Secesyjne zdobniki. 120.–

943. [ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [pseud.] – Słowo o Bandosie. Wyd. II. Kraków 
1913. Nakł. autora. 19,7x15 cm, s. 27. opr. bibliot. ppł. z epoki.
Ślady kornika w grzbiecie, drobne zaplamienia wewnątrz. Odręczna dedykacja autora (dla 
Jana?) z datą 3 V 1913. Podpis własn., ekslibris. Na tylnej wyklejce odręczna notatka ołówkiem: 
„Nakład 200 egz. Nakładem autora i jego korektą osobistą [...]”. 1.600.–

Literatura rosyjska

944. ALMANACH s Majakovskim. Redakcion-
naja kollegija: N[ikolaj] Aseev, O[sip] Brik, 
S[emen] Kirsanov. Moskva 1934. Sovetska-
ja Literatura. 22,2x14,7 cm, s. 301, [3], tabl. 
1. opr. oryg. kart.
Grzbiet oklejony papierem, wyraźne otarcia okł., 
ubytki narożników okł., ślad zawilgocenia we-
wnątrz. Rosyjski almanach literacki zaw. utwory 
m.in. W. Majakowskiego, M. Asiejewa, W. Pri-
makowa, S. Kirsanowa. 350.–

945. ARCHANGIELSKIJ Aleksandr – O Ba-
bele, Gladkove, Žarove, Zoriče, Zoščenko, 
Inber, Klyčkove, krest. poete, Lugovskom, 
Nikiforove, Oleše, Orešine, Romanove, Ra-
dimove, Svetlove, Selvinskom, Tretjakove, 
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Utkine, Šklovskom. Parodii ... Risunki Kukryniksy. Moskva 1930. Zemlja i Fabrika. 
29,3x22,5 cm, s. [48]. opr. oryg. kart.
Wyraźne otarcia okł., zaplamienie przedniej okł., niewielki ubytek narożnika przedniej okł., zała-
mania i ubytki narożników kilku kart, drobne zaplamienia, blok poluźniony; stan niezbyt dobry. 
Notatki ołówkiem. Zbiorowy pseudonim ilustratorów zapisany na stronie tyt. jako: „m. KUpri-
janova, p. KRYlova, NIK. Sokolova”. Tom parodii literackich - wierszem i prozą. Każdy utwór 
opatrzono całostronicową karykaturą sparodiowanego autora. 300.–

946. BARBJUS Anri – Stalin. Čelovek čerez kotorogo raskryvaetsja novyj mir. Vtoroe 
izdanie. Perevod s francuzskogo pod red. A. I. Steckogo. Moskva 1936. Goslitizdat. 
23x18,3 cm, s. 359, [8]. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco otarte, przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie. Podpis własn. Drugie rosyjskie wy-
danie biografii Stalina napisanej przez Henri Barbusse’a, członka Komunistycznej Partii Francji. 
Tytuł także po francusku. 150.–

947. BELYJ Andrej – Korolevna i rycari. Skazki. Peterburg 1919. Alkonost. 17,7x14,2 cm, 
s. 56, [7]. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania i naddarcia krawędzi okł., drobne zaplamienia wewnątrz i niewielkie 
załamania kart. Tom wierszy Andrieja Biełego z okładką N. N. Kuprejanowa. 180.–

948. BLOK Aleksandr – Jamby. (Sovremennye stichi). (1907-1914). Peterburg 1919. Alko-
nost. 18,9x12,1 cm, s. 33, [6]. brosz.
Okł. nadkruszone, z niewielkimi ubytkami, miejscami niewielkie zaplamienia, lekkie załamanie 
górnego marginesu kart. Na przedniej okł. winieta (pegaz) autorstwa N. Kupriejanowa, godło 
wydawnictwa zaprojektował J. Annenkow. 250.–

949. BLOK Aleksandr – Katilina. Peterburg 1919. Alkonost. 15,4x12 cm, s. 70, [2]. brosz.
Okł. nieco otarte, z niewielkim śladem wilgoci, wewnątrz stan dobry. Na przedniej okł. podtyt. 
„Stranica iz istorii mirovoj Revoljucii”. Godło wydawnictwa zaprojektował J. Annenkow. Pierw-
sze wydanie krótkiej biografii Lucjusza Katyliny, rzymskiego polityka i przywódcy powstania w 
63 r. p. n. e. 200.–
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950. BLOK Aleksandr – O ljubvi, poezii i gosudarstvennoj službe. Dialog. Berlin 1920. Izd. 
„Skify”. 20,2x13,7 cm, s. 18. brosz.
Rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Tytuł również 
po niemiecku („Von der Liebe, der Poesie und vom 
Staatsdienst. Dialog”). 200.–

951. BLOK Aleksandr – Rossija i intelligencija. 
Berlin 1920. Izd. „Skify”. 20x13,9 cm, s. 71, 
[1]. brosz.
Otarcia okł., wyraźne zabrązowienia części kart, stan 
niezbyt dobry. Tytuł również po niemiecku („Rus-
sland und die Intellektuellen”). Zbiór artykułów 
(m.in.: Intelligencija i revoljucija, Stichija i kultura, 
Ironija). 200.–

952. CHODASEVIČ Vladislav – Putem zerna. Tre-
tja kniga stichov. 2-oe dopolnennoe izdanie. 
Petrograd 1921. Mysl. 17x11,5 cm, s. 62, [2]. 
brosz.
Okł. nadkruszone, podklejone w grzbiecie. Tom 
wierszy rosyjskiego poety o polskich korzeniach, 
uważanego powszechnie za jednego z najlepszych 
twórców „srebrnego wieku”. 150.–

953. IRAME – Skazki mully ... Volnyj perevod s drevne-perskogo iz knigi Mesnabie P. Du-
dorova. Risunki Evgenija Popova. Novaja Moskva 1923. Tip. „Poligrafič. Iskusstvo”. 
23,4x16 cm, s. 79, tabl. 1. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania i naddarcia krawędzi okł., niewielki ubytek narożnika tylnej okł., 
wewnątrz stan dobry. Barwna okładka, dwie barwne tablice, 5 całostronicowych czarno-białych 
ilustracji oraz inicjały i finaliki Jewgenija Popowa. 300.–

954. ISTORIJA žilišča. [Vologda] 1922. Vologodskoe Oblastnoe Otdelenie Gosudarstven-
nogo Izdatelstva. 28,7x22,4 cm, s. [36]. brosz.
Okładki po konserwacji (uzupełnione ubytki grzbie-
tu), wewnątrz stan dobry. Popularna historia siedzib 
ludzkich, od jaskiń po nowoczesne wieżowce. Tekst 
i całostronicowe ryciny (18 szt.) odbite w litografii. 
Nakład: 4.000 egz. 150.–

955. IWANOV-RAZUMNIK – Ispytanie v groze i 
bure [oraz] BLOK Aleksandr – Skify. Dvenad-
cat. Berlin 1920. Izd. „Skify”. 20x13,9 cm, s. 
67. brosz.
Okł. nieco otarte i zaplamione, Podpis własn. Pod-
kreślenia ołówkiem. Karta tyt. także po niemiecku. 
Książka zaw. obszerną (s. 7-44) rozprawę Iwanowa-
-Razumnika o twórczości Błoka i teksty dwóch po-
ematów tego poety: „Scytowie” i „Dwunastu” (oba z 
1918). 200.–

956. KRUČONYCH A[leksej] – Govorjaščee kino. 
1-aja kniga stichov o kino. Scenarii, kadry, li-
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bretto. Kniga niebyvalaja. Produkcija N-o 150. Moskva 1928. Izd. avtora. 16,1x12,6 
cm, s. 63. brosz.
Ślad zawilgocenia na przedniej okł. i na grzbiecie, otarcia okł., papier pożółkły. 400.–

957. MAJAKOVSKIJ V[ladimir] – Bez doklada ne vchodit. Moskva-Leningrad 1930. Go-
sudarstvennoe Izdatelstvo. 20x14 cm, s. 110, [2]. brosz.
Okł. mocno otarte, egz. wyraźnie używany - stan niezbyt dobry. Zatarta piecz. na przedniej okł. i 
na stronie tyt., odręczne numery inwentarzowe. Ostatni tom poezji przygotowany przez Majakow-
skiego. Ukazał się drukiem już po jego samobójczej śmierci 14 IV 1930. Wyd. I, nakład 3.000 egz. 
Charakterystyczny schodkowy układ wersów. Okładka Sergieja Senkina. Nieczęste. 400.–

958. MAJAKOVSKIJ V[ladimir] – Oblako w štanach. Tetraptich. Moskva 1925. Izdat. 
„Ogonek”. 15x11 cm, s. 31, [1]. brosz. Bibliot. „Ogonek”, nr 28.
Otarcia i zabrązowienia okł., podklejone naddarcie grzbietu. Piecz. i zapiski na tylnej okł. Podpis 
własn., podkreślenia ołówkiem. Kolejne wydanie „Obłoku w spodniach” - jednego z najbardziej 
znanych dramatów Majakowskiego. Na przedniej okł. zdjęcie autora. 300.–

959. MAJAKOVSKIJ V[ladimir] – Vešči etogo goda do 1 avgusta 1923 g. Berlin 1924. 
Izd. Akc. O-ba „Nakanune”. 18,9x12,8 cm, s. 108, [4]. brosz.
Otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu, papier pożółkły, drobne zaplamienia, zaplamienia naroż-
nika ostatnich kart. Zbiór wierszy. 500.–

960. OKTJABR v iskusstve i literature 1917-1927. Avtory: A. V. Lunačarskij, A. K. Vo-
ronskij, E. M. Braudo, Vs. V. Voinov i D. M. Aranovič. Leningrad [1928?]. Krasnaja 
Gazeta. 24,5x19,3 cm, s. 85, [2]. brosz.
Załamania i naddarcia krawędzi okł., zaplamienia ostatnich dwóch kart w grzbiecie, drobne za-
plamienia innych kart. Podpis własn. Obraz rewolucji bolszewickiej w literaturze i sztuce; osobne 
rozdziały poświęcono teatrowi i kinu, literaturze pięknej, muzyce, malarstwu i przemysłowi arty-
stycznemu. Okładka i oprac. graficzna S. W. Czechonina. 250.–
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961. PASTERNAK Boris – Spektorskij. Moskva-Leningrad 1931. Gosudarstvennoe Izda-
telstvo Chudožestvennoj Literatury. 14,7x10,7 cm, s. 62, [2]. opr. ppł. z epoki.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Pierwsze wydanie opowieści wierszem Paster-
naka. 200.–

962. ROŽDESTVENSKIJ Vsevolod – Zolotoe vereteno. Stichi. Peterburg 1921. Petropo-
lis. 18x12,5 cm, s. 59, [3]. brosz.
Załamania krawędzi okł., niewielkie przebarwienia papieru. Tom wierszy wydany w 1.000 egz. 

200.–

 SOVETSKIJ Teatr. Obščestvenno-političe-
skij žurnal po voprosam teatra i marksistsko-
go teatrovedenija. Moskva. Red. A. Afinoge-
nov. brosz.
Okł. nieco otarte.

963. G. 3, nr 1: I 1932. 29,3x21,7 cm, s. 31, [1].
Niewielki ubytek narożnika przedniej okł., we-
wnętrzna strona przedniej okł. nieco zabrudzona. 
Numer zaw. m.in. dwa obszerne artykuły pośw. 
teatrowi Wachtangowa. 100.–

964. G. 3, nr 2: II 1932. 29,4x20,8 cm, s. 31, [1].
Niewielki ubytek grzbietu. Ilustracje w tekście. 

100.–

Dla dzieci

965. BIANKI Vitalij – Lesnye domiški. Risunki 
N. Tyrsy. 4-e izdanie. Leningrad 1935. Ogiz, 
Gosudarstvennoe Izdatelstvo Detskoj Literatury. 28,6x22,3 cm, s. [16]. brosz.
Okł. nieco otarte, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Na każdej stronie barwna ilustracja na 
górze, pod nią tekst prozą. opowieść o leśnych ptakach. Ilustracja na tabl. 15. 400.–

966. ČUKOVSKIJ K[orniej] – Mojdodyr. Kinematograf dlja detej. Kartinki J. Annenkova. 
Moskva-Leningrad 1945. Gosudarstvennoe Izdatelstvo Detskoj Literatury. 25,6x20,2 
cm, s. 23, [1]. brosz.
Niewielkie naddarcia grzbietu, poza tym stan dobry. Wydanie trzydzieste! Czarno-białe ilustracje 
i wierszowany tekst. Ilustracja na tabl. 15. 400.–

967. EVREINOV Nikolaj – „Čto takoe teatr”. Knižka dlja detej. Peterburg 1921. Svetozar. 
29,1x22,8 cm, s. 76, [6]. brosz.
Okł. po fachowej konserwacji, stan dobry. Opowieść o dziejach i istocie teatru przeznaczona dla 
starszych dzieci. Liczne ilustracje S. Czechonina i W. Miłaszewskiego. 200.–

968. MARŠAK S[amuil] – O glupom myšonke. 7-oe izdanie. Leningrad 1935. Ogiz, Det-
giz. 28,6x22 cm, s. [8]. brosz.
Stan dobry. Barwne ilustracja Władimira Lebiediewa i wierszowany tekst. Ilustracja na 
tabl. 15. 600.–
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969. MARŠAK S[amuil] – Včera i segodnija. 6-oe izdanie. Leningrad 1935. Ogiz, Detgiz. 
28,3x21,8 cm, s. [12]. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia, rdzawe zabrudzenia przy zszywkach. Klasyczna ra-
dziecka książka dziecięca z nowoczesnymi ilustracjami Władimira Lebiediewa. Ilustracja na 
tabl. 15. 600. –

Patrz też poz.:  58, 218, 455, 1268
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970. AKTA grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczy-
pospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego 
bernardyńskiego we Lwowie w skutek funda-
cyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego wydane sta-
raniem Galicyjskiego Wydz. Krajowego. T. 6. 
Lwów 1876. Druk. Narodowa W. Manieckiego. 
30,3x24,1 cm, s. VI, [2], 284, [1]. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, otarcia okł., brak karty 
przedtyt., marginesy części kart wystrzępione, papier 
pożółkły. Podpisy własn., piecz. Tom zaw. tekst i krót-
kie omówienie 146 dokumentów od 1386 do 1496. 
Indeksy na końcu. 240.–

971. BANACH Kazimierz – Zasady i metoda pracy 
Oddziału II Sztabu. Warszawa 1938. Wojsk. In-
stytut Naukowo-Oświatowy. 24x17,2 cm, s. [4], 
109, [3], szkiców rozkł. 5, załączniki 4. brosz.
Okł. lekko zakurzone, stan dobry. Ilustracje w tekście. 
Pierwsza w naszej literaturze próba ujęcia zagadnień 
związanych z rozpoznaniem. Zaw. rozdziały: Wstęp. 
Znaczenie rozpoznania, Wywiad w czasie pokoju, 
Środki rozpoznania i źródła wiadomości w czasie wojny, Organizacja II oddziału, Metoda pracy 
w Oddziale II Sztabu, Tok pracy w oddziale II, Współpraca w sztabie i dokumenty opracowywane 
w oddziale II. 140.–

972. BASZKO Godysław – Kronika Lechitów i Polaków, napisana przez Godzisława Basz-
ko Kustosza Poznańskiego, w drugiey połowie wieku XIII, z dawnego Rękopismu 
Biblioteki Willanowskiey przetłomaczona. Warszawa 1822. Drukarnia XX. Piiarów. 
18,4x11,7 cm, s. 304. opr. psk. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Wyraźne otarcia grzbietu, złocenia częściowo zatarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Polski tekst 
„Kroniki wielkopolskiej” (przełożył Hipolit Kownacki). Autor „dał opracowaniu swemu zabar-
wienie lokalne wielkopolskie, a przejąwszy z tzw. ,żywotu większego’ św. Stanisława ideologię 
zjednoczenia rozbitej na dzielnice Polski, przyczynił się do propagandy jej na gruncie Wielko-
polski” (PSB). Obecnie kwestionuje się autorstwo Baszka, pozostawiając „Kronikę” anonimową. 
Nieczęste. 800.–
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973. BIESIADA Krzemieniecka. Zeszyt 1. Londyn 1977. Komitet Biesiady Krzemieniec-
kiej. 21,6x14 cm, s. 92, [2], tabl. 4. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Na wklejce przed kartą tyt. odręczna dedykacja redaktora 
Zdzisława Jagodzińskiego, członka komitetu redakcyjnego. Zaw.: Z. Jagodziński: O Biesiadach 
Krzemienieckich w Paryżu, Polonez: „Dobra chwila niech się święci”. Muzyka W. Sowińskiego. 
Słowa T. Olizarowskiego, A. Hermaszewski: Na Wygnańczej Drodze, Biesiady Krzemienieckie 
w Londynie, Rozkaz Józefa Piłsudskiego o Otwarciu Liceum Krzemienieckiego, J. Poniatowski: 
Dawne Zasługi - Nowe Obowiązki, H. Czarnocka: Cremeneciana, Z. Jagodziński (Opracował): 
Bibliografia krzemieniecka, Indeks nazwisk. 100.–

974. BISKUPSKI Antoni – Historja 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej (7 Pułku Strzelców 
Wlkp.). T. 1: Walki powstańcze na froncie zachodnim i północnym Wielkopolski. Or-
ganizacja pułku. Z ilustr. i szkicami. Bydgoszcz 1925. Nakł. autora. 24x16,2 cm, s. 238, 
[2], XLVIII, [16]. brosz.
Brak 14 map załącznikowych, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Następne tomy nie 
ukazały się. 140.–

975. BOCHEŃSKI Zbigniew – Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne. Z 3 rycinami w 
tekście i 4 tabl. Kraków 1930. PAU. 25,3x17,7 cm, s. 21, tabl. 4. brosz. wt. Prace Kom. 
Antropologji i Prehistorji, nr 3.
Podklejone naddarcie karty tyt., egz. nierozcięty. 60.–

976. BORODZICZ Józef – Pod wozem i na wozie. Pamiętniki ks. ..., czyli kilka lat pracy 
duszpasterskiej na Litwie, Białej Rusi i w głębi Rosyi. Kraków 1911. Nakł. autora. 
23x16,4 cm, s. 266, II, IV, tabl. 1. opr. z epoki bibliot. ppł.
Maliszewski 2495. Otarcia okł., brak karty przedtyt, blok wygięty. Piecz. Liczne ilustracje w 
tekście. 80.–

977. BÓG się rodzi, moc truchleje... Rzym 1945. Oddz. Kultury i Prasy 2 Korpusu. 
21,3x14,5 cm, s. 55, [1]. brosz.
Polonica 1503. Zaplamienia tylnej okł., niewielkie uszkodzenia marginesów kilku kart, poza tym 
stan dobry. Zaw. m.in.: Przegląd sytuacji międzynarodowej, Położenie w Kraju, Ze zwycięskich 
walk żołnierza 2 Korpusu, Zadanie, które nas czeka. 80.–
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978. BRYKCZYŃSKI Stefan – Moje wspomnienia. Rok 1863. Z sześcioma rys. Konstan-
tego Gorskiego. Wyd. III. Warszawa 1925. Gebethner i Wolff. 18,5x12,8 cm, s. 194, 
tabl. 5. opr. oryg. ppł.
Maliszewski 2914. Niewielkie otarcia krawędzi okł., miejscami zażółcenia kart. Wspomnienia 
z walk pod Tyszowcami, Wirem, Puławami, Panasówką. Pięć ilustracji na tablicach, szósta na 
przedniej okładce. 64.–

979. BUJAK Franciszek – Z odległej i bliskiej przeszłości. Studja historyczno-gospodarcze. 
Lwów 1924. Ossolineum. 23x16,5 cm, s. VIII, 325, [2], tabl. 1. opr. wsp. pł.
Stan dobry. Piecz. bibliot. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora z 12 III 1930. Zaw. m.in.: 
O słowiańskich nazwach miejscowych, Z dziejów wsi polskiej, Towarzystwo Hrubieszowskie 
Staszica, Franciszek Stefczyk, Podstawy rozwoju przemysłu w Galicji, Budżet chłopa. 120.–

980. CHAŁASIŃSKI Józef – Drogi awansu społecznego robotnika. Studjum oparte na au-
tobiografjach robotników. Poznań 1931. Księg. św. Wojciecha. 23,8x16 cm, s. IX, [3], 
187, tabl. rozkł. 1. brosz.
Grzbiet z ubytkami, okł. otarte i nieco zaplamione, zatarty podpis własn.?, tabl. lekko przedarta na 
zgięciu, miejscami podkreślenia ołówkiem, poza tym wewnątrz stan dobry. Zaw. rozdziały: Pro-
blem pracy, Autobiografje jako materjał analizy socjologicznej, Ewolucja społeczna ludu, Cha-
rakterystyka materjału, Rodzina i Kościół, Życie zbiorowe proletarjatu rolnego, Szkoła, książka 
i gazeta, Służba wojskowa, Możność awansu w ramach systemu dworskiego, Przeobrażenia spo-
łeczne pod wpływem emigracji. 120.–

981. CHEVALIER Pierre – Histoire de la guerre des cosaques contre la Pologne. Paris 
1859. Librairie A. Franck. 16,4x10,2 cm, s. VIII, 185, [1]. opr. psk. z epoki z zach. okł. 
brosz. Bibliothèque Russe et Polonaise, t. 7.
Nieznaczne otarcia okł., poza tym stan bardzo dobry. Dwa ekslibrisy, starszy z nazwiskiem A. 
Koutzenko-Gerona. Książka doradcy królewskiego, wydana po raz pierwszy w 1663, opisuje 
powstanie Kozaków Zaporoskich przeciwko Polsce. Nieczęste. 1.400.–

982. COMBATS en France, en Belgique et aux Pays-Bas, livré par la Première Division 
Blindée Polonaise. Bruxelles [ca 1945]. „Welfare Section” de la Première Division 
Blindée Polonaise. 25,4x18,7 cm, s. 40. brosz.
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Polonica 3355. Grzbiet lekko nadpęknięty, stan dobry. Opis szlaku bojowego I Dywizji Pancernej 
gen. Maczka we Francji, Belgii i Holandii. Liczne ilustracje w tekście. Na ostatniej stronie kryp-
tonim autora: Ed. T. i data 8 XII 1944. Kompozycja na okładce (biały orzeł, tablica z tytułem, 
biało-czerwona flaga) sygnowana W. M. 120.–

983. CONSTANT Benjamin – O monarchii konstytucyynéy i rękoymiach publicznych. 
Rzecz wyięta z dzieł ... przekładania Wincentego Niemoiowskiego. Cz. 1-2. Warszawa 
1831. Nakł. Właścicieli Kuryera Polskiego. 22,2x14,2 cm, s. [12], 240; [4], 322, [6]. 
opr. bibliot. ppł. z epoki.
Opr. mocno otarte i uszkodzone, zaplamienia wewnątrz. Zaklejone i zatarte piecz. własn. Zaw. 
rozdziały: O Władzach konstytucyynych, O prerogatywach królewskich, O władzy ministeryal-
ney czyli wykonawczey, O władzy reprezentacyyney, czyli prawodawczey; O władzy sądowey, 
O sile zbroyney, O prawach politycznych, O prawach osobistych, O urządzeniach nienależących 
do Konstytucyi. 460.–

984. CYBICHOWSKI Zygmunt – Encyklopedja podręczna prawa publicznego (konstytu-
cyjnego, administracyjnego i międzynarodowego). Opracowana z udziałem profeso-
rów szkół wyższych, specjalistów, szefów i członków urzędów i instytucyj centralnych 
i wyższych. T. 1-2. Warszawa [1926-1930]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 24,3x17,8 
cm, s. [4], II, 576; [4], 577-1191, [1], XIII. opr. oryg. psk.
Wyraźne otarcia okł., lekkie nadpęknięcia grzbietów, bloki obu tomów poluźnione, wewnątrz 
stan dobry. Ukazywało się w zeszytach w l. 1926-1930. T. 1: Abolicja-Państwo, t. 2: Państwo 
związkowe-Źródła lecznicze. 280.–

985. [CZARNOCKI Adam] – Z[oryana] D[ołęgi] Chodakowskiego o Słowiańsczyznie przed 
chrześciaństwem i W[awrzyńca] Surowieckiego zdanie o pismie temże z dodaniem krót-
kiej wiadomości o Chodakowskim i korrespondencyi jego. Kraków 1835. Wyd. A. Z. 
Helcla. 20,7x13,3 cm, s. [2], 51, [1]. opr. nieco późn. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz.
Grzbiet nieco zaplamiony, poza tym stan dobry. Piecz. herald. Stanisława Dołęgi-Kozierowskie-
go. Zachowane obie okł. brosz. Zbiór tekstów drukowanych uprzednio w czasopismach.
A. Czarnocki (pseud. Z. D. Chodakowski) (1784-1825) - etnograf, archeolog, historyk, słowia-
nofil, prekursor badań nad Słowiańszczyzną. 140.–
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986. CZYŃSKI Jean – La nuit du 15 aout 1831, a Varsovie, précédée d’un apercu rapide de 
toute la révolution. Traduction, notes et détails de Jean-Casimir Ordyniec. Paris 1832. 
Paulin. 19,9x13 cm, s. [4], 95, [1]. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz., obcięcie barwione.
Wyraźne otarcia grzbietu, poza tym stan dobry. Piecz. Zachowane obie okł. brosz. Opis wydarzeń 
mających miejsce 15 VIII 1831; Tow. Patriotyczne podjęło wówczas próbę przeprowadzenia za-
machu stanu, zamordowano więzionych za zdradę. 400.–

987. DĄBCZAŃSKI Anton – Die ruthenische Frage in Galizien [...] beleuchtet von einem 
Russinen. Lemberg 1850. In der Stauropigianischen Instituts-Druckerei. 21x13,3 cm, s. 
148. opr. ppł. z epoki.
Miejscami zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Praca A. Dąbczańskiego (1806-1887) 
radcy sądowego i adwokata, aktywnego uczestnika Wiosny Ludów. W 1848 „szczególnie dotknął 
jego poczucie patriotyczne ruch narodowy ruski, skierowany przeciw Polakom. Dąbczański, choć 
sam obrządku grecko-katolickiego, ale czujący się gorącym Polakiem, napisał i wydał głośną 
broszurę po niemiecku i po polsku [...]. W broszurze tej, pełnej wiedzy historycznej, odwagi 
cywilnej, trzeźwości politycznej i patriotyzmu, odsłonił śmiało całą przewrotność kierującego 
ruchem rządu austriackiego. Broszura ta zrobiła mu szeroki rozgłos i wywołała zaciętą polemikę, 
ale jako niemiła dla rządu spowodowała spensjonowanie autora” (PSB). 520.–

988. DĄBROWSKI Jan – Wielka Wojna 1914-1918. Na podstawie najnowszych źródeł 
oprac. ... Z 1256 ilustr., 24 tabl. rotograwjurowemi i 76 mapami. T. 1-2. Warszawa [cop. 
1937]. Trzaska, Evert i Michalski. 27,5x20,6 cm, s. XII, 503; [4], [505]-1026, liczne 
mapy i tablice. opr. oryg. w 2 wol. psk. złoc. [Wielka Historia Powszechna, t. 7].
Grzbiety nowe (kopie oryginalnych), egz. nieco obcięty przez introligatora (ujęte ok. 0,8 cm z 
wysokości), poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. 480.–

989. DĄBROWSKI Marjan – Różaniec życia i śmierci. Opowiadania z cyklu „Żołnierz I 
Brygady”, zebrane na dziesięciolecie czynu legjonowego. Zamość 1924. Z. Pomarań-
ski i Spółka. 20,4x14,8 cm, s. 150. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Ciche bohaterki, Z drogi do I Brygady, W boju i na biwaku, Ziszczony sen 
o szpadzie. 64.–
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990. DĘBOŁĘCKI Wojciech – Przewagi elearow polskich co ich niegdy lisowczykami zwa-
no. Które czynili w państwach Cesarskich przeciwko heretykom, za czasów niezwycię-
żonych monarchów Ferdynanda II. Cesarza Chrześciańskiego, i Zygmunta III. Króla 
Polskiego i Szwedzkiego etc. etc. w leciech Pańskich od 1619. aż do 1623. krótko na 
prędce zgromadzone [...]. Dzieło wydane w Poznaniu [...] roku 1623. Teraz dla wielkiej 
rzadkości Exemplarzów, z dodaniem przedmowy, mappy i przypisów na nowo przedru-
kowane. Puławy 1830. Druk. Biblioteczna. 20,3x12,2 cm, s. [2], 254. brosz.
Maliszewski 156. Grzbiet nieco zakurzony, lekko naddarty, stan dobry, mapy nie dołączono. Egz. 
nierozcięty. Historia pochodu nad Ren w 1622 lisowczyków - „formacji lekkiej jazdy polskiej o 
charakterze utrzymującego się z łupów wojska najemnego [...] sformowanej w 1614 roku [...] pod 
wodzą pułkownika Aleksandra Józefa Lisowskiego” (Wikipedia). Wojciech Dębołęcki (Dembo-
łęcki), autor książki, był kapelanem lisowczyków. „Jeden z najlepszych pamiętników naszych 
w. XVII” (PSB). 280.–

991. [DRZEWICKI Jan] – Dzięki komu i czemu zwycię-
żyliśmy w 1902 r.? Warszawa 1936. Wojskowy In-
stytut Naukowo-Oświatowy. 16,9x12,1 cm, s. 43, [2], 
mapka 1. brosz. Ministerstwo Spraw Wojskowych.
Stan dobry. Dwie ilustracje w ramach paginacji: „Józef Pił-
sudski Pierwszy Marszałek Polski” i „Marszałek Józef Pił-
sudski i gen. dyw. Śmigły-Rydz na froncie w 1920 roku”. 

64.–

992. DUNIN-WĄSOWICZ Jerzy – Listopad 1-22 XI 
1918 we Lwowie. Lwów, III 1919. Spisał i wydał ... 
Ossolineum. 30,4x23,2 cm, s. 27, [1]. brosz.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Ilustracje w tekście. 
Słowo wstępne Stefana Mękarskiego. 100.–

993. DUTKIEWICZ Walenty – Prawo hipoteczne w 
Królestwie Polskiem, objaśnione przez ... Warszawa 
1850. Druk. S. Strąbskiego. 21x14,2 cm, s. [4], IX, 
[1], XXXIII, [1], 585, [2]. opr. psk. z epoki.
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Grzbiet uszkodzony i podklejony, opr. otarta, wewnątrz stan dobry. Na końcu skorowidz alfabe-
tyczny. 340.–

994. 20-LECIE komunikacji w Polsce Odrodzonej. Kraków 1939. Wyd. IKC. 32,3x24,1 
cm, s. 543, tabl. barwnych 8. opr. oryg. pł. zdob.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Historia i dokonania Polski w dziedzinie komunikacji 
w przededniu wybuchu II wojny św. Zaw. działy główne: Morze, Lotnictwo, Kolej, Poczta, Radio, 
Drogi kołowe, Śródlądowa komunikacja wodna, Autobusy i tramwaje, Turystyka, Przemysł komu-
nikacyjny. Liczne ilustracje w tekście. Okładka i układ graficzny Alfreda Żmudy. Oprawa w kolorze 
bordowym. 280.–

995. FELSZTYN Tadeusz – Nauka o broni. Cz. 1: Nauka o strzale. Rysunki wykonał por. 
A. Bartoszewski. Warszawa 1921. Główna Księg. Wojskowa, Wojskowy Instytut Na-
ukowo-Wydawniczy. 24,2x16,8 cm, s. [8], 144, brosz.
Okł. otarte, grzbiet podklejony. Zatarty podpis własn. na przedniej okł. 100.–

996. FIRICH Karol – Polskość Górnego Śląska, według urzędowych źródeł pruskich, a 
wyniki plebiscytu. Z przedm. W[ojciecha] Trąmpczyńskiego. Warszawa 1921. Centr. 
Kom. Plebiscytowy. 23,1x15,7 cm, s. 36, [2], tabl. 32. brosz.
Podklejone ubytki grzbietu, krawędzie okł. lekko nadkruszone, stan ogólny dobry. Każdej tabl. 
towarzyszy tekst objaśniający obj. 1-4 s. 120.–

997. FOCH Ferdynand – Pamiętniki 1914-1918. Przekład Ottona Laskowskiego. T. 1-2. 
Warszawa-Kraków 1931. Wyd. J. Mortkowicza. 24,2x16,2 cm, s. 295, [6], tabl. 11, 
map 10; 415, [1], tabl. 25, mapy 4. brosz.
Grzbiet i krawędzie opr. nieco nadkruszone, miejscami zabrązowienia wewnątrz, poza tym stan 
dobry. T. 2 częściowo nierozcięty.
F. Foch (1851-1929) - franc. dowódca i teoretyk wojskowy, marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i 
Polski, naczelny wódz Sił Sprzymierzonych w I wojnie św. 200.–

998. FUCHS Werner – Der neue Polenspiegel. Selbstzeugnisse polnischen Eroberungswil-
lens. mit einem Geletwort von Justizrat Wagner-Berlin. Hrsg. im Auftrage des Deut-
schen Ostmarken-Vereins und des Ostausschusses 
des „Stahlhelm”. Berlin 1930. Deutscher Ostmar-
ken-Verein. 23,4x15,8 cm, s. 143, [1]. brosz.
Okł. lekko otarte, niewielkie zaplamienie przedniej okł. 
Piecz. Praca dotycząca polskiej polityki międzynarodowej 
i stosunków z Niemcami. Liczne cytaty z wypowiedzi pol-
skich polityków. 100.–

999. FÜLÖP MILLER Rene – Święty demon. Raspu-
tin i kobiety. Autoryz. przekł. W. Bernarda. Z 94 
ryc. artystycznemi. Katowice 1932. Pol. Instytut 
Wydawn. 26x17 cm, s. 379, tabl. 64. opr. oryg. pł., 
złoc., górne obcięcie barwione.
Okł. lekko otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. In-
terpretacja losów mnicha i roli jaką odegrał w ostatnich la-
tach panowania dynastii Romanowów. Oprócz opisów syl-
wetki Rasputina książka zaw. opisy dworu upadającej Rosji 
carskiej. Na przedniej okładce ilustracja przedstawiająca 
Rasputina, parę carską i kilka nagich kobiet (kompozycja 
sygn. monogramem G. W.). 140.–
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1000. GAJEWSKA Mirosława, KALINOWSKI Wojciech, KOWECKA Elżbieta, MIKS-
-RUDKOWSKA Nina – Dom i mieszkanie w Polsce (druga połowa XVII-XIX w.). 
Wrocław 1975. Ossolineum. 23,7x16,8 cm, s. 248. brosz. Studia i Materiały z Historii 
Kultury Materialnej, t. 50.
Okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustracje w tekście. 60.–

1001. [GLOGER Zygmunt] – Księga rzeczy polskich. Oprac. G. [krypt.]. Lwów 1896. Ma-
cierz Polska. 20,7x14,4 cm, s. 498. opr. wsp. psk. Wyd. Macierzy Pol., nr 66.
Okł. lekko otarte, papier nieco pożółkły, stan dobry. Słownik historyczny, zaw. m.in. hasła: Ar-
chiwa, Artylerya polska, Babińska rzeczpospolita, Barwy, Chorągiew, Dwór królewski, Gospoda, 
Hetmani, Imiona polsko-słowiańskie, Jazda polska, Kalendarz, Lustracya, Łyżki staropolskie, 
Łowieckie prawa, Mosty, Muzyczne narzędzia, Nowy Rok, Palestra, Pieniądze w Polsce, Roraty, 
Statut litewski, Toasty, Urzędy dawne, Wici, Zajazdy, Żupy. 140.–

1002. HANDELSMAN Marceli – Ukraińska polityka ks. Adama Czartoryskiego przed woj-
ną krymską. Warszawa 1937. Ukraiński Instytut Naukowy. 25,1x17,8 cm, s. VII, [1], 
174, [1]. brosz. Prace Ukraińskiego Inst. Nauk., t. 35.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Tytuł także po ukraińsku i francusku. Stanowi cz. 3 cyklu 
„Rozwój narodowości nowoczesnej”. 120.–

1003. HOSKINS Janina W. – Polish Genealogy & Heraldry. An Introduction to Research. 
Washington 1987. Library of Congress. 22,8x15,3 cm, s. IX, [2], 114, [2]. brosz.
Otarcia okł., załamania narożników okł., niewielki ślad zawilgocenia. Krótki przewodnik po pol-
skiej literaturze genealogicznej i heraldycznej. 80.–

1004. JABŁOŃSKI Hiacynt – Pieśni dla zołnierzy woysk 
polskich. Warszawa 1809. Druk. Wiktora Dąbrow-
skiego. 16,7x11,9 cm, s. 30. opr. wsp. kart.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. Na początku li-
sta prenumeratorów, przedmowa wierszem do ks. Józefa 
Poniatowskiego, następnie tekst 8 pieśni wojskowych z 
czasów napoleońskich (m.in.: Zbroyne powstanie, Batalia 
pod Tczewem, Dobycie Gdańska, Batalia pod Friedland, 
Do rycerzy polskich). Nieczęste. 600.–

1005. JAKLICZ Józef – Kampanja wrześniowa 1939 
roku w Polsce. Grenoble 1942. 27x21,4 cm, s. [15]-
153, map 5. opr. późn. pł. zdob.
Polonica 5745. Na wszystkich kartach otwory po pierwot-
nym szyciu „przez grzbiet”, stan bardzo dobry. Maszyno-
pis powiel. Osobne wydanie fragmentu „Księgi zbioro-
wej” (Grenoble 1942), na prawach rękopisu. Szczegółowa 
analiza działań wojennych we IX 1939. Na początku wkle-
jono odręczny list Andrzeja Przewoźnika do nieznanego 
adresata (jego nazwisko zaklejono paskiem papieru) z po-
dziękowaniami za wypożyczenie egzemplarza pracy Jakli-
cza. List datowany 2 II 2010, nieco ponad 2 miesiące przed 
katastrofą smoleńską, w której zginął jego nadawca. Bardzo rzadkie.
J. Jaklicz (1894-1974) - generał brygady WP, oficer 3 Pułku Piechoty Legionów 1914-1917. W 
1918 uczestnik obrony Lwowa przed Ukraińcami, m.in. jako dowódca batalionu Legii Akademic-
kiej. Od III 1939 zastępca szefa sztabu generalnego, później w WP we Francji i Anglii. Ilustracja 
na tabl. 20. 1.600.–
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1006. JANUSZEWICZ Teofil – Quelques mots sur l’occupation de Cracovie en 1836. Stras-
bourg 1838. Imprim. de G. Silbermann. 23x14,5 cm, s. [4], 32. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. Opis głośnych wypadków, w wyniku których zo-
stał zamordowany przez krakowskich spiskowców agent policji carskiej. Autor i grupa działaczy 
Stow. Ludu Polskiego zostali zmuszeni do opuszczenia Krakowa. 140.–

1007. JENIKE Ludwik – Ze wspomnień. Cz. 1-2. Warszawa [1910]. Bibliot. Dzieł Wyboro-
wych. 18,6x12,7 cm, s. 147, [5]; 135, [3]. razem opr. późn. pł.
Maliszewski 3626. Stan dobry. Zachowana przednia okł. cz. 1 i tylna cz. 2 (obie nieco otarte). 
Wspomnienia L. Jenike (1818-1903) - pisarza, poety, założyciela i długoletniego redaktora „Ty-
godnika Ilustrowanego”, aktywnego działacza warszawskiej parafii ewangelicko-augsburskiej 
Świętej Trójcy. Tłumaczył wiele utworów Goethego w tym „Fausta”. Wspomnienia „współcze-
śnie się nie podobały; po latach cenimy ich zwięzłą rzetelność w rejestrowaniu faktów i charakte-
rystyce osób” (PSB). 120.–

1008. JEZIORAŃSKI Kazimierz – Dlaczego musimy mieć kolonie? Warszawa 1936. Wyd. 
Ligi Morskiej i Kolonialnej. 16,8x12 cm, s. 32. brosz.
Drobne zaplamienia przedniej okł., poza tym stan dobry. Broszura propagandowa, obficie ilustro-
wana przez Adama Siemaszko. 48.–

1009. JEZIORSKI Władysław – Śpiewnik narodowy. Zebrał i na dwa głosy ułożył ... Cz. 
1-2. Polska Ostrawa 1911. Nakł. „Tygodnika Ostrawskiego”, Druk. „Tow. Domu Na-
rod.” P. Mitręgi, Cieszyn. 18,2x22,9, s. 76, [1]; 70, [1]. brosz. we wspólnych okł. ppł.
Okł. nieco zakurzone, tylna okł. zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Cz. 1: Nuty, cz. 2: Słowa. 
Śpiewnik zaw. teksty i nuty 116 pieśni patriotycznych, od „Boże, coś Polskę” po „Żyje Pol-
ska”. 100.–

1010. JEZIORSKI Władysław – Śpiewy i śpiewki żołnierskie 1914-1921. Cieszyn [nie 
przed 1921]. Polska Księg. B. Kotuli. 11,7x15,6 cm, s. 214, [2] + 80 [nuty]. opr. oryg. 
ppł.
Otarcia okł., drobne zaplamienia. Obca dedykacja. 120.–
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1011. JÓZEFIAK W. – Dziesięciolecie przewro-
tu majowego. 1926 - 12 - maj - 16 - 1936. 
Wydawnictwo wspomnieniowe w pierw-
szą rocznicę zgonu Wodza Narodu. Zreda-
gował ... Katowice 1936. Druk. „Merkur”. 
23,4x17,3 cm, 128, tabl. 16. brosz.
Załamanie przedniej okł., wewnątrz stan dobry. 
Zaw. teksty m.in. S. Żeromskiego, K. Wrzosa, J. 
Piłsudskiego, W. Grabskiego, F. Sławoja-Skład-
kowskiego. 180.–

Judaika

1012. AJZENSZTAJN Betti – Ruch podziemny w 
ghettach i obozach. (Materiały i dokumenty). 
Oprac. ... Wstępem poprzedził Michał M. 
Borwicz. Warszawa 1946. Centralna Żydow-
ska Komisja Hist. 22,2x15,1 cm, s. XXIV, 
213, [2]. brosz. Wyd. CŻKH, nr 
28.
Stan bardzo dobry. 50.–

1013. ALBUM zabytków żydow-
skich Krakowa. Kraków [193-
?]. Stow.”Bnej B’rith”. 10,3x16 
cm, k. [24]. brosz.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. 
Kompletny album zwierający 24 
perforowane w grzbiecie pocztówki 
ze zdjęciami żydowskich zabytków 
Krakowa. 180.–

1014. BIULETYN Klubu Posłów i 
Senatorów Żydowskiej Rady 
Narodowej. Nr 4: Koresponden-
cja z władzami. (Zbiór materjałów do sprawy żydowskiej w Polsce). Warszawa 1929. 
Druk. „Feniks”. 21,6x14,2 cm, s. 106. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, krawędzie okł. nadkruszone. 70.–

1015. BORWICZ Michał M. – Organizowanie wściekłości. Słowo wstępne: Zofia Nałkow-
ska. Warszawa 1947. Wyd. Ogólnopolskiej Ligi do Walki z Rasizmem. 20,7x15 cm, s. 
80, [3]. brosz.
Przednia okł. lekko zarysowana, stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Dot. hitlerowskiego 
antysemityzmu. 60.–

1016. BUCHHOLTZ Anton – Geschichte der Juden in Riga bis zur Begründung der Ri-
gischen Hebräergemeinde im J. 1842. Hrsg. von der Gesellschaft für Geschichte und 
Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Riga 1899. N. Kymmel. 23,2x15,2 
cm, s. IV, 161. brosz.
Grzbiet lekko zaplamiony, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Historia Żydów w Ry-
dze z wyborem dokumentów źródłowych.
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A. Buchholtz (1848-1901) - prawnik, jeden z najwybitniejszych bałtyckich kolekcjonerów i ar-
cheologów XIX w. 140.–

1017. CARO Leopold – Kwestya żydowska w świetle etyki. Wyd. II. Lwów 1893. Jakubow-
ski & Zadurowicz. 17,5x11 cm, s. 82. brosz.
Okł. nieco zakurzona, rdzawe zaplamienia przy 
zszywkach. Numer inwentarzowy na przedniej okł. i 
na stronie tyt. Przekład Bolesława Lewickiego. 64.–

1018. DAWIDSOHN-DRAENGEROWA Gusta – 
Pamiętnik Justyny. Kraków 1946. Wojewódzka 
Żydowska Komisja Hist. 22,3x15,3 cm, s. 116, 
[3]. brosz. Książki WŻKH, nr 2.
Skrzypek 5455. Stan bardzo dobry. Spisany w celi 
więziennej pamiętnik żydowskiej działaczki konspi-
racyjnych ugrupowań syjonistycznych. Na przedniej 
okł. nazwisko autorki podano jako G. Draenger. 64.–

1019. FREUND Lewi – O etyce Talmudu. Odpo-
wiedź „żydoznawcom”. Lwów 1922. Nakł. au-
tora. 20,3x13,9 cm, s. 31. brosz. wt. z zach. okł. 
oryg.
Otarcia okł. oryg., załamania narożników, zaplamie-
nie marginesu ostatnich kart. Polemika z dwiema 
książkami Niemojewskiego: „Etyka Talmudu” i „Du-
sza żydowska w świetle Talmudu”. 64.–

1020. GRAETZ H[einrich] – Historja Żydów. Przeł. St. Szenhak. Wyd. nowe. T. 1-9. War-
szawa 1936. Wyd. E. Gitlin. 22,2x15,3 cm, s. IX, [1], 245; 227, [2]; 188, [1]; 237, [2]; 
212, [1]; 202, [1]; 310; [1]; 225, [2]; 156, [1]. opr. oryg. w 5 wol. pł. złoc.
Pęknięcie tylnej wyklejki w wol. 1 i 3, złocenia na okł. wol. 3 lekko zatarte, stan dobry. Całość 
obejmuje okres od „początków narodu żydowskiego” do czasów współczesnych. 420.–

1021. GROSS Jan Tadeusz – Sąsiedzi. Historia zagłady 
żydowskiego miasteczka. Sejny 2000. Pogranicze. 
19,8x13,1 cm, s. 157. opr. oryg. kart.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. 
Pierwsze wydanie głośnej książki Grossa o zbrodni w 
Jedwabnem. Publikacja zapoczątkowała długotrwałą 
dyskusję w mediach i wśród naukowców dotyczącą tej 
masakry. Książka wzbudziła wiele kontrowersji, była 
krytykowana za brak rzetelności naukowej, a także za 
poruszanie drażliwych tematów. 100.–

1022. KWARTALNIK Poświęcony Badaniu Przeszło-
ści Żydów w Polsce. Warszawa. Red. B. Kempner. 
Druk. Naukowa. 23,8x17,4 cm. razem opr. pł., okł. 
brosz. naklejona na oprawę.

 R. 1, z. 1-2. 1912. s. [6], 151, [8], 23, tabl. 4; [4], 
147, [1], [25]-35, tabl. 1.
Czas. BJ 4, 368. Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. 
Piecz. Zapiski na wyklejkach. Na końcu każdego zeszy-
tu umieszczono fragment pracy „Bóżnice starożytne w 
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Polsce”, pierwszy pośw. bóżnicy w Sandomierzu, drugi - w Pińczowie. Ukazały się co najmniej 
3 zeszyty w l. 1912-1913. Nieczęste. 320.–

1023. [PISTOL Fryderyk] – Żydostwo i chrześcijaństwo czyli słowa prawdy do braci w Izra-
elu. Wilno 1933. Wyd. Misyj Wewnętrznych Archidiec. Wileńskiej. 16,9x11,8 cm, s. 
80. brosz. Wyd. Misyj Wewnętrznych Archidiec. Wileńskiej, nr 8.
Grzbiet pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Autor ukryty pod krypt. F. P. 60.–

1024. RUDNICKI Henryk – Martyrologia i zagłada Żydów warszawskich. Łódź 1946. Druk. 
„Łódzki Instytut Wydawniczy”. 20,4x14,5 cm, s. 127, tabl. 6. brosz.
Niewielki ubytek przedniej okł., ślad zawilgocenia w narożniku kart. 120.–

1025. STATUT izraelickiej gminy wyznaniowej w Chrzanowie ułożony po myśli ust. z dnia 
21 marca 1890 [...] zatwierdzony reskryptem Wys. c. k. namiestnictwa z dnia 17 sierp-
nia 1901 [...]. Chrzanów 1901. Izraelicka gmina wyznaniowa. Druk. Lipmanna Dia-
manta. 22,8x14,5 cm, s. 28. brosz. wt.
Ślad zawilgocenia. Kilka piecz. Podkreślenia fragmentów tekstu. 74.–

1026. STOWARZYSZENIE humanitarne „Braterstwo - B’nei-B’rith w Warszawie 1922-
1932. Warszawa 1932. Nakł. Stowarzyszenia. 24,2x17,2 cm, s. 89, [3], tabl. 5. brosz.
Stan dobry. Druk na prawach rękopisu w 400 egz. Zaw. dzieje Stowarzyszenia, omówienie jego 
działalności, wykaz zmarłych członków, plany na przyszłość. 120.–

1027. SZCZEPAŃSKI Władysław – Palestyna po wojnie światowej. Światła i cienie. 2 map-
ki. Kraków 1923. Nakł. „Przeglądu Powszechnego”. 22,5x16,7 cm, s. 405, mapy 2. opr. 
ppł. z epoki, okł. brosz. naklejone na oprawę. Studja nad Palestyną, [t.] 7.
Otarcia okł., okł. poluźnione, drobne mankamenty wewnątrz. Piecz. Zaw. m.in.: Zdobycie Palesty-
ny, Układy pokojowe, Syjonizm przedwojenny, Deklaracja Balfoura i mandat palestyński, Mono-
teiści palestyńscy, Pogromy palestyńskie, Sądownictwo, Zajordanie, Widoki na przyszłość. 70.–
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1028. [SZYK Artur]. Ekslibris „Ze zbiorów Maksymiliana Goldsteina” sygnowany odręcz-
nie przez artystę, [1935].
Ekslibris cynkograficzny Artura Szyka form. 9,4x7,1 na ark. 25,1x17,6 cm. Ekslibris sygnowany 
przez artystę atramentem pod kompozycją, pełnym imieniem i nazwiskiem. Portret dwóch uczo-
nych żydowskich. Karta pochodząca z pracy „Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach 
polskich” (Lw. 1935). Stan bardzo dobry.
M. Goldstein (1880-1942) - wybitny lwowski kolekcjoner judaików i bibliofil, znawca eksli-
brisów, współzałożyciel Muzeum Żydowskiej Wspólnoty Religijnej we Lwowie, współautor 
fundamentalnej pracy „Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich”; jeden z jego 
ekslibrisów projektował Bruno Schulz. 320.–

1029. W 3-CIĄ rocznicę zagłady ghetta w Krakowie (13 III 1943-13 III 1946). Kraków 
1946. Wojewódzka Żydowska Komisja Hist. 22,1x14,9 cm, s. 197, [8]. brosz. Książki 
WŻKH, nr 6.
Stan bardzo dobry. Piecz. Praca zbiorowa zaw. m.in.: Społeczeństwo żydowskie w Krakowie 
w okresie okupacji, Boże Narodzenie w Krakowie, Wysiedlenia, Z życia religijnego Żydów w 
Krakowie w czasie okupacji, Chronologia zarządzeń władz okupacyjnych w stosunku do Żydów 
w Krakowie, Niemieccy zbrodniarze z terenu Krakowa do r. 1943, Dewastacja cmentarzy, bóżnic 
i zabytków żydowskich Krakowa podczas okupacji hitlerowskiej. Ilustracje w tekście. 70.–

1030. ZIEMAK Ryszard – Zbiór 30 autorskich fotografii z cyklu „The Death Cemeteries” z 
1982.
Stan bardzo dobry. Zdjęcia form. ca 24x15 cm; 14 fotografii czarno-białych, 16 odbitek w sepii. 
Odbitki naklejone na kartonowe podkłady lub umieszczone w papierowych passe-partout. Na 
odwrocie wszystkich podkładów umieszczono naklejki z pieczątką fotografia, na większości wid-
nieje także jego odręczny podpis. Cykl „The Death Cemeteries” ukazujący opuszczone cmentarze 
żydowskie w Polsce prezentowany był w londyńskiej The Photographers’ Gallery w 1982. Prace 
Ziemaka zostały zakupione do zbiorów Ghetto Fighters House Documentation Centre w Izraelu. 
Największą pasją artysty pozostaje od wielu lat fotografia tatrzańska. 1.200.–



1031. KADEN-BANDROWSKI Juliusz – Leopold Lis-Kula, pułkownik. Warszawa 1937. 
Główna Księg. Wojskowa. 16,9x12 cm, 37, [1]. opr. bibliot. ppł. z epoki z zach. okł. 
brosz.
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Brak karty przedtyt., egz. dość mocno obcięty przez introligatora. Piecz. TSL we Lwowie (jako 
„własność niepozbywalna”), ekslibris. 80.–

1032. KADŁUBEK Wincenty – Magistri Vincentii qui Kadłubek vocari solet De origine et 
rebus gestis Polonorum libri quatour. Edidit Adolphus Mułkowski. Cracoviae 1864. 
Typis Universitatis Jagiellonicae. 21,5x15 cm, s. VIII, 256. opr. pperg. z epoki, obcięcie 
prószone.
Brak karty przedtyt., stan dobry. Dublet bibliot. (nieszpecąca piecz.), piecz.: „Z księgozb. Potoc-
kich”. Tekst „Kroniki” Kadłubka w oprac. A. Mułkowskiego. 160.–

1033. [KATYŃ]. Prawda o Katyniu. Moskwa 1944. Związek Patrjotów Pol. w ZSRR. 
19,6x13 cm, s. 31, [1], tabl. 4. brosz.
Załamania i naddarcie przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Radzieckie wyd. propagandowe za-
wierające teksty m.in. W. Wasilewskiej, J. Borejszy, L. Bukojemskiego-Nałęcza, M. Klimczaka. 
Wszyscy zgodnie winą za zbrodnię katyńską obarczają Niemcy hitlerowskie. 80.–

1034. KENCBOK Bronisław Sylwin – Maszynki na linię! Warszawa 1939. Wojsk. Inst. Na-
uk.-Oświatowy. 23,7x17,2 cm, s. [4], 249, [1]. brosz.
Okł. nadkruszone i z niewielkimi ubytkami, podklejony ubytek grzbietu. Ilustracje w tekście. 
Zaw. m.in.: Wyprawa na Kijów, Uderzenie znad Wieprza, Walki nad Niemnem. 100.–

1035. KODEX Napoleona, Xięstwu Warszawskiemu, Artykułem 69-tym Ustawy Konstytu-
cyiney Roku 1807 dnia 22. Lipca za Prawo Cywilne podany. Z niektóremi odmianami 
na Seymie Warszawskim w Roku 1809 od Nayiaśnieyszego Pana szczęśliwie nam pa-
nuiącego, Fryderyka Augusta Dekretem Roku tegoż 1809 Marca potwierdzonemi. Prze-
kładania Xawiera Michała Bohusza, Prałata Katedry Wilenskiey [...]. Warszawa 1810. 
Drukarnia Wiktora Dąbrowskiego. 33,5x20,8 cm, s. [2], 268, [31]. opr. psk. z epoki.
Okł. lekko otarte, ubytek szyldzika na grzbiecie, załamanie karty tyt., pierwsze karty podklejone 
w grzbiecie. Stare podpisy własn. (L. Szynklera i X. Brzezińskiego). Po tekście zasadniczym: 
„Słowniczek prawnych, i niektorych innych wyrazów francuzkich tłomaczonych po polsku”, 
„Tablica alfabetyczna materyi”. 980.–
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1036. KOŁO Mieszczańskie i cechy krakowskie Legjonom Polskim. Wspomnienie w dwu-
dziestolecie czynu zbrojnego. 1914-1934. Kraków 1934. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 
31x23,6 cm, s. 38, [2]. brosz.
Okł. nieco zakurzona, stan dobry. Wydano 250 egz. opatrzonych pieczęcią Koła Mieszczańskie-
go. Wspomnienie wydarzeń z 1914 r. Liczne ilustracje 
w tekście. 120.–

1037. [KOSIŃSKI Adam Amilkar] – Przewodnik 
heraldyczny. Monografie kilkudziesięciu zna-
komitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i 
tytuły honorowe posiadających. Kraków 1877. 
Nakł. W. L. Anczyca i Sp. 13,9x9,8 cm, s. [2], 
XIV, 722. opr. późn. psk.
Otarcia grzbietu, brak karty przedtyt., egz. obcięty 
przez introligatora. Kilka piecz. własn., zakreślony 
podpis własn. na stronie tyt. Nieczęste. 460.–

1038. KOWALSKI Adam – Kierunek: Wisła! Wier-
sze i pieśni 1939-1942. Układ chóralny Adama 
Harasowskiego. [Niemcy Zach., ca 1945]. Ze-
spół Literacki „Odwet”. 20,7x14,7 cm, s. 61. 
brosz.
Polonica –. Niewielki ślad po naklejce na przedniej 
okł., stan dobry. Tekst blisko 50 wierszy i piosenek (w 
przypadku tych drugich dołączono nuty). 60.–

1039. [KRAČKOVSKIJ Juljan] – Russko-polskija 
otnošenija. Nekotoryja zamečatelnyja po etomu predmety mysli, slova, reči, uzakone-
nija, razmyšlenija i razsuždenija. Sobral iz gazet, žurnalov i otdelnych izdanij Bibliofil 
[pseud.]. Izdanie votoroe, značitelno dopolnennoe. Vilna 1897. Tipografija A. G. Syr-
kina. 25x17,1 cm, s. XX, 178. opr. nieco późn. pł.
Załamanie karty tyt., drobne zaplamienia wewnątrz. Dublet Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie 
(ekslibris, skasowana piecz.). 100.–

1040. KRAUSHAR Alexander – Palestra war-
szawska. Wspomnienia starego mecenasa z 
czasów dziesięciolecia przed zniesieniem są-
downictwa polskiego (1866-1876). Wydanie 
illustrowane wizerunkami patronów, adwoka-
tów, mecenasów [...] i członków Senatu. War-
szawa 1919. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 
19,8x14,7 cm, s. [6], 264, XI, [1]. opr. nieco 
późn. bibliot. ppł.
Maliszewski 3678. Stan dobry. Piecz. Praca dedy-
kowana w druku „niedobitkom dawnej palestry”. 

120.–

1041. KRÓTKI rys organizacji i taktyki jazdy Bu-
diennego oraz sposób szkolenia piechoty w 
zwalczaniu tejże. Warszawa 1920. Główna 
Księgarnia Wojskowa. 15,3x11,4 cm, s. 25, 
tabl. rozkł. 1. brosz. Ministerstwo Spraw Woj-
skowych, P. 17.
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Tylna okł. zapisana ołówkiem, poza tym stan dobry. Na tabl.: „Schemat organizacji armji Budien-
nego”. 64.–

1042. KULISIEWICZ Franciszek – Polacy w Czechosłowacji. Zarys informacyjny. Prze-
szło 100 ilustr. w tekście. Frysztat 1929. Macierz Szkolna w Czechosłowacji. Ludowa 
Drukarnia. 28,2x19,3 cm, s. 108, [20]. brosz.
Okł. nieco otarte i zakurzone, niewielki ubytek grzbietu, papier pożółkły. Publikacja przygotowa-
na na Powszechną Wystawę Krajową, mająca na celu ukazanie dorobku Polaków mieszkających 
na czeskim Śląsku Cieszyńskim. „Zarys jest próbką szematyzmu polskich organizacyj na Śląsku 
Czeskim i w Morawach” (z tekstu „Do Czytelnika”). Nieczęste. 140.–

1043. KWIATKOWSKI Wawrzyniec – Dziesięciolecie akcji oświatowej i społecznej w 
Korpusie Lubelskim. Wydawnictwo pamiątkowe wydane nakładem i na dochód Towa-
rzystwa Domu Żołnierza w Lublinie. Oprac. kpt. ... Lublin 1929. Tow. Dom Żoł., Zakł. 
Graf. J. Pietrzykowskiego. 29x22,2 cm, s. 104, mapa rozkł. 1. opr. pł. złoc. z epoki z 
zach. okł. brosz.
Stan dobry. Ilustracje w tekście. Okł. brosz. z barwną kompozycją drzeworytową P. K. Pieniążka. 
Zaw. m.in.: U steru nawy państwowej, Krótki rys organizacji i rozwoju polskich władz wojsko-
wych w Lublinie, Akcja oświatowa, Akcja kulturalno-oświatowa, Praca społeczna dla żołnierzy. 
Ilustracja na tabl. 20. 180.–

1044. LANGROD Jerzy Stefan – O autokefalji prawosławnej w Polsce. Studjum z zakresu 
polskiej polityki i administracji wyznaniowej. Warszawa 1931. Zakł. Graf. „Bibljoteka 
Polska”. 24,5x17,4 cm, s. 170. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. Prace Polskiego Tow. 
dla Badań Europy Wsch. [...].
Otarcia krawędzi okł., drobne zaplamienia wewnątrz. 100.–

1045. LEGIONY na Podhalu. Piotrków 1915. Druk. Państw. pod zarz. Departamentu Woj-
skowego N. K. N. 16,6x11,2 cm, s. 31. brosz. Boje Legionów Polskich, nr 2: Walki na 
Podhalu.
NKN 21. Stan bardzo dobry. Podpis. Na pierwszej stronie wizerunek brygadiera Józefa Piłsudskie-
go, przed tekstem „Modlitwa Legionistów przed bitwą”, jedna całostronicowa ilustracja w tekście. 
Całość „Bojów Legionów Polskich” składała się z 4 numerów: 1: 
Szarża pod Rokitną, 3: Bitwa pod Łowczówkiem, 4: Walki II 
Brygady nad Prutem. 50.–

1046. LELEWEL Joachim – Początkowe prawodawstwo 
polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, 
obiaśnił ... we dwu pismach: I. Historyczny rozbiór pra-
wodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do 
czasów jagiellońskich z przydaniem dyplomatów. II. 
Krytyczny rozbiór Statutu wiślickiego, z tablicami dla 
obiaśnienia składu tego statutu. Warszawa 1828. Druk. 
XX. Piiarów. 21,6x13,5 cm, s. 403, [5], tabl. 7. brosz.
Hleb 131. Drobne zażółcenia papieru, stan dobry. Egz. nieob-
cięty, nierozcięty. Klasyka polskiej historiografii prawniczej. 

500.–

1047. LIGOCKI Edward – O Józefie Hallerze. Życie i czyny 
na tle współczesności dziejowej. Zamiast przedmowy 
list jenerała Hallera. Warszawa 1923. Komitet Obywa-
telski Obrony Państwa. 19,3x13,6 cm, s. [8], 360, tabl. 7. 
opr. późn. pł.
Stan dobry, naddarcie jednej karty. Podpis własn. 120.– nr 1046
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1048. LIPIŃSKI Wacław (Socha) – Szlakiem I Brygady. Dziennik żołnierski. Warszawa 
1927. Główna Księg. Wojskowa. 23,8x17,8 cm, s. X, 333, [4], mapa rozkł. 1. opr. nieco 
późn. pł.
Maliszewski 4173. Drobne zaplamienia, stan dobry. Ilustracje w tekście. Na końcu indeks na-
zwisk. 160.–

1049. LONGCHAMPS de Berier Roman – Wstęp do nauki prawa cywilnego ze szczegól-
nem uwzględnieniem kodeksów, obowiązujących w b. Królestwie Kongresowem, w 
Małopolsce i W. KS. Poznańskiem. Lublin 1922. Uniwersytet Lubelski. 21,7x16 cm, 
s. [4], III, [1], 320. opr. pł. z epoki. Bibliot. Uniw. Lubelskiego, Wydz. Prawa i Nauk 
Społ.-Ekonom., nr 4.
Grzbiet odbarwiony, ślady wilgoci na opr., miejscami podkreślenia tekstu kolorowymi kredkami, 
poza tym wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: O prawie stanowionem, O prawach cywilnych w 
znaczeniu podmiotowem, O osobowości w ogóle i o osobach fizycznych, O dobrach mogących 
stanowić przedmiot prawa, O aktach, czynnościach i zdarzeniach prawnych. 160.–

1050. ŁOZA Stanisław – Czy wiesz kto to jest? Pod ogólną red. ... Warszawa 1938. Główna 
Księg. Wojskowa. 24,7x19,5 cm, s. [12], 858. opr. oryg. psk.
Stan bardzo dobry. Blok oryginalnie skręcony dwoma śrubami. Słownik biograficzny ważniej-
szych uczestników życia publicznego II Rzeczypospolitej w oryginalnej oprawie. 360.–

1051. ŁOZIŃSKI Władysław – Salon i kobieta. (Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego). 
Rycin 113, z tych 29 po części barwnych na osobnych tablicach. Przygotował do druku 
i wydał Mieczysław Treter. Lwów 1921. Gubrynowicz i Syn, H. Altenberg. 23,2x16 
cm, s. VIII, 212, tabl. 29. opr. oryg. kart.
Otarcia grzbietu i krawędzi okł., niewielkie zażółcenia papieru, mimo to stan dobry. Zaw. m.in.: 
Piękno społeczne i historyczne, Sztuka konwersacji, Salon francuski, Salon niemiecki, Życie to-
warzyskie w Polsce XVIII w., Towarzystwo lwowskie u schyłku XVIII w., Puławy, Estetyka 
życia codziennego - Kilka słów o estetycznych potrzebach naszego otoczenia, O mieszkaniach i 
o smaku w ich urządzeniu i ozdobieniu, Utwory sztuki jako najszlachetniejsza ozdoba mieszkań, 
Słówko o ubiorach i modzie, O rozrywkach i zajęciach jako źródłach wrażeń estetycznych. Opra-
wa wydawnicza Aleksandra Semkowicza. 140.–
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1052. MALESZEWSKI Tytus – Królowie polscy podług rysunku ... Warszawa [cenz. 1880]. 
Druk. M. Fajansa. 13x9 cm, leporello, k. [1], tabl. 43. opr. oryg. pł. tłocz.
Przebarwienia przedniej okł., zabrudzenia strony tyt., drobne zaplamienia tablic. Piecz. na karcie 
tyt. Portrety odbite w litografii na owalnej ciemnobeżowej apli, poniżej krótki życiorys monarchy. 
Poczet rozpoczyna Mieczysław I, zamyka Aleksander II. 240.–

1053. MALINOWSKI Bronisław – Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich. Z 
przedmową Czesława Znamierowskiego. Warszawa-Poznań 1939. Pol. Inst. Socjolo-
giczny. 25,9x18 cm, s. X, 128. brosz. Bibliot. Socjologiczna, t. 4.
Okł. mocno zabrudzone, wewnątrz stan dobry. Pierwszy polski przekład dwóch prac: „Prawo i 
zwyczaj” oraz „Zwyczaj i zbrodnia”. 100.–

1054. MERLOT A[lexandre] – L’Ar-
mée Polonaise, constitution en 
France et organisation (Juin 
1917-Avril 1919). Préface du 
général Archinard. Paris 1919. 
Imprimerie Levé. 26,3x17,3 
cm, s. 104. opr. wsp. pł. z zach. 
okł. brosz.
Odcięte marginesy przedniej okł. 
brosz., tylna okł. brosz. nieco nad-
kruszona. Egz. częściowo nieroz-
cięty. Na str. przedtyt. odręczna 
dedykacja autora dla premiera 
Ignacego Paderewskiego z datą 22 
IV 1919. 150.–

1055. MIECZKOWSKI Zbigniew – Pomniki i pamiątki wojenne na szlaku walk i Dywizji 
Pancernej 1944-1945. Editor ... London 1989. Veritas Foundation Publication Centre. 
29,7x21,1 cm, s. 189. brosz.
Niewielkie otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz; stan dobry. Odręczna dedykacja podpis-
ana „Zbyszek” - wydawcy? Tytuł także po angielsku: „Monuments and War Memorials on the 
Battlefields of the Polish Armoured Division”. Tytuł okł.: „Pomniki Pierwszej Dywizji Pancernej. 
Monuments of the Polish Armoured Division”. Album zdjęć pomników, tablic pamiątkowych, 
izb pamięci, nazw ulic, kapliczek, cmentarzy związanych z walkami dywizji gen. Maczka na 
zachodzie Europy. 100.–

1056. MORAWSKI Stanisław – Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825). Wyd. A. 
Czartkowski i H. Mościcki. Z 24 ilustr. Warszawa 1924. Bibljot. Polska. 22,3x15,1 cm, 
s. [4], XVII, [1], 541, tabl. 24. opr. ppł. z epoki.
Maliszewski 1335. Częściowo zatarte złoc. na grzbiecie, poza tym stan dobry. O autorze: „znako-
mity obserwator, pełen gorzkiego humoru i ironii” (PSB). 80.–

1057. MOSSOR Stefan – Dwudziestolecie Odrodzenia Polski i jej drogi rozwojowe na przy-
szłość. Warszawa 1938. Druk. B-ci Drapczyńskich. 18,4x14 cm, s. 99. brosz. Klub 11 
Listopada, Materiały.
Okł. lekko otarte, blok nieco wygięty. Odręczna dedykacja autora. 100.–

1058. NAPOLEON I – Listy Napoleona do Jozefiny podczas pierwszéj wyprawy włoski-
éj, Konsulatu i Cesarstwa pisane tudzież Listy Jozefiny do Napoleona i do Jej córki. 
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Przekład z francuskiego. T. 1-2. Warszawa 1834-1835. J. Glücksberg i Sp., Druk. J. 
Węckiego. 18,8x13 cm, s. [2], IV, 141; 172, tabl. 1. razem opr. późn. ppł.
Brak tabl. w t. 1. Opr. otarta, miejscami zaplamienia, ślady wilgoci i charakterystyczne zabrązo-
wienia papieru wewnątrz. Zaklejona piecz. własn. „Listy ...” wyszły drukiem w 1833, zaś w roku 
następnym ukazało się prezentowane wydanie w tłumaczeniu Adama Rogalskiego. Korespon-
dencja dotyczy lat 1796-1813. 600.–

1059. NARUSZEWICZ Adam – Historya narodu polskiego. T. 1, cz. 1-2. Warszawa 1824. 
Druk. N. Glücksberga. 22,9x14,2 cm, s. [16], XXVI, 294, mapy rozkł. 4; [12], [295]-
848, XXXXIV. brosz.
Niewielki ślad zawilgocenia, stan dobry. Egz. nieob-
cięty i nierozcięty. Pierwsze wydanie pierwszego tomu 
monumentalnego dzieła Adama Naruszewicza, najważ-
niejszego w dorobku wybitnego historyka. Tomy 2-7 
ukazały się po raz pierwszy w l. 1780-1788. Tom pierw-
szy, nieukończony przez autora, ukazał się w dwóch 
częściach dopiero w 1824, staraniem Warszawskiego 
Królewskiego Tow. Przyjaciół Nauk na podstawie rę-
kopisów przechowywanych w Bibliotece Puławskiej i 
w księgozbiorze Józefa Sierakowskiego. Tom pierwszy 
obejmował dzieje przedhistoryczne, kończył się przed 
objęciem tronu przez Piastów. 980.–

1060. NASTAVLENIE po strelkovomu delu. 7,62-
mm avtomat Kalašnikova (AK). Izdanie trete, 
ispravlennoe i dopolnennoe. Moskva 1968. Vo-
ennoe Izdatelstvo Ministerstva Oborony SSSR. 
17,2x11,3 cm, s. 171, [1]. opr. oryg. ppł.
Dwie strony nieco pożółkłe, poza tym stan dobry. In-
strukcja obsługi karabinka Kałasznikowa AK. Liczne 
ilustracje w tekście. 64.–

1061. NASZ program. Przemówienia R[omana] Dmowskiego, prof. R[omana] Rybarskiego 
i pos. St[anisława] Kozickiego na Konferencji Krajowej Związku Lud.-Nar. w Warsza-
wie, dn. 18.X 1925 r. Warszawa 1925. Zw. Lud.-Nar. 22,6x15,1 cm, s. 31, [1]. brosz.
Okł. lekko zaplamione, stan ogólny dobry. Piecz. 80.–

1062. OSADA-HILLENBRAND Erwin – „Sitwesy”. Warszawa 1934. Główna Księgarnia 
Wojsk. 17,5x13,8 cm, s. 90, [6]. brosz.
Skrzypek –; Rypson II 352. Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia. Piecz. Gawędy i wspomnienia 
legionowe. Okładka projektowana przez Atelier Girs-Barcz. 80.–

1063. PAMIĄTKA z Polski. Warszawa 1927. Komitet Przyjęcia. 28,8x20,5 cm, s. 110, [1]. 
brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Okładka i ilustracje Jerzego Sosnkowskiego. Wydano 
„dla upamiętnienia pierwszej wycieczki do Polski złączonych Komitetów im. J. Piłsudskiego w 
Stanach Zjedn., VII-VIII 1927”. Zaw.: Dwie tęsknoty, Przewrót majowy 1926, O wodzu, Józef 
Piłsudski pierwszy marszałek Polski, Biją kilofy, Wojna Polski Odrodzonej (1918-1920), Bogac-
twa naturalne i sytuacja gospodarcza Polski. Ilustracja na tabl. 20. 140.–

1064. PAMIĘTNIKI emigrantów. Francja Nr. 1-37. Warszawa 1939. Instytut Gospodarstwa 
Społecznego. 25,8x18,3 cm, s. XXIX, [3], 702, [6]. brosz.
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Skrzypek 1377. Grzbiet odbarwiony, krawędzie okł. 
lekko załamane, poza tym stan dobry. Zaw. 37 pa-
miętników występujących anonimowo emigrantów 
polskich z Francji, Włoch i Belgii z l. 1890-1938. 
Przedmowa prof. Ludwika Krzywickiego. 140.–

1065. PAMIĘTNIK trzydziestolecia Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie 1906-1936. Warszawa 
1938. Nakł. SGH. 25,4x18 cm, s. [8], 370, [1]. 
brosz.
Okł. zaplamione, ubytki prawych dolnych narożni-
ków pierwszych kart (ubytki narożnika przedniej okł. 
i trzech pierwszych kart podklejone papierem), poza 
tym stan dobry. Egz. nieobcięty. Zaw. m.in.: Gospo-
darka przedsiębiorstw w programie studiów, Czego 
historią jest historia gospodarcza, O lepsze porozu-
mienie z Anglią i Ameryką, Złoto i przyszła waluta 
złota, Ekonomia polityczna a jej zastosowanie, Prawo 
wielkich liczb a gospodarstwo społeczne, sprawozda-
nie uczelni. 180.–

1066. [PAMIĘTNIK żołnierski]. Rękopiśmienne 
wspomnienia Antoniego Matoszka z czasu II wojny światowej i z lat późniejszych, do 
1999.
Amatorsko oprawiony tom form. 21x15,8 cm, s. [4], 728, [10]. Na przedniej okładce napisy 
tytułowe: „Część I z przebiegu służby wojskowo frontowej w latach wojny 1941-1945, część 
II z przebiegu życia cywilnego w latach powojennych 1946-1999”. Na przedniej wyklejce tytuł 
„Pamiętnik żołnierski”, na następnej karcie zdjęcie autora w mundurze i podpis; „sierż. Antoni 
Matoszko. Były żołnierz frontowy II Wojny Światowej. Będąc w Armii Czerwonej. Jak i swor-
mowa[nej] [!] armii Ludowego Wojska Polskiego 5 Dywizji Piechoty 13 Pułku Samodzielnej 
Kompanii Fizylierów”. Na ostatnich kartach spis treści i wklejona mapka II Rzeczypospolitej. 
Pismo staranne, bez skreśleń i poprawek. Część rękopisu zajmują opisy sytuacji politycznej i mi-
litarnej w Europie - znanej doskonale skądinąd. Największą wartość pamiętnika stanowią wspo-
mnienia autora z własnych przeżyć i jego własne przemyślenia. Tekst pisany językiem prostym, 
myśli formułowane nieudolnie - posiadają pewien urok i niezaprzeczalny walor autentyczności. 
Opowieść żołnierska urozmaicona zdjęciami po części wyciętymi z prasy, po części oryginalny-
mi fotografiami (głównie portretami indywidualnymi i grupowymi w liczbie 38 szt.).
Autor pamiętnika pochodził z okolic Budsławia na Wileńszczyźnie, w III 1941 został powołany 
do Armii Czerwonej. Służbę rozpoczął w Osowcu, gdzie odbył podstawowe szkolenie i pracował 
przy budowie lotniska wojskowego. Tam zastała go napaść Niemiec na ZSRR. „Rozgorzały silne 
huki warkotów na niebie, jak i na ziemi”, pojawiły się wozy pancerne ze „zgrzytaniem stalo-
wych gąsienic czołgowych, które zaczęły snuć coraz bliżej nas”. W Trabach dostał się do niewoli 
niemieckiej, po kilku dniach został zwolniony do domu. Ponownie został zmobilizowany w VII 
1944 po zajęciu terenów Białorusi przez Armię Czerwoną. Tym razem został skierowany przez 
Werejby, Kurzeniec, Wilejkę i Mołodeczno w rejon Smoleńska, gdzie formowano oddziały Armii 
Czerwonej. Wraz innymi poborowymi dwukrotnie odmówił zrzeczenia się narodowości polskiej. 
Był świadkiem rozstrzelania dwóch dezerterów zbiegłych podczas ćwiczeń. W połowie IX 1944 
oddział Matoszka - Zapasowa Dywizja Piechoty Armii Czerwonej - została przeformowana na 
5 Saską Dywizję Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego. Dowództwo objął gen. A. Waszkiewicz, a 
oddział został przetransportowany przez Białystok do Łukowa. Tam żołnierze otrzymali polskie 
mundury. Kwaterowali w okolicach Międzyrzecza Podlaskiego i Siedlec. Przysięgę żołnierską 
złożyli 29 X 1944 na kwaterze leśnej w okolicach Trzebieszowa, wkrótce potem otrzymali sztan-
dar ufundowany przez okolicznych mieszkańców. W I 1945 oddział ruszył w kierunku Warsza-
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wy, potem dotarł do Łodzi i kontynuował marsz 
na zachód. Święta wielkanocne 1945 spędził we 
Wrocławiu. Celem wielodniowych marszów była 
linia Nysy Łużyckiej. W połowie IV 1945 Mato-
szek ze swoim oddziałem sforsował rzekę i rozpo-
czął ofensywę na Berlin. „Szliśmy na umocnione 
pozycji nieprzyjaciela, który wciąż stawiał niesa-
mowite upory, ze względu na to, iż te drogi prowa-
dzili do upadku Berlina”. Koniec wojny zastał au-
tora wspomnień w Dreznie. Jego jednostka została 
skierowana na tereny Czechosłowacji, by uczest-
niczyć w „operacji Czesko-Praskiej”. Pod koniec 
V 1945 oddział przerzucono w rejon Zgorzelca 
na krótki odpoczynek. W pierwszych dniach VI 
1945 Matoszek przybył do Białegostoku, by w 
krótkim czasie powrócić z oddziałem na zachód, 
w rejon Słubic nad Odrą; pełnił tam służbę w ra-
mach Wojsk Ochrony Pogranicza. Z czasem został 
pisarzem w sztabie dywizyjnym. Demobilizacja 
zastała go w Poznaniu. Za służbę frontową został 
odznaczony kilkoma medalami. Po wojnie osiedlił 
się w Jerzmankach pod Zgorzelcem, potem prze-
niósł się z rodziną w Nowosądeckie.
W końcowej części wspomnień Matoszek spisał „Piosenki żołnierskie [które] były śpiewane w 
jednostkach wojskowych Wojska Polskiego”. Dołączono zeszyt zawierający, jak pisze na przed-
niej okładce Matoszek „Zbiór: wiersze, piosenki romantyczne, jak i żołnierskie, różne anegdoty, 
humory, fraszki i satyry”. Otarcia okładek obu zeszytów, okładki oklejone taśmą, drobne zapla-
mienia. 1.600.–

1067. PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... Nowe wyd. krytyczne według rękopisu znaj-
dującego się w Bibliotece Cesarskiej w Petersburgu przygotował i wstępem opatrzył 
B. Gubrynowicz. Lwów 1898. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 20,8x14,8 cm, s. [4], 
XXI, [3], 440, [1]. opr. psk. z epoki.
Maliszewski 358. Stan dobry. Na grzbiecie, prócz 
tytułu, złoc. monogram J. G., wewnątrz piecz. Jana 
Greulicha. 160.–

1068. PIECHOTA. Cz. 1: Musztra formalna. Cz. 2: 
Szkoła walki. Warszawa 1919. Księg. Wojsk. 
14,1x10 cm, s. 130. brosz. Przepisy Służbowe. 
sztab Generalny Oddział VII (Naukowy).
Rdzawe zaplamienia przy zszywkach, grzbiet nieco 
uszkodzony, poza tym stan dobry. Podpis własn. 64.–

1069. 1 DYWIZJA Pancerna w walce. Praca zbioro-
wa. Bruksela [cop. 1947]. Impr. „La Colonne”. 
24x15,8 cm, s. 401, [3], LXXV, tabl. 42, map 11. 
brosz., obw.
Polonica 12025. Podklejone naddarcia obw., stan 
dobry. Znakomicie opracowane dzieje dywizji gen. 
Maczka. Na tablicach zdjęcia z przemarszów i działań 
bojowych, barwne reprod. sztandarów, proporców i 
znaków rozpoznawczych. 140.–
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1070. PIŁSUDSKI Józef – Poprawki historyczne. Warszawa 1931. Instytut Badania Naj-
nowszej Historji Polski. 19,8x14,2 cm, s. 100, II, [1]. opr. pł. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, stan dobry. Piecz. i odręczny numer inwentarzowy. Zaw. dwa zasadnicze 
artykuły zawierające uwagi do pamiętników I. Daszyńskiego i L. Bilińskiego. 80.–

1071. PIZZIGHELLI Cajetan – Geschichte des k. u. k. Ulanenregiments Nr. 13 1860-1910. 
Im Auftrage des Offizierskorps zusammengestellt von ... Złoczów 1910. In Kommis-
sion bei Karl Prochaska. 23,6x16,8 cm, s. [6], 324. opr. pł. z epoki, zdob, obcięcie złoc.
Opr. nieco otarta i zaplamiona, wyklejki nadpęknięte w grzbiecie, poza tym stan dobry. Podpis. 
Oprawa sygn. na tylnej okł.: „Buchbinderei Karl Prochaska Teschen”. Ilustracje w tekście. Dołą-
czono odbitkę kserograficzną artykułu Piotra Hapanowicza ze „Spotkań z Zabytkami” z 2013 p.t. 
„Pułkownik Maksymilian Rodakowski pod Custozzą”. 800.–

1072. POBÓG-MALINOWSKI Władysław – Józef Montwiłł-Mirecki. Szkic biograficzny 
w dwudziestą piątą rocznicę stracenia. Warszawa 1934. Wyd. Inst. Badania Najnowszej 
Hist. Polski. 24x16,9 cm, s. 78, tabl. 1. brosz. Odb. z „Niepodległości”.
Niewielkie zaplamienia okł. 48.–

 POLSKA encyklopedja szlachecka. Pod naczelną red. S[tefana] J[anusza] Starykoń-
-Kasprzyckiego. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Kultury Historycznej. 25x17,7 
cm.
Opr. nieco otarte, niewielki ślad zawilgocenia na górnych marginesach, stan ogólny dobry. Opra-
wy t. 7-10 - pł. z epoki, t. 4 - wsp. pł. Ilustracje w tekście. Od tomu czwartego z podtytułem: 
„Wykazy polskich rodzin szlacheckich w opracowaniu S. J. Starykoń-Kasprzyckiego i Michała 
Dmowskiego”. Całość wydawnictwa składała się z 12 tomów.

1073. T. 4. 1936. s. 380, [1].
„Wykazu polskich rodzin szlacheckich” t. 1. Zaw. 
m.in: Herby Aaron-Ciarnowski, Objaśnienie ogól-
ne typów tarcz, barw, metali i futer, używanych w 
polskiej heraldyce, Powiaty i województwa Rzplitej 
Przedrozbiorowej, Ziemia i powiaty Rzplitej Przedro-
zbiorowej, Kasztelanje, Organizacja Rzeczypospolitej 
Szlacheckiej, Skład Senatu Rzplitej Przedrozbioro-
wej, Dostojnicy Korony i Litwy, Dostojnicy Woj-
skowi, Dostojeństwa i urzędy ziemskie i Dostojnicy 
Grodzcy. 180.–

1074. T. 7. 1937. s. 380, [1].
„Wykazu polskich rodzin szlacheckich” t. 4. Zaw.: 
Herby Kokoszyński-Lubliński. 180.–

1075. T. 8. 1937. s. 380, [1].
„Wykazu polskich rodzin szlacheckich” t. 5. Zaw.: 
Herby Lubnicki-Mysłakowski. 180.–

1076. T. 9. 1937. s. 378, [3].
„Wykazu polskich rodzin szlacheckich” t. 6. Zaw.: 
Herby Mysław-Płotnicki. 180.–

1077. T. 10. 1938. s. 380, [1].
„Wykazu polskich rodzin szlacheckich” t. 7. Zaw.: 
Herby Płotowski-Sarnowski. 180.–

1078. PRAUZIŃSKI L[eon], ULRICH A[dam] – W marszu i w bitwie. Szlakiem powstań-
ców wielkopolskich 1914-1920. Poznań 1939 [właśc. 1938]. Księg. św. Wojciecha. 
24,8x17,5 cm, s. 231, [4], tabl. 2. opr. nieco późn. pł.
Niewielkie zaplamienia. Piecz. (m.in. biblioteki Stacji Filtrów). 120.–
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1079. PRAWA polskie Kazimierza Wielkiego i Wła-
dysława Jagiełły przełożone na język polski 
przez Świętosława z Wocieszyna r. 1449. Prze-
druk homograficzny z kodeksu puławskiego 
wykonał A. Piliński. Kórnik 1877. Nakł. Bi-
blioteki Kórnickiej. 31,2x23,8 cm, s. [4], [82]. 
brosz.
Banach 751. Niewielkie zabrudzenia okł. brosz., stan 
dobry. Egz. z biblioteki W. Lutosławskiego (piecz.). 
Barwna podobizna kórnickiego rękopisu wykonana 
przez Adama Pilińskiego, drukowana w Poznaniu w 
druk. J. I. Kraszewskiego. Według biogramu Piliń-
skiego zamieszczonego w „Słowniku pracowników 
książki polskiej” (s. 678), przedruki homeograficzne 
wydawane były w nakładzie 50-100 egz. i „należą 
dziś do rzadkości”. 400.–

1080. [PROYART Liévain Bonaventure] – Marya 
Leszczynska, królowa Francyi, xiężniczka pol-
ska. Z francuzkiego. Kraków 1825. Druk. J. 
Mateckiego. 14,1x9,3 cm, s. 179, tabl. 1. opr. 
kart. z epoki.
Brak jednej karty na początku (drukowana dedykacja tłumaczki Tekli Koch dla Anny z Jabłonow-
skich Wodzickiej), poza tym stan dobry. Piecz., ekslibris. Na tablicy litografowany portret Marii 
Leszczyńskiej. 360.–

1081. PRZEPIS musztry i manewrów dla piechoty francuzkiey wydany roku 1791. Tłóma-
czenie z Francuzkiego. Cz. 1-2. Warszawa 1807. w Drukarniach połączonych Gazety 
Warszawskiey i Sukce: Tomasza Le Brun. 16,6x10,2 cm, s. [4], 89; [2], 82, tabl. rozkł. 
2. razem opr. psk. z epoki.

nr 1079

nr 1081 nr 1082



248

HISTORIA, WOJSKOWOŚĆ, PRAWO

Opr. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. fundacji W. Baworowskiego. Z francuskiego 
tłum. Cyprian Godebski. Do kompletu wydawniczego brak cz. 3-4. Na końcu cz. 1: „Wyrazy do 
komenderowania po Francusku i po Polsku”, na tabl. m.in.: „Szyk Półku do Boiu”. 480.–

1082. PRZEPIS powszechny względem sposobu postępowania w sądach Galicyi Zachod-
niey. Wiedeń 1801. Druk. J. Hraszańskiego. 19,3x12 cm, s. 247. opr. kart. z epoki.
Opr. zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Piecz. bibliot. i zapiski inwentarzowe na wyklejkach. 
Zaw. m.in.: O Protokole podawczym, i o pismach tamże podawanych, O wydzieleniu pism Re-
ferentom, O oddaniu pism do Referenta, O wygotowaniu Exhibitow do Referatu, O referowaniu, 
roztrząśnieniu, i rozsądzeniu, O sposobie prowadzenia Protokołu Rady, O expedyowaniu Conc-
lusi, Forma Dekretu Appellacyinego, Forma Dekretu pierwszey Instancyi, Forma Edyktu przy-
wołuiącego, Forma Edyktu, którym się obżałowany przypozywa, O wygotowaniu, i oddawaniu 
Expedycyi, O zachowaniu Aktow, i o Registraturze, O dozorze, i o kontrolli Instancyi, O sposobie 
postępowania pierwszey Instancyi w sprawach ustnie wprowadzonych. Rzadkie. 280.–

1083. PRZEPISY odnoszące się do czynności rządów gubernialnych i naczelników powia-
towych. Wydział Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Cz. 3: Wydział Wojskowy, t. 1: 
O Powinności Zaciągowej. Warszawa 1866. Druk. Bergera. 26,7x17,5 cm, s. XLI, [1], 
309. brosz.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Egz. nierozcięty. Tytuł i tekst po rosyjsku i po polsku. 140.–

1084. RADZIMIŃSKI Józef – Budujemy Polskę. Z przedm. E. Kwiatkowskiego. Warszawa 
1939. Gł. Księg. Wojsk. 27,7x22,7 cm, s. 184, [4], tabl. barwne 4, mapa 1. opr. oryg. pł. 
złoc.
Niewielkie zaplamienia okł., poza tym stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Opracowanie gra-
ficzne Stefan Osiecki i Jerzy Skolimowski. Zaw. m.in.: Na początku był żołnierz, Walka o kapitał, 
Między Wschodem a Zachodem, Kapitałem Polski jest młodzież, Polska sprawiedliwości spo-
łecznej, Polska budująca, Pochwała Polski. 240.–

1085. RADZIWIŁŁ Mikołaj Krzysztof – Peregrynacja do Ziemi Świętej (1582-1584). Wy-
dał Jan Czubek. Kraków 1925. AU. 25,5x16,3 cm, s. XVI, 171. opr. wsp. bibliot. ppł. 
Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 15, cz. 2.
Maliszewski 135. Drobne zaplamienia. Dublet bibliot. (kilka skasowanych piecz.). Opis - obiecanej 
uroczystymi ślubami - pielgrzymki do Ziemi Świętej trwającej od XI 1582. Trasa podróży wiodła 
przez Wenecję, Kretę, Cypr, Trypolis, Damaszek do Jerozolimy, gdzie spędził dwa tygodnie. W 
drodze powrotnej zwiedził Egipt. Wyprawa obfitowała w niebezpieczne wydarzenia: burza morska 
na trasie Aleksandria-Kreta zmusiła Radziwiłła do wyrzucenia do morza dwóch mumii egipskich, 
wiele pamiątek utracił podczas bandyckiego napadu w okolicach Peskary. Swoje przeżycia opisał 
po polsku ok. 1590, krążyły w wąskim gronie w rękopiśmiennych odpisach. Po raz pierwszy ukaza-
ły się drukiem w łacińskim przekładzie i w zmienionej formie w 1601, polska wersja (tłumaczona 
z łaciny) ujrzała światło dzienne w 1607. „Ze względu na wartości poznawcze i literackie diariusz 
Radziwiłła jest uważany za jeden z najcenniejszych zabytków tego rodzaju piśmiennictwa staropol-
skiego” (PSB). Prezentowana tu edycja jest pierwszym wydaniem oryginalnego polskiego tekstu, z 
krytycznym komentarzem wydawcy.
M. K. Radziwiłł „Sierotka” (1549-1616) - marszałek wielki lit., wojewoda trocki i wileński, 
pierwszy ordynat nieświeski, pamiętnikarz. 80.–

1086. RAMIĘ przy ramieniu z bratnią Armją Czerwoną. Armja Polska w ZSRR. Moskwa 
1944. Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych. 16,5x10,9 cm, s. 46, [5]. brosz.
Papier lekko pożółkły, poza tym stan bardzo dobry. Radzieckie wyd. propagandowe zawierające 
teksty m.in. W. Wasilewskiej, Z. Berlinga, J. Putramenta, A. Zawadzkiego. 64.–

1087. ROGRON J[oseph] A[drien] – Wykład prawa handlowego przez ... adwokata przy 
Radzie Stanu i Sądzie Kassacyjnym Francuzkim. Przełożył Jan Szymanowski pod-
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prokurator przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego. Z dodaniem przypisów z 
najcelniejszych autorów czerpanych, jakoteż własnych uwag zastosowanych do prawo-
dawstwa i jurisprudencyi krajowych. Warszawa 1848. Druk. Rządowa przy Kommissyi 
Rządowej Sprawiedliwości. 23x16 cm, s. [8], VIII, 780, [1]. opr. psk. z epoki.
Opr. mocno otarta, blok lekko nadpęknięty, papier miejscami zabrązowiony, wewnątrz stan ogól-
ny dobry. 300.–

1088. ROMAŃSKA Lola, ROMAŃSKI Andrzej – W służbie dla ojczyzny. Kobieta-żołnierz 
2 Korpusu. 1941-1946. Oprac., układ, tekst: ... Rzym, IX 1946. Inspektorat PSK 2 Kor-
pusu. 19,5x27,8 cm, s. [126]. opr. wsp. pł.
Polonica 14001. Zaplamienia ostatniej czystej karty, poza tym stan dobry. Album zdjęć Pomocni-
czej Służby Kobiet z Rosji, Iranu, Iraku, Palestyny, Egiptu i Włoch. 180.–

1089. ROPEK Mieczysław – Karol Kaczkowski jako lekarz i obywatel kraju. Rozprawa 
przedstawiona Wydz. Lekarskiemu Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
celem uzyskania stopnia doktora medycyny. Warszawa 1938. Druk. B-ci Drapczyń-
skich. 24,2x16,2 cm, s. 114, [3]. brosz. Rozprawy na Stopień Doktora Medycyny B. 
Wychowanków Szkoły Podchorążych Sanitarnych, nr 7.
Załamania krawędzi okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. 80.–

1090. ROZPRAWY Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filologiczny. S. 2, t. 9. 
Ogólnego zbioru t. 34. Kraków 1897. AU. 24,5x17,5 cm, s. [4], 403. opr. pł. z epoki.
Stan bardzo dobry. Dublet bibliot. (piecz.). Zaw.: Wielkie gospodarstwa, ich istota i znaczenie, O 
rocznikach polskich, O kronice węgiersko-polskiej, Zakładka na sprzężaj w Pabianicach. 120.–

1091. RYDZ Edward Śmigły – Byście o sile nie zapomnieli. Rozkazy, artykuły, mowy 1904-
1936. Lwów 1936. Książnica-Atlas. 20,4x15 cm, s. 308. brosz.
Niewielkie załamanie przedniej okł., stan dobry. Do druku przygotował R. Umiastowski. Okładka 
S. O. Chrostowskiego. 60.–
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1092. RZEPECKI Tadeusz – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku. Poznań 1920. 
Wielkop. Księg. Nakł. 27,3x21 cm, s. 290, [1]. brosz.
Grzbiet z ubytkiem, okł. nieco zaplamione i z nadkruszonymi krawędziami, wewnątrz stan do-
bry. Egz. nieobcięty. Zaw. teksty podstawowych dokumentów Sejmu Ustawodawczego, wyniki 
wyborów, dokładny skład Sejmu, omówienie I Sesji Sejmu. 200.–

1093. RZYSZCZEWSKA Ewa – Mord sławucki w oświetleniu naocznego świadka. Lwów 
1919. Ossolineum. 21,3x14,1 cm, s. 32, tabl. 1. brosz.
Grzbiet nadkruszony, okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Podpis autorki na karcie tyt. Na 
tabl. portret ks. Romana [Damiana] Sanguszki. Wstęp Z. L. Radzimińskiego. Dot. mordu na 
85-letnim księciu i grabieży majątku w Sławucie przez 264. Pułk Zapasowy Piechoty rosyjskiej 
1 XI 1917. 48.–

1094. SALVANDY [Narcyz Achilles de] – Dzieje pa-
nowania Michała Wiszniowieckiego, króla pol-
skiego, Wielkiego X. Litewskiego i.t.d. opisane 
przez Hr. ... Przełożył z języka francuzkiego na 
ojczysty, z przydaniem przypisów objaśniają-
cych X. G. [krypt., Ksawery Giżycki]. Lwów 
1849. Ossolineum. 19,3x12,7 cm, s. [4], 72. opr. 
późn. ppł.
Drobne zabrązowienia papieru, stan dobry. Zapiski 
inwentarzowe na stronie tyt. 360.–

1095. [SANGUSZKO Eustachy Stanisław]. Eustachy 
Sanguszko. Kraków 1907. Nakł. Konstancyi 
Sanguszkowej. 4, s. XI, [1], 275, tabl. 1. opr. 
oryg. pł. złoc.
Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry. Zaw.: 
wstęp Jana Popiela, mowy poselskie, okolicznościo-
we, marszałkowskie, namiestnikowskie, głosy prasy o 
ustąpieniu z namiestnikostwa, wspomnienia pośmiert-
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ne dzienników krajowych i kondolencje. Oprawa wydawnicza Roberta Jahody z Krakowa 
sygn. piecz. na tylnej wyklejce; na przedniej okł. złoc. herb Pogoń i dewiza rodową „Z przeko-
nania”.
E. S. Sanguszko (1842-1903) - polityk galicyjski, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, namiest-
nik Galicji, aktywny działacz i prezes Tow. Tatrzańskiego. 280.–

1096. ŠARANEVIČ Isidor – Istorija galicko-vlodimirskoi Rusi ot najdavnejšich vremen 
do roku 1453. Lvov 1863. V pečati Instututa Stavropigijskogo. Nakladom avtora. 
21,8x14,9 cm, s. VI, 462, mapa rozkł. 1. opr. ppł. z epoki.
Stan niezbyt dobry: mocne otarcia okł., ubytek grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz. 
Piecz., numery inwentarzowe. 140.–

1097. SAXL Robert – Umundurowanie Wojska Polskiego. Zebrał i oprac. ... Warszawa 1928. 
Gł. Księg. Wojsk. 19,5x14 cm, s. 54, tabl. 24,

 [oraz] „Um. - 1.” Przepis ubioru polowego wojsk polskich r. 1919. Warszawa 1920. 
Min. Spraw Wojsk., Gł. Księg. Wojsk. 19,5x14 cm, s. 45, [1], tabl. 35. razem opr. ppł. 
z epoki, okł. brosz. poz. 1. naklejona na oprawę.
Oprawa mocno otarta, ubytek fragmentu prawego dolnego narożnika przedniej okł., w grzbie-
cie otwór do zawieszenia, część kart przyklejona taśmą w grzbiecie. Egzemplarz specjalny 
opatrzony na karcie tyt. odręcznym podpisem i piecz.: „Szef kompanji OTTO starszy sierżant”. 
Część ilustracji na tabl. odręcznie pokolorowana, tekst i tablice z poprawkami i notatkami, np.: 
„Szew z przodu nigdy nie został wprowadzony i był zawsze z tyłu czapki”, „od 1938 r. wszyscy 
oficerowie nosili latem peleryny”, „Szeregowi piechoty płaszcze bez rozcięcia z tyłu”, „Galon 
naokoło denka czapki nie istniał nie było go u żadnej czapki oficerskiej tutaj galon był tylko po 
przekątni”, „Patka jednakowa dla całej jazdy została zignorowana i tak barwne otoki jak i pro-
porczyki zostały”. Szczegółowy opis obowiązujących przepisów mundurowych zilustrowany 
załączonymi tablicami. 120.–

1098. SKRÓT wykładów wygłoszonych na kursie szybowcowych [!] organizowanym przez 
Lwowskie Koło Szybowcowe L.O.P.P. Lwów 1935. Okręg Wojewódzki L.O.P.P. we 
Lwowie. 33,4x20,7 cm, s. [1], 32, [1], 13, [5], 17. brosz.
Okł. zaplamione i otarte, grzbiet oklejony papierem, rozprasowane załamania narożników kart, 
niewielkie zaplamienia wewnątrz, rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Wydano 550 egz. na pra-
wach rękopisu, ten egz. nr 375. Maszynopis powiel. Zaw.: Organizacja lotnictwa i przepisy ze spe-
cjalnem uwzględnieniem szybownictwa, Mechanika lotu, Ogólne wiadomości o szybownictwie, 
Meteorologja szybowcowa, Budowa szybowców. Nieczęste. 320.–

1099. SKRUDLIK Mieczysław – Sprawa Skrudlika. Poznań 1923. Wielkopolska Księg. Na-
kładowa. 23,9x16,1 cm, s. 99. brosz.
Ślady zawilgocenia na dolnym marginesie kart. Egz. nierozcięty. Tytuł okł.: „Sprawa Dr. Skru-
dlika!”. Z przedmowy autorskiej: „Czteroletnia, nie przebierająca w środkach kampanja prasy 
lewicowo-żydowsko-exbelwederskiej przeciwko mnie, dwukrotne, wielomiesięczne uwięzienie, 
zmuszają mnie wreszcie do zabrania głosu we własnej obronie”. Skrudlik był oskarżony w 1919 
o udział w spisku mającym na celu usunięcie J. Piłsudskiego ze stanowiska Naczelnika Państwa, 
w 1922 usłyszał zarzuty zdrady stanu, szpiegostwa i fałszerstwa dokumentów. 64.–

1100. SPIS abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 
i Rządowej Warsz. Sieci Okręgowej. Rok 1938/39. Warszawa 1938. Zakł. Graf. „Dom 
Prasy”. 26,4x18 cm, s. [2], XXVI, [4], 11, [1], 540, [4]. brosz.
Grzbiet od góry przewiązany sznurkiem (pęknięty) do zawieszenia na ścianie. Okł. otarte, na-
rożniki części kart załamane, kilka kart lekko uszkodzonych, bez szkody dla tekstu, stan ogólny 
dobry. Zaw. spis abonentów prywatnych, instytucji i branżowe adresy reklamowe. 800.–
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1101. SPIS abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warsza-
wie (z wyjątkiem m. st. Warszawy) i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mia-
stach: Białymstoku i Łodzi z okolicą na 1939 r. Warszawa, I 1939. Wyd. P. P. „Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon”. 28,8x20,7 cm, s. [6], 9, [1], VIII, 11-224, [2], XLVIII, 40 
- wkładka. brosz.
Brak 4 s. na końcu. Grzbiet podklejony, okł. otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry. Książka 
telefoniczna obejmująca Polskę centralną i ziemie pn.-wsch.: Warszawskie, Łódzkie, Siedleckie, 
Zamojskie, Białostockie i in. Po części zasadniczej część 2: „Źródła zakupu i sprzedaży wolne 
zawody, rzemiosła na terenie całej Rzeczypospolitej ułożone alfabetycznie według branż i spe-
cjalności”. Na wkładce: „Taryfa telefoniczna, telegraficzna, radiofoniczna i pocztowa (wyciąg)”. 
Ważne źródło informacji o Polsce w przededniu wybuchu II wojny. Nieczęste. 800.–

1102. STATUTS de la Société Royale Philomathique de Varsovie. (Traduits du polonais). 
Varsovie 1830. L’Imprimerie du Gouvernement. 17,5x10,5 cm, s. 50. brosz.
Stan bardzo dobry. Statut Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Po tekście nazwiska S. 
Staszica i J. U. Niemcewicza, w końcowym dodatku wykaz członków. 180.–

1103. STOLARZEWICZ Ludwik – Włodarz Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, 
człowiek - uczony. W tekście 68 ilustracyj. Warszawa-Katowice 1937. Książnica Pol-
ska. 23,6x16,8 cm, s. 619, tabl. 68. opr. oryg. pł. zdob., złoc.
Podklejone nadpęknięcie grzbietu, poza tym stan dobry. Oprawa wydawnicza wykonana przez 
Piotra Grzywę (ślepy tłok na tylnej okł.). Ilustracja na tabl. 20. 200.–

1104. STROYNOWSKI Hieronim – Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomi-
ki polityczney, i prawa narodow. Przez ... biskupa koadiutora łuckiego [...]. Edycya 
czwarta. Warszawa 1805. 19,7x12,5 cm, s. [2], 266, [4]. opr. psk. z epoki.
Grzbiet oklejony papierem, ubytek narożnika i fragmentu krawędzi tylnej okł., niewielkie ubytki 
narożników ostatnich kart. Podpis własn. Nieliczne zapiski. Książka po raz pierwszy ukazała się 
w 1785. Estreicher komentuje: „W czterech częściach streszcza ówczesne poglądy szkoły prawa 
natury i fizjokratów [...]. Wszędzie głosi potrzebę równości i innych praw przyrodzonych”. 460.–
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1105. ŚNIADECKI Jean – Copernic. Discours sur le 
programme proposé par la Societé Littéraire de 
Varsovie. En payant un juste tribut d’éloges à la 
mémoire de Copernic, montrer, ce que lui de-
voient les sciences mathématiques, nommement 
l’astronomie, au siecle ou il vecut; quel parti il a 
tiré des travaux de ses prédécesseurs, comment il 
en à profité, dans quelles sources il a puisé; ap-
précier enfin l’influence de sa doctrine sur l’état 
actuel de ces sciences en Europe. Traduit du po-
lonois par M.r. Tęgoborski [...]. Varsovie 1803. 
Chez la Veuvre Zawadzka. 21,8x15,4 cm, s. [8], 
78, 46. opr. późn. psk., obcięcie barwione.
Otarcia grzbietu, zatarte złocenia na grzbiecie, we-
wnątrz stan dobry. Naklejka na odwrocie strony tyt. 
(zasłonięty podpis?). Prócz krótkiego wstępu zaw. 
„Discvours” i „Notes pour servir d’eclairessement et 
de de [!] veloppement aux differens endroits du dis-
cours”. Tytuł „Copernic” umieszczony na stronie 
przedtyt., reszta tytułu na właściwej karcie tyt. Fran-
cuskie tłumaczenie głośnej rozprawy Śniadeckiego 
„O Koperniku. Rozwiązanie zadania, które TWPN do 
odpowiedzi ogłosiło” z 1802. Autor nie był zadowolony z przekładu Tęgoborskiego i w 1818 
ogłosił ponownie francuską wersję artykułu, tym razem we własnym tłumaczeniu. 360.–

1106. ŚWIĘCICKI Witold, ZADROWSKI Feliks – Zbiór rozporządzeń Władz Nie-
mieckich, obowiązujących na terenie Generalnego Gubernatorstwa (ze szczególnym 
uwzględnieniem Okręgu Szefostwa Warszawskiego), normujących stosunki majątko-
we i gospodarcze, w szczególności rozporządzeń o obrocie pieniężnym i dewizowym 
oraz dotyczących ludności żydowskiej. Zebrali ... Warszawa 1940. Druck. „Presshaus”. 
23,5x17,5 cm,s. 247, [1]. opr. ppł. z epoki, okł. brosz. naklejona na oprawę.
Otarcia okł. brosz., drobne zaplamienia wewnątrz. 
Tekst równoległy niemiecki i polski. Nieczęste. 

360.–

1107.TOKARZEWSKI Marjan – Straż przednia. (Ze 
wspomnień i notatek). Warszawa [1926]. Pol. 
Inst. Wyd. 18,4x14,4 cm, s. 290, [2], tabl. 11. 
opr. wsp. psk. z szyldzikami z zach. dużego frag-
mentu przedniej okł. brosz.
Maliszewski 4399. Brak 1 tabl. Stan dobry. Obca de-
dykacja na karcie przedtyt. Na końcu: „Koniec tomu 
pierwszego”. Więcej nie wyszło. Wspomnienia pracy 
duszpasterskiej, społecznej i wydawniczej na Podolu. 
Nieczęste. 180.–

1108. TOKARZ Wacław – Armja Królestwa Polskie-
go (1815-1830). Piotrków 1917. Dep. Wojsk. 
N.K.N. 21,2x15,1 cm, s. 386, [3]. opr. wsp. psk. 
z zach. okł. brosz.
Miejscami ślady wilgoci, poza tym stan dobry. Podpis 
własn. Zaw. rozdziały: Geneza armji Królestwa pol-
skiego, Stanowisko konstytucyjne armji Królestwa nr 1107
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polsk., Polityka Aleksandra I i Mikołaja I. w stosunku do armji Królestwa, Naczelne dowódz-
two armji Królestwa polskiego, Administarcja wojskowa, Ogólne zasady wyszkolenia żołnierza, 
Piechota, Jazda, Artylerja, Kwatermistrzostwo generalne. Inżynieria wojskowa. Saperzy. Pociągi 
wojskowe. Żandarmerja, Korpus oficerów, Obozy i manewry konstantynowskie. Braki polowe 
armji Królestwa, Stare wojsko Królestwa w przededniu kampanji r. 1831. 120.–

1109. TOKARZ Wacław – Zarys historji wojny polsko-rosyjskiej r. 1831 r. Atlas. (Wykłady 
w Szkole Sztabu Generalnego w l. 1921/22. Warszawa 1922. Główna Księg. Wojsko-
wa. 24,2x17,4 cm, map 60. brosz.
Przednia okł. nieco nadkruszona, poza tym stan dobry. Na przedniej okł. nadruk „Litografowane 
jako rękopis”. Atlas wydany jako dodatek do wydanej w tym samym roku obszernej monografii 
powstania listopadowego (tu niedołączonej). Nieczęste. 140.–

1110. TRANIÉ Jean, CARMIGNIANI Juan Carlos – Les polonais de Napoléon. Paris 1982. 
Copernic. 26,2x20,8 cm, s. 179, [5]. opr. oryg. kart., obw.
Stan bardzo dobry. Na obw. podtyt.: „L’épopée du 1-er régiment de lanciers de la garde impé-
riale”. Bogato ilustrowana praca poświęcona Polakom walczącym w armii Napoleona. 200.–

1111. U SZCZYTU rycerskich chwał... Album wodzów i kierowników powstania listopado-
wego. Lwów 1930. Nakł. Komitetu Obywatelskiego Obchodu 100-nej Rocznicy Po-
wstania Listopadowego. 31,8x24,2 cm, s. 135. brosz.
Otarcia okł., podklejone naddarcia krawędzi okł., niewielkie zażółcenia papieru. Egz. w części 
nierozcięty. Całostronicowe portrety w tekście, życiorysy. 260.–

1112. UMOWA gospodarcza między Rzeczpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką. Warszawa 
1930. „Polska Gospodarcza”. 22,6x14,7 cm, s. 103. brosz.
Okł. lekko odbarwione, poza tym stan bardzo dobry. Na okł. nadruk: „Wydanie nieoficjalne”. 
Zaw. m.in.: Umowa gospodarcza, Załączniki w sprawie węgla, glejty i minji, nierogacizny, koni 
i osłów; świń przewożonych drogą morską; świń do fabryk wyrobów mięsnych; ptactwa; mięsa 
wieprzowego; łoju wołowego; jelit, skór;, kości etc.; wełny, włosia, szczeciny i pierza; mleka, 
masła, jaj, szmat, zwierzyny, ryb, raków, pszczół, siana, słomy, mączki kostnej, złomu, smoły z 
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węgla kamiennego, kontyngentów przywozowych do Polski, przemysłowych kart legitymacyj-
nych. 160.–

1113. USTAWA celna dla Królestwa Polskiego. Warszawa 
1851. Druk. Rządowa przy Kommissyi Rząd. Spra-
wiedliwości. ca 25,5x15,5 cm, s. 643, [1], CLXXV, 
[12]. brosz.
Zachowany jedynie fragment grzbietu i przedniej okł. 
brosz., tylnej brak - egzemplarz wymaga opr. Wewnątrz 
czysty egz. nierozcięty i nieobcięty. Tekst po polsku i ro-
syjsku. Na stronach w paginacji rzymskiej „Annexa do 
ustawy celnej dla Królestwa Polskiego”. 200.–

1114. USTAWA konstytucyjna tudzież prawa zasadnicze 
z dnia 4 Marca 1849 roku, dla Cesarstwa Austry-
ackiego. Tłumaczenie polskie z przeciwległym te-
xtem oryginału. Lwów 1849. Druk. A. B. Winiarza. 
21,4x14 cm, s. 67, [3]. opr. wsp. kart. z zach. okł. 
brosz.
Ślad zawilgocenia. Piecz. 240.–

1115. USTAWY dla uczniów szkół publicznych. [Warsza-
wa? 1812]. 18,4x11,5 cm, s. 16. brosz.
Ślad zawilgocenia, stan dobry. Egz. nierozcięty. Szczegó-
łowe przepisy dla uczniów: „wyrywanie się krzykliwe z mówieniem, lub czytaniem ieden przed 
drugim zakazuie się”. Po tekście nazwiska S. Potockiego i W. Surowieckiego. 60.–

1116. WANCZURA Alojzy – Szkolnictwo w Starej Rusi. Z przedmową A. Brücknera. Lwów 
1923. Ossolineum. 22,3x15,4 cm, s. IX, [3], 240. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Niewielkie załamanie szyldzika na grzbiecie, niewielkie zaplamienia wewnątrz. 80.–

1117. WAWEL-LOUIS Józef – Kronika rewolucyi 
krakowskiej w roku 1846. Spisana przez ... 
Kraków 1898. Nakł. autora. Druk. „Czasu”. 
22,5x14,8 cm, s. 206, [1]. opr. wsp. ppł. z okł. 
brosz.
Niewielkie zaplamienia okł. brosz., stan dobry. 
Podpis własn. Jedno z najważniejszych źródeł do 
historii Rewolucji Krakowskiej 1846, autorstwa J. 
Louisa-Wawela (1832-1898) - wybitnego prawnika 
i historyka dziejów Krakowa, naocznego świadka 
opisywanych tu wydarzeń, współzałożyciela i pierw-
szego prezesa Tow. Miłośników Historii i Zabytków 
Krakowa. 140.–

1118. WIELHORSKI Władysław – Los Polaków w 
niewoli sowieckiej (1939-1956). Londyn 1956. 
Gryf Printers Ltd. 19,3x13,5 cm, s. 28. brosz. 
Rada Ziem Wschodnich R. P. i Stowarzyszenie 
b. Sowieckich Więźniów Politycznych.
Okł. zakurzone, wewnątrz stan dobry. Słowo wstęp-
ne gen. Władysław Anders. 54.–
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1119. WIERZCHOWSKI Józef – Mowa podczas uroczystego obrzędu złożenia zwłok Ja-
kóba i Konstantyna królewiczów Sobieskich w świeżo odkrytym i odnowionym gro-
bowcu w kościele żółkiewskim dnia 16 czerwca 1862 powiedziana przez księdza ..., 
plebana z Tartakowa. Lwów 1862. Druk. E. Winiarza. 20,4x13 cm, s. 14. brosz.
Załamania okł., poza tym stan dobry. 50.–

1120. [WOJSKO Polskie]. Notes mjr. Henryka 
Odyniec-Dobrowolskiego z końca l. 30. XX w. 
i 1939.
Notes form. 15,5x10,5 cm, stron ponad 100. Oprawa 
półpłócienna. Pismo atramentem i ołówkiem, raczej 
czytelne. Na przedniej wyklejce odręczny podpis 
właściciela. Notes zaw. m.in.: „Plan działania pobiera 
się na podstawie”, „Rozkaz dla szperacza”, „Rozkaz 
dla szpicy”, „Straż przednia”, „Placówka”, „Szwa-
dron jako czata”, „Rozkaz d-cy czaty”, „Rozkaz dla 
czujki”, „Szwadron straży bocznej”, ,Rozkaz zaję-
cia stanowisk obronnych”, „Placówka”, „Szwadron 
jako podjazd”, „Rozkaz do marszu”, „Walka obronna 
szwadronu działającego samodzielnie”, „Rozkaz do 
natarcia”, „Rozkaz do obrony”, „Pluton w natarciu”, 
„Pluton w obronie”, „Zniszczenia”, „Wysadzanie 
drzewa”, „Wysadzanie żelaza”, „Niszczenie stacji”, 
„Kwaterowanie”, „Zasadzki”, „Czynności ułana po 
przybyciu na kwaterę”, „Rozpoznanie brodu”, „Roz-
poznanie bagien”, „Warunki stanowiska ogniowego”. 
Dołączono 6 luźnych kartek z notatkami z kampanii 
wrześniowej, m.in. „Rtm. Dobrowolski. / Z dzisiej-
szych wiadomości z 18 p. uł. / wynika, że zupełnie 
niepotrzebnie Pan / Rtm. wykonał cały szereg ruchów za / szwadronem prawdopodobnie ulegając 
fałszy / wym meldunkom o npl w zeszłej nocy / W związku z tym polecam Panu Rtm. wziąć / 
całe wojsko „za pysk” szczególnie oficerów / z których jestem bardzo nie zadowolony. / Podać 
mi nazwiska oficerów którzy wczoraj w nocy / uciekli z miasta Góra Kalwarya. Na dzisiaj w 
nocy / nakazuję wystawić placówkę przy / st. Kol. Garwolin na drodze do Huty Garwolińskiej / 
resztę wojska trzymać w pogotowiu na kilku / kwaterach. Jutro prowadzić ćwiczenia / będąc w 
pogotowiu i ćwiczenia samej dyscy- / pliny./ Garwolin, 9.IX.39 ---”
Oprawa nieco otarta, blok nadpęknięty, stan ogólny dobry. Ciekawy materiał źródłowy doty-
czący służby wojskowej i działań wojennych polskiego oficera.
H. Odyniec-Dobrowolski „Doliwa” (ur. 15 III 1900) - żołnierz 18. Pułku Ułanów Pomorskich, 
od III 1939 awansowany na stopień rotmistrza i od III w 39. Szwadronie Korpusu Ochrony Po-
granicza w Klecku. W kampanii wrześniowej po 17 września walczył w grupie kawalerii ppłk. 
Edwarda Wani dowodząc szwadronem pieszym. Od 1944 był szefem sztabu podokręgu War-
szawa-Zachód „Hallerowo” Armii Krajowej. 23 II 1945 aresztowany przez por. Józefa Światłę i 
dwóch funkcjonariuszy NKWD w Milanówku. Więziony w Rembertowie w specjalnym obozie 
NKWD. 800.–

1121. WYBRANOWSKI Aleksander – Ongi w dworach i dworkach szlacheckich. Warsza-
wa [cenz. 1901]. Druk. A. T. Jezierskiego. 17,7x12,2 cm, s. 159, [1]. opr. oryg. pł. 
Bibliot. Dzieł Wyborowych, nr 209.
Maliszewski 2808 (inne wyd.). Drobne zaplamienia okł., mimo to stan dobry. Zaw. m.in.: Z oko-
lic Zatora, Swaty pana Chorążego, Pojedynek, Śmierć w postaci gąsiora. 98.–

1122. WYKAZ herbów i rodzin szlacheckich Ziemi Czerwieńskiej. Przemyśl 1939. Nakł. 
„Pobudki”. 20,1x14 cm, s. 47. brosz.
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Ślad zawilgocenia widoczny na przedniej okł. i na pierwszych kartach. Zaw. czarno-białe podo-
bizny herbów i spis rodów z podaniem herbów. 64.–

1123. WYROSTEK Ludwik – Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej. Z mapą i 
rycinami w tekście. Kraków 1932. Polskie Tow. Heraldyczne. 29,2x20 cm, s. [2], 191, 
[1], mapa 1. opr. pł. z epoki.
Okł. nieco zaplamione, drobne zaplamienia wewnątrz. Ukazało się jako t. 11 „Rocznika Pol. Tow. 
Herald.”. 160.–

1124. [ZAREMBA Zygmunt] – Powstanie sierpniowe. Wyd. II. Warszawa [1945]. Polska 
Partja Socjalistyczna. 17x12,5 cm, s. 40. brosz.
Chojnacki II 681. Okł. nieco otarte, podklejone naddarcie przedniej okł. Konspiracyjne wydanie 
tekstu drukowanego po raz pierwszy pod okupacją niemiecką w XI 1944. Autor wskazuje na 
brak wsparcia dla powstańców warszawskich ze strony Armii Czerwonej, co przyczyniło się w 
znacznym stopniu do upadku powstania. 80.–

1125. ZBIÓR przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Sprawiedliwości. 
Cz. 1: Organizacya Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości. T. 5: Przepisy dotyczące 
organizacyi Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości. Warszawa 1866. Druk. J. Jawor-
skiego. 24,1x17,5 cm, s. XXIX, [1], 409, liczne tabele rozkł. opr. psk. złoc. z epoki.
Niewielki ubytek dolnej krawędzi grzbietu, otarcia grzbietu i karty tyt., poza tym stan dobry. 
Tytuł także po rosyjsku: „Sbornik administrativnych postanovlenij Carstva Polskago”. Tekst rów-
noległy rosyjski i polski. Fragment większej całości. 300.–

1126. ZBIÓR ukazów, postanowień i rozporządzeń, dotyczących sądownictwa w Królestwie 
Polskiem od dnia 6/18 września 1841 roku. T. 1. Warszawa [1845]. Druk. Kommissyi 
Rządowej Sprawiedliwości. 27,2x18,3 cm, s. 282. opr. znacznie późn. ppł.
Ślady załamania narożników, ślad zawilgocenia dolnego marginesu pierwszych kart. Egz. nieob-
cięty. Piecz., ślad usuniętej piecz. Tytuł i tekst po rosyjsku i po polsku. Do kompletu brak t. 2. 

160.–
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1127. ZINBERG I[zydor] – Skoro-
widz Królestwa Polskiego czyli 
Spis alfabetyczny miast, wsi, 
folwarków, kolonii i wszyst-
kich nomenklatur w guberniach 
Królestwa Polskiego, z wykaza-
niem: gubernii, powiatu, gminy, 
parafii, sądu pokoju lub gmin-
nego, oraz najbliższej stacyi 
pocztowej, wraz z oddzielnym 
spisem gmin, podług najśwież-
szej ich liczby i nazwy ułożony, 
wykazujący: odległość każdej 
danej gminy od miasta powiato-
wego i sądu swojego gminnego; 
czy i jakie znajdują się w gminie 
zakłady fabryczne lub przemy-
słowe, szkoły i t. p. oraz ludność 
każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego 
i opatrzony mappą Królestwa Polskiego. Ułożony i wydany przez ... T. 1-2. Warszawa 
1877. Druk. I. J. Ałapina. 21,2x28,3 cm, s. [4], 
426, [2]; [4], 355, [1], szp. 93. razem opr. psk. 
z epoki.
Okł. lekko otarte, niewielkie ubytki narożników 
oprawy, drobne zaplamienia. Brak mapy. Pomię-
dzy s. 153-248 brak paginacji. Wykaz w formie 
obszernej tabeli. Na końcu drukowany dwuszpal-
towo „Wykaz alfabetyczny gmin w Królestwie 
Polskiem”. Nieczęste. 480.–

1128. ŹWIERCIADŁO polskie. Pismo zbioro-
we. Warszawa-Lwów [1915]. E. Wende i Sp. 
25,7x18,3 cm, s. [2], 102, [2], tabl. 2. brosz.
Załamania i naddarcia krawędzi okł., wewnątrz 
stan dobry. Piecz. (faksymile podpisu). Zaw. 
m.in. wspomnienia legionowe, materiały dotyczą-
ce obrony Lwowa w 1914, pamiętniki dyrektora 
gimnazjum w Radomiu (Maliszewski 3865), dzie-
je prasy polskiej na Litwie. Na tablicach barwne 
karykatury K. Mackiewicza. Okł. K. Purzyckiego 
(orzeł 4. Pułku Legionów), winieta tyt. F. Rusz-
czyca. Liczne ilustracje na wklejkach. 120
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Z KSIĘGOZBIORU  
STANISŁAWA CZARNIECKIEGO

Dr Stanisław Czarniecki 
(1921–2013)

Geolog, działacz społeczny i bibliofil. Pra-
cownik ING PAN w Krakowie i uczestnik 
wyprawy badawczej na Spitzbergen. Autor 
wielu prac z zakresu geologii stratygraficz-
nej i paleontologii oraz historii geologii i 
historii nauki. Twórca Pracowni Historii 
Polskiej Geologii, w której zebrał bogaty 
materiał na temat rozwoju polskiej geologii 
od czasów najwcześniejszych do współcze-
snych. 
Znaczące miejsce w pracy naukowej i spo-
łecznej Stanisława Czarnieckiego zajmo-
wała postać Stanisława Staszica, której po-
święcił wiele publikacji, wystaw, odczytów 
i spotkań. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w 
działalności na rzecz przemian demokra-
tycznych w Polsce, za osiągnięcia w po-
dejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy 
zawodowej i społecznej”. 
Od młodości związany z ruchem spółdziel-
czym i społecznikowskim. W okresie oku-
pacji i w pierwszych latach powojennych kierował krakowską Spółdzielnią Wydawniczą „Czytel-
nik”. W późniejszych latach podejmował działalność oświatowo-wychowawczą w Towarzystwie 
Przyjaciół Książki, Polskiej YMCA, Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (w ramach „uniwersy-
tetu latającego”), Towarzystwie Przyjaciół Szkół Staszicowskich, Polskim Towarzystwie Tury-
styczno-Krajoznawczym i innych. 
Ratował przed przemiałem pojedyncze książki i całe ich zbiory wyrzucane na makulaturę. Współ-
organizował przekazywanie książek dla więźniów w latach osiemdziesiątych. Był inicjatorem 

fot.: Stanisław Śliwa



260

Z KSIĘGOZBIORU STANISŁAWA CZARNIECKIEGO

Banku Informacji o Książce w ramach krakowskiej Spółdzielni Placówka. Wierzył w ważną rolę 
książki w życiu człowieka i wspólnoty: „Tylko książka i rozmowa z drugim człowiekiem daje 
ludziom to, czego najbardziej potrzebują - myśl”. 
Prezentowany tu fragment księgozbioru dr. Stanisława Czarnieckiego ukazuje najważniejsze te-
maty leżące w kręgu Jego zainteresowań.

Stanisław Staszic i geologia

1129. [STASZIC Stanisław]. Ręko-
piśmienny dokument Komisji 
Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego z od-
ręcznym podpisem Stanisła-
wa Staszica jako radcy stanu, 
dat. 16 VIII 1817 w Warszawie.
Rękopis jednostronny na ark. 
37x22,4 cm, nadruk nagłówkowy: 
„Kommissya Rządowa Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego”. Minister (w zastępstwie którego występuje Staszic) powo-
łuje Franciszka Makolskiego na stanowisko „kolaboratora” w Wojewódzkiej Szkole Kieleckiej 
i ustala jego wynagrodzenie na 1.500 zł rocznie. Tekst na pierwszej stronie, dwie kolejne strony 
czyste, na czwartej stronie adres, piecz. pocztowa „Warszawa, 19 August” i ślad po pieczęci la-
kowej. Podklejone naddarcia krawędzi pierwszej karty, zabrązowienie prawej krawędzi, odcięty 
margines drugiej karty, brązowe ślady po taśmie na drugiej karcie.
S. Staszic (1755-1826) - działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz i publicysta, geo-
graf, geolog, od 1810 radca stanu Księstwa Warsz., od 1818 zastępca ministra oświaty Królestwa 
Pol., od 1824 minister stanu Królestwa Pol. 2.000.–

1130. STASZIC Stanisław – Dziennik podróży Ks. ... (1777-1791). Austrya, Niemcy, Hol-
landya, Anglia, Francya, Szwajcarya, Włochy. Z autografu i jego kopii, odnalezionych 
w papierach po b. Towarzystwie Królewsko-Warszawskiem Przyjaciół Nauk, znajdują-
cych się w dziale rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wydał Alexander 
Kraushar. T. 1-2. Warszawa 1903. Skład gł. w Księg. E. Wende i Sp. 21,2x15 cm, s. 
292, II, tabl. 1; 281, [1], II, [4]. opr. psk. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Ilustracja na tabl. 21. 200.–

1131. STASZIC Stanisław – Dziennik podróży ... 1789-1805. Z rękopisów wydał Czesław 
Leśniewski. Kraków 1931. PAU. 24,1x16,2 cm, s. LXVI, 515. brosz. Archiwum do 
Dziejów Literatury Polskiej, s. 2, t. 2.
Stan dobry. Egz. nieobcięty. Piecz. własn. Dokumentacja podróży po Małopolsce (tu również 
Tatry), Czechach, Austrii, Włoszech, Polsce centralnej, Francji. 80.–

1132. [STASZIC Stanisław] – Przestrogi dla Polski z teraznieyszych politycznych Europy 
związkow y z praw natury wypadaiące przez Pisarza Uwag nad życiem Jana Zamoy-
skiego. Dnia 4. Stycznia 1790. [Warszawa 1790]. B. w. 17x10,3 cm, s. [2], XX, 340, 
[2], tabl. rozkł. 1. opr. psk. z epoki.
E. 29, 220; NK 6*, 219. Ubytki grzbietu, wyklejki nadpęknięte, przednia podklejona paskiem 
papieru, blok nadpęknięty, liczne podkreślenia w tekście kredkami. Piecz.: „Duplikat” i „Biblio-
teka i Muzeum Starożytności Aleksandra Jelskiego w Zamościu”. Podpis własn. Konstantego 
Podwysockiego (1810-1868) - pisarza i krytyka literackiego, który w swym majątku w Rych-
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tach często gościł Michała Grabowskiego, Józefa Ignacego 
Kraszewskiego i który zgromadził bogaty zbiór pamiątek 
narodowych. Odręczne zapiski z epoki i późniejsze na 
ośmiu wklejonych stronach na końcu i na obu wyklejkach 
(np.:”Egzemplarz pamiątkowy, należał bowiem do Biblio-
teki Konstantego Podwysockiego, w Rychtach na Podolu, 
jak o tem świadczy autograf właściciela na stronie III w 
przedmowie”. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarniec-
kiego (cynkotypia). Wyd. III (pierwsze uzupełnione rozdz. 
25-39). Głośny traktat polityczny „kontynuujący i rozwi-
jający wątki myślowe ,Uwag nad życiem Jana Zamoyskie-
go’ w zmienionej sytuacji wewn.” (LPPE). 600.–

1133. KUKULSKI Zygmunt – Stanisław Staszic MDC-
CLV-MDCCCXXVI. Księga zbiorowa pod red. ... 
Z ilustracjami. Lublin 1928. Lubelski Komitet Ob-
chodu Setnej Rocznicy Zgonu Stanisława Staszica. 
31,5x24,5 cm, s. XIII, [3], 827, [2]. opr. późn. pł. z 
zach. okł. brosz.
Stan dobry. Ekslibris Mariny Mansutory (?) dla S. Czar-
nieckiego (akwaforta z akwatintą, sygn. ołówkiem). Wyda-
no 500 egz., ten nr 281. Monumentalne dzieło podsumowu-
jące dorobek Staszica w setną rocznicę jego śmierci. Zaw. m.in.: Poglądy filozoficzne Stanisława 
Staszica, Staszic jako przyrodnik, Stanisław Staszic jako geolog, Stanisław Staszic w Tatrach, 
Pozgonna cześć Staszica, Oporni unici na ziemi Staszica, dokumenty źródłowe. Ponad 200 ilu-
stracji w tekście. Dołączony czterostronicowy prospekt wydawniczy (naddarcia krawędzi). 

360.–

1134. KUKULSKI Zygmunt – Pisma pedagogiczne Stanisława Staszica. Wydał i opracował 
... Przedmową poprzedził Ign[acy] Chrzanowski. Lublin 1926. Skład gł. w Księg. Ge-
bethnera i Wolffa. 22,4x15 cm, s. XX, 351, [1], tabl. 1. opr. wsp. pł., okł. brosz. nakle-
jona na oprawę. Wyd. Lubelskiego Komitetu Obchodu 
Setnej Rocznicy Zgonu St. Staszica.
Stan bardzo dobry. 70.–

1135. UWAGI nad politycznem, naukowem i filantropij-
nem działaniem Stanisława Staszica. Poznań 1873. 
J. K. Żupański. 21,2x14,7 cm, s. 110. opr. bibliot. 
ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, papier miejscami zabrązowiony, stan 
ogólny dobry. Piecz.: „Drukarnia - Gazeta Gdańska - Księ-
garnia Gdańsk B. Milski”. 70.–

1136. ZAWADZKI Władysław – Stanisław Staszic. Szkic 
biograficzny. Lwów 1860. Ossolineum. 21,6x14,4 
cm, s. [4], 111, 1[]. opr. oryg. ppł.
Stan dobry. Zaw.: Staszica żywot prywatny, publiczny i 
naukowy, Dzieła Staszica, Towarzystwo rolnicze Rubie-
szowskie. Testament Staszica. 70.–

1137. BECKER Wilhelm Gottlob Ernst – Ueber die 
Flötzgebirge im südlichen Polen, besonders in Hin-
sicht auf Steinsalz und Soole. Mit einer geognos-
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tischen Charte. Freyberg 1830. Gedruckt bey Craz u. Gerlach. 18,8x11,5 cm, s. XVI, 
160, mapa rozkł. 1. brosz.
Załamania krawędzi karty tyt., miejscami zabrązowienia papieru. Ekslibris W. Jakubowskiego 
dla S. Czarnieckiego (cynkotypia). Plon badań nad złożami soli kamiennej w Polsce południowej, 
prowadzonych przez nadradcę górniczego Król. Polskiego 
Wilhelma Beckera. Wykonał liczne odwierty w okolicach 
Buska, w Solcu, Szczerbakowie, Czernichowie, zgroma-
dził wielką kolekcję minerałów, którą sprzedał Akademii 
Górniczej w Kielcach. 240.–

1138. BIELSKI Zygmunt Sarjusz – Historja polskiego 
kopalnictwa naftowego. Kraków [1942]. [T. Wil-
czyński]. 28,5x20,5 cm, s. [2], 26. brosz.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Maszynopis po-
wielany. 60.–

1139. CHMIELEWSKI G[racjan] – Kurs przygotowaw-
czy mineralogii podług metody poglądowej. War-
szawa 1879. Druk. Okręgu Nauk. Warsz. 21,14,8 
cm, s. [2], 111. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
Opr. nieco otarta, okł. brosz. podklejona, papier z niewiel-
kimi zaplamieniami. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. 
Czarnieckiego (odb. ksero). Ilustracje w tekście. Autor 
był magistrem nauk przyrodniczych Szkoły Głównej w 
Warszawie. 80.–

1140. CHROŚCIŃSKI Michał – Opisanie ciekawe gór 
Tatrów. Wydał Stanisław Eljasz Radzikowski. 
Kraków 1905. Druk. W. L. Anczyca i Spółki. 
23,2x15,8 cm, s. [2], 78. brosz.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Ze wstępu: 
„,Opisanie ciekawe gór Tatrów’ jest najdawniejszą pra-
cą polską o Tatrach, a Michał Chrościński przez to naj-
pierwszym polskim podróżnikiem w Tatrach. Wiedza 
nasza o Tatrach zyskuje w opisie ogniwo, które łączy 
najdawniejsze krótkie wzmianki kronikarskie z pierw-
szym polskim opisem Tatr przez Staszica, zawartym w 
dziele o Ziemiorodztwie”. 60.–

1141. CZERWIŃSKI Józef – Technika materyałów 
budowlanych na podstawie specyalnych źródeł 
ułożona. Warszawa 1878. A. B. Bogucki. 21,514,2 
cm, s. [2], 52, [1], tabl. 1. brosz.
Okł. nieco zakurzone i pożółkłe, poza tym stan dobry. 
Egz. w znacznej części nierozcięty. Piecz. „Bibliote-
ka Oborskich”. Zaw. m.in.: Ogólne własności kamieni 
naturalnych, Marmury, Wapień muszlowy, Kamień li-
tograficzny i posadzkowy, Margiel, Piaskowiec, Bazalt, 
Granit, Łupek, O wytrzymałości kamieni. 100.–

1142. DANA J[ames] D[wight] – Podręcznik gieologii. Spolszczył J. Siemiradzki. Z 261 
drzeworytami w tekscie. Warszawa 1891. Kasa im. J. Mianowskiego. 22,9x15 cm, s. 5, 
[5], III, [1], 219. opr. pł. z epoki, okł. brosz. naklejone na oprawę.
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Okł. nieco otarte, papier pożółkły. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (cynkoty-
pia). 160.–

1143. DRZEWIŃSKI Felix – Początki mineralogii podług Wernera ułożone dla słuchaczów 
akademickich. Wilno 1816. Druk. XX. Bazylianów. 22,7x18 cm, s. [2], VI, 615. opr. 
psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia okł. ubytek fragmentu grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Na odwrocie strony tyt. 
podpis autora? Zapiski na wyklejkach. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czernieckiego (mie-
dzioryt sygn. ołówkiem). Pierwszy nowoczesny polski podręcznik mineralogii. Autor zawarł tu 
„naukę o charakterystycznych cechach minerałów (twardość, kolor, ciężar, zapach itd.), główne 
natomiast miejsce poświęcał układowi minerałów usystematyzowanych (zgodnie z nawiązują-
cym do Linneusza A. G. Wernerem, tj. według ich cech zewnętrznych) w cztery klasy: 1. ziemie 
i kamienie; 2. sole; 3. ciała palne; 4. metale; przy wydzielaniu w ich obrębie rodzajów (rodzin), 
gatunków i odmian” („Hist. nauki pol.”, t. 3, Wr. 1977, s. 552). 600.–

1144. DUNIECKI Paweł – Olej skalny i wosk ziemny 
w Galicji. Sprawozdanie z wycieczki po kraju. 
Wiedeń 1882. A. Keiss. 24,8x16,5 cm, s. [8], 164. 
brosz.
Krawędzie okł. lekko pożółkłe, stan dobry. 140.–

1145. DZIENNIK Praw [Królestwa Polskiego]. [War-
szawa]. 18,3x11,5 cm. opr. kart. z epoki.

 T. 3. 1816-1817. s. 418, [7], tabel rozkł. 5.
Otarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Ekslibris W. Ja-
kubowskiego dla S. Czarnieckiego. Piecz. Tekst polski. 
Tom obejmuje nr. 12-15. Zaw. m.in. „Przepisy wzglę-
dem udzielenia przywileiu ku wynaydywaniu rud, mie-
dzi, ołowiu, srebra, tudzież soli” z 6 V 1817. 120.–

1146. DZIENNIK Wileński. Wilno. Red. K. Kontrym. 
20,4x12,4 cm. opr. kart. z epoki

 Umiejętności i Sztuka. T. 4. 1829. s. 284, tabl. 2.
Czas. BJ 2, 209. Otarcia krawędzi okł. i górnej części 
grzbietu, wewnątrz stan dobry. Piecz. „Gościeszyn”. 
Zaw. m.in.: O bogactwach kopalnych Rossyi, O nowo-
-odkrytych samorodkach platyny w górach Uralskich, 
O platynie, Kryształ berylu nadzwyczayney wielkości, Odkrycie dyamentów w Rossyi, Niektóre 
postrzeżenia P. Berzelusa nad bursztynem, O fenomenach wulkanicznych, a także: O mieszkal-
ności słońca, O przyczynach pozornej ruchawości oczu na portrecie, O kościach potworów znay-
dowanych w ziemi, O żubrze litewskim, O jesiennej zmianie kolorów liści. 280.–

1147. DZWON Literacki. Pismo zbiorowe. [Red. A. Wilkoński]. T. 1, poszyt 1. Warszawa 
1846. Druk. pod firmą J. Kaczanowskiego. 21,5x14,2 cm, s. 450. opr. psk. z epoki.
Czas. BJ 2, 223. Otarcia okł., ślad zawilgocenia wewnątrz, zaplamienia. Zaw. istotną dla poznania 
geologii Tatr rozprawę L. Zejsznera „Rzut oka na budowę gieologiczną Tatrów i wzniesień od 
nich równo-odległych”, a także: August Cieszkowski i jego prace, O lichwie i o lichwiarzach, O 
mitologii Polaków i Litwinów, Moje wspomnienie z 1837 r., Jan Gutenberg, O metodach naucza-
nia. Pismo ukazywało się w 1846 (t. 1-4) i 1853 (t. 5-6). 240.–

1148. FRANK [Wincenty], LIMBACH [Józef] – Chemia łącznie z mineralogią dla kl. IV. 
gimn. (według nowych planów ministeryalnych z dnia 20. marca 1909 [...]). Lwów 
1912. Pol. Tow. Pedagog. 21,8x14,4 cm, s. [2], 176. opr. oryg. pł.
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Okł nieco odbarwione i otarte, blok lekko nadpęknięty, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot. Ilu-
stracje w tekście. 60.–

1149. [HESSEL Wiktoria]. Malwina Zaleska [pseud.] – W poszukiwaniu skarbów ziemi. 
Opowiadanie z dziedziny mineralogii i geologii dla młodzieży. Kraków 1944. T. Giesz-
czykiewicz. 23,3x16,2 cm, s. 207, [1], tabl. 12. opr. oryg. ppł.
Góra 128. Stan bardzo dobry. Okładka Franciszka Seiferta. 100.–

1150. JAKOWICKI Ignacy – Mineralogia zastosowana do sztuk, rzemiosł, fabryk i rolnic-
twa, ułożona dla klassy III szkół powiatowych. Wilno 1827. N. Glücksberg. 16,3x10,7 
cm, s. VII, 107, tabl. 1. brosz. wt.
Okł. mocno zakurzone i otarte, egz. 
używany. Piecz. Podpis własn. An-
toniego Kirkora. 200.–

1151. JASTRZĘBOWSKI Wojciech 
– Mineralogja czyli nauka o 
kamieniach, zastosowana do 
potrzeb ogólnych. Warszawa 
1851. Druk. J. Tomaszewskie-
go. 23,7x15,7 cm, s. [20], XVI, 
418, [2]. opr. psk. złoc. z epoki.
Miejscami zażółcenia papieru, poza 
tym stan dobry. Ekslibris W. Jaku-
bowskiego dla S. Czarnieckiego 
(cynkotypia). Ukazało się jako t. 3 
„Historii naturalnej zastosowanej 
do potrzeb życia praktycznego i do 
rzeczy krajowych”. 240.–

1152. JUNDZIŁŁ S[tanisław] B[onifacy] – Dissertacya mineralogiczno-geograficzna O 
Kraiach gdzie się Kruszce znayduią, i o wielości rocznego ich wydobywania. W dzień 
rospoczęcia [!] publicznych lekcyi w Szkole Głow-
ney Litewskiey. Wilno 1798. Druk. Akademicka Wi-
leńska. 33,6x20 cm, s. [14]. brosz.
E. 18, 663. Ostatnia strona nieco zakurzona, poza tym 
stan dobry. „Źródła przytacza same niemieckie. Na końcu 
wspomina: Piryt, Siarkę, Koperwas, Berliner Blau, spoty-
kane u nas” (Estreicher). Nieczęste. 640.–

1153. LEPPERT Władysław [Rajmund] – Przewodnik do 
chemicznego badania wody pod względem higie-
nicznym. Rzecz napisana z polecenia Warszaw. To-
warzystwa Lekarskiego. Warszawa 1881. Skład gł. 
E. Wende i S-ka. 22x14,8 cm, s. [2], 153,

 [oraz] GURLT Adolf – Górnictwo i hutnictwo. Krót-
ki wykład historycznego i technicznego rozwoju gór-
nictwa i hutnictwa. Przeł. z 2 niem. wyd. Wincenty 
Kosiński. Ze 109-ma drzeworytami w tekście. War-
szawa 1883. Gebethner i Wolff. 22x14,8 cm, s. [6], 
IV, 218. razem opr. psk z epoki.
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Grzbiet otarty, niewielkie naddarcia dolnego marginesu kilku pierwszych kart, karta przedtyt. 
poz. 2 lekko uszkodzona, poza tym stan dobry. Podpis własn. 120.–

1154. [LUDWIG Rudolph August Birminhold Sebastian] – Świat i przemiany skorupy ziem-
skiej, po części podług Inkesa [właśc. J. B. Jukesa] wypracował stary geolog [pseud.]; 
przejrzał, zalecił K[arl] C[äsar] Leonhard; a przełożył na język polski Hipolit Witow-
ski. Nakł. Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego. (Liczne drzeworyty w texcie i osobne, 
tudzież litogr. kolor. tablice). Cz. 1-2. Lwów 1858. Czcionkami K. Pillera. 23,1x15,8 
cm, s. [2], VI, 232, tabl. 7, frontispis; IV, 198, tabl. 13. razem opr. pł. z epoki.
Grzbiet lekko odbarwiony, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami, poza tym 
stan dobry. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (cynkotypia). Na grzbiecie złoc. 
nazwisko tłumacza i tytuł książki. Tablice w litografii barwnej, tintowej, a także w drzeworycie. 
Na frontispisie tytuł „Geologia”. Wykład geologii ze wstępem do paleozoologii. 200.–

1155. ŁABĘCKI Hieronim – Słownik górniczy polsko-rossyjsko-francuzko-niemiecki i ros-
syjsko-polski (z dodaniem wyrazów odnoszących się do mineralogii, geologii, chemii, 
oraz ważniejszych rzemiosł kruszcowych. Tudzież glossarz średniowiecznej łaciny 
górniczej w Polsce. Zebrał i układał ... Warszawa 1868. Druk. K. Kowalewskiego. 
22,5x16,3 cm, s. XII, [2], 348, [2], 83, [1], 36, [1]. opr. ppł. z epoki.
Okł. wyraźnie otarte, niewielkie zaplamienia kart. Piecz. zapiski na wyklejkach. Pierwsza tego 
typu publikacja w naszym piśmiennictwie. 140.–

1156. [MAPA 1]. Map of the Oilfields of Galicia by Messrs. Nahlik, Whitehead & Co. Lito-
grafia kolorowana form. 85,2x169,3 cm.
Mapa wydana we Lwowie zapewne na pocz. XX w., rysował A. Rambousek. Tytuł w lewym 
dolnym narożniku, tamże skala (1:300.000). Przy lewej krawędzi legenda (objaśnienia znaków po 
polsku i po angielsku). Nad dolną ramką nieco z lewej profile geolog. rejonu Potoka, Borysławia, 
Schodnicy i Harklowej. Obok orientacyjna mapka Europy z lokalizacją złóż galicyjskich. Tytuł 
odbity na tle schematycznego rysunku ukazującego szyby naftowe. Pionowe załamania arkusza, 
prawa krawędź nieco zakurzona. Rzadkie. 600.–

1157. [MAPA 2]. Mapa bogactw kopalnych Rzeczypospolitej Polskiej [...] opracowana na 
podstawie materjałów Państwowego Instytutu Geologicznego pod kierownictwem 
Inż.-Górn. Stefana Czarnockiego, Wicedyrektora P.I.G. Mapa barwna na dwóch arku-
szach form. 57,5x114,5 i 66,8x114,5 cm.
Mapa wydana przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w 1931, wydrukowana 
przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Tytuł polski i francuski pod górną ramką, tamże skala 
(1:750.000), przy lewej ramce obu arkuszy obszerna legenda. W lewym dolnym narożniku mapa 
poboczna: „mapa rozmieszczenia zasobów węglowych w Polskiem Zagłębiu”. Dane wydawnicze 
na górnym i dolnym marginesie. Górny arkusz z czystym pasem w dolnej części - miejscem na 
połączenie obu arkuszy. Miejscami załamania i otarcia powierzchni mapy, podklejone naddarcia, 
podklejony niewielki ubytek narożnika dolnego arkusza. 400.–

1158. MARTIN Edward A. – Historya kawałka węgla. Czem on jest, skąd się wziął, co się 
zeń robi. Przeł. z angielskiego Jan Lewiński. Z 17 rysunkami w tekście. Warszawa 
1900. B. Natanson. 15,8x10,4 cm, s. [4], 174, [1], tabl. 1. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, stan dobry. Egz. nierozcięty. 80.–

1159. NEUMAYR Melchior – Dzieje Ziemi. W opracowaniu W. Uhliga. T. 1: Geologia ogól-
na. 390 rys. w tekscie, jedna mapa barwna, 15 tablic. Wyd. nowe pod red. J. Morozewi-
cza, oprac. K. Koziorowski, dopełnieniami opatrzył M. Limanowski. Warszawa 1912. 
Skł. gł. w Księg. E. Wende i S-ka. Druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego. 26,7x19 
cm, s. XX, 837, tabl. 15, mapa 1. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione,
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 [oraz] toż. T. 2: Geologia opisowa. 353 rys. w tekscie, dwie mapy barwne, 9 tablic, z 
których jedna kolorowa. Przełożyli [...] J. Lewiński i K. Koziorowski. Dopełnienie po-
czynili: K. Bohdanowicz i J. Grzybowski. [...] wydał J. Morozewicz. Warszawa 1908. 
Skł. gł. w Księg. E. Wende i S-ka. 26,7x19 cm, s. XIV, 671, [1], mapy 2, tabl. 9. opr. 
psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia krawędzi okł., stan dobry. Ekslibris D. Mroza dla S. Czarnieckiego (cynkotypia). Piecz. 
Na grzbiecie złoc. niewielki monogram T. W. Każdy tom pochodzi z innej edycji, oprawa jedno-
lita, wykonana przez J. Gigonia z Krakowa (piecz. na przednich wyklejkach). 420.–

1160. NOWICKI M[aksymilian] – Zoologia obrazowa dla klas wyższych szkół średnich. 
Kraków 1876. Druk. Uniw. 24,1x15,7 cm, s. 153, [3], 278, XXVIII. opr. psk. z epoki.
Opr. otarta, poza tym stan dobry. Piecz. bibliot. Ekslibris według rys. D. Mroza dla S. Czarniec-
kiego. Liczne ilustracje w tekście. Na końcu alfabetyczny spis nazw zwierząt. 160.–

1161. OBYWATEL do wspoł-ziomkow Woiewoiewodztw [!] Krakowskiego y Sędomirskie-
go. [Warszawa?, przed 1788?]. 32,2x19,2 cm, s. [4]. brosz.
E. 23, 238. Drobne zaplamienia, stan dobry. „Po utracie Wieliczki - o dobywaniu soli, o podniesie-
nie żup Olkusza. Podaje historyę kopalń od 1517 r. i poszukiw. górniczych. Pisane przed sejmem” 
(Estreicher). Dołączony wydany w 300 egz. reprint ulotki. Na tylnej okładce reprintu widnieje 
tekst, w którym czytamy: „Przedruk wykonany został na podstawie jednego z dwu zachowanych 
egzemplarzy, znajdującego się w zbiorach dr Stanisława Czarnieckiego w Krakowie”. Autor noty 
sugeruje autorstwo Janowi Kantemu Mieroszewskiemu lub Stanisławowi Mieroszewskiemu. 
Notatki korektorskie w tekście. Reprint ukazał się z nagłówkiem: „Dokumenty Polskiej Myśli 
Naukowej, Technicznej i Społecznej”. Oryginał rzadki. 1.200.–

1162. OCZAPOWSKI Michał – Agronomia czyli nauka o gruntach, ich własnościach, wpły-
wie na nie zewnętrznych okoliczności, oraz o klassyfikacyi ich ekonomicznej, teore-
tyczno-praktycznie wyłożona. Warszawa 1835. S. H. Merzbach. 22x14,3 cm, s. [4], 
145, [3]. opr. kart. z epoki.
Otarcia okł., niewielki ślad kornika na końcu, wyklejki zaplamione. Podpis własn. (A. K. Węgier-
ski). Ukazało się jako t. 1 „Gospodarstwa wiejskiego”. 240.–
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1163. OTCHŁANIE wielickie z 20 kolorowymi ilustracyami znakomitych polskich artystów 
oraz 25 rycinami według starych sztychów. Wieliczka 1907. J. Czernecki. 27,5x21,7 
cm, s. [52], tabl. barwnych 20. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia grzbietu i narożników okł., opr. nieco zakurzona, poza tym stan dobry. Ekslibris według 
rys. D. Mroza dla S. Czarnieckiego. Tablice przełożone bibułkami ochronnymi (niektóre bibułki 
z charakterystycznymi brązowymi plamkami). Atrakcyjna oprawa wydawnicza z kompozycją 
z widokiem groty, górniczych narzędzi i słynnego rogu Bractwa Kopaczy Wielickich (1534), 
wykonanego prawdopodobnie w pracowni złotniczej Andrzeja Dürera, brata słynnego Albrechta 
z Norymbergi. Przypomniany ostatnio specjalną wystawą przez Muzeum Żup Krakowskich wy-
dawca książki, Jan Czernecki (1871-1955) - ur. w Stroniatynie k. Lwowa, był znanym wielickim 
i krakowskim fotografem, księgarzem i wydawcą. Miał własną drukarnię, zasłynął jako wydawca 
pocztówek i albumów, portretował go m.in. Jacek Malczewski. Uczynił wiele dla popularyzacji i 
dokumentacji Wieliczki - miasta i kopalni. W książce reprodukowane są obrazy autorstwa m.in. 
Jana Matejki (św. Kinga, Kościelecki i Betman ratujący górników podczas pożaru), Włodzimie-
rza Tetmajera (św. Barbara, Przybycie królowej Kingi do Wieliczki), Teodora Axentowicza (Gór-
nicy), Piotra Stachiewicza (W grocie kryształowej), Aleksandra Mroczkowskiego (Dworzec hr. 
Gołuchowskiego), Jana Bukowskiego (Widzenie) i Edwarda Kopcińskiego (Grota arcyksięcia 
Rudolfa). Reprodukowane w tekście i opisane są także ważniejsze historyczne sztychy i plany 
kopalni. Ilustracja na tabl. 21. 220.–

 PAMIĘTNIK Lwowski. Lwów. Red. A. Chłędow-
ski. 20,2x12,3 cm. brosz.
Czas. BJ 6, 98. Grzbiety oklejone papierem, stan dobry.

1164. [R. 1], nr 1: I 1816. s. 96.
Otarcia okł., ubytek narożnika przedniej okł. Zaw. m.in.: 
Opisanie miasta Lwowa, Dzieie zniesienia handlu Mu-
rzynami. Na s. 81-84 zamieszczono anonimowo „List 
podróżnego, który odwiedził Tatry” napisany przez 
pierwszego polskiego mineraloga Stanisława Dunina-
-Borkowskiego. 160.–

1165. [R. 2], nr 18: VI 1817. s. [97]-192.
Zaw. m.in.: Rzut oka na rudnie i rudy żelazne w Galicyi, 
O kukurydzy i o użytkach z niey, Labirynt syberyyski, 
czyli wiadomość o uwagi godney iaskini znayduiącey się 
w jrkuckiey Gubernii. 100.–

1166. PAMIĘTNIK Warszawski Umieiętności Czystych 
i Stosowanych. Warszawa. Druk. A. Gałęzowskiego 
i Komp. 20,2x13,4 cm. razem opr. psk. z epoki.

 T. 3-4. 1829. s. [4], 378; 352, tabl. 1.
Czas. BJ 6, 105. Otarcia okł., zaplamienia wyklejek, miej-
scami zabrązowienia papieru. Brak tablicy w t. 1? Zaw. 
m.in.: Wulkan w Nowey Gallii południowey, O diamentach przez sztukę otrzymanych w Paryżu, 
Rodzime złoto znalezione w Prusiech Nadreńskich, Góra poruszaiąca się, Źródło oleiu skalnego, 
Las kopalny, a także: O smaku, Rzut oka na pierwiastkowe ludy w Europie, Obrazy zbioru Xięcia 
Konstantego Czartoryskiego w Międzyrzecu Podlaskim, Kwiat nadzwyczayney wielkości, Spo-
sób tuczenia ryb w Chinach używany, Osobliwsze postrzeżenia nad kotami, O stanie chowu koni 
w Królestwie Polskiem, O znaczeniu bielizny, Nowy sposób użycia siły wiatru do machin, Nowe 
drogi żelazne, Sposób nayłatwieyszy uczenia czytać, Księgarnie prowincyonalne w Galicyi, Me-
teor widziany w Krakowie. 280.–

1167. PAMIĘTNIK Warszawski. Warszawa. Wyd. K. Brodziński, F. H. Skarbek, J. K. 
Skrodzki. Nakł. N. Glücksberga. 18,4x12,6 cm. opr. pł. z epoki.
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 R. 1823, t. 4. s. [4], 465.
Czas. BJ 6, 297. Ślad kornika w grzbiecie na końcu, poza tym stan dobry. Na początku zbiorcza 
karta tyt., na końcu - spis treści. Zaw. m.in.: Podróż kapitana Freycinet na około ziemi, Wiado-
mość jeologiczna o Wieliczce i o poszukiwaniu soli w Szczerbakowie, Opisanie fizyczne okolic 
koła biegunowego północnego, a także: List o miękkości i twardości ięzyka polskiego, O Polsce 
listy podróżuiącego w iesieni 1822 r., Wyprawa Paszy Egiptu przeciwko Szeygianom, Wiado-
mość o wyspach sandwich i koralowych, O płodach i handlu Podola, O podłych monetach, które 
w rozmaitych czasach w Polsce w obiegu były. 320.–

1168. POKORNY A[lois] – Mineralogija dla polskiej młodzieży niższych klas gimnazyal-
nych i realych tudzież wyższych szkół miejskich, ułożona przez Ludwika Rzepeckiego. 
Z 164 drzeworytami. Praga Czeska 1872. F. Tempski. 21,8x15,3 cm, s. XII, 164. opr. 
nieco późn. pł. z epoki. Historyja naturalna dla polskiej młodzieży [...], cz. 3.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Piecz. księgarska. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarniec-
kiego (cynkotypia). 120.–

1169. PRZEWODNIK geologiczny po Warszawie i okolicy. Z mapą geologiczną. Warszawa 
1927. Kasa im. Mianowskiego. 16,7x12,3 cm, s. [4], XV, [1], 178, [6], tabl. 25, tabl. 
rozkł. 2, mapa luzem 1. brosz.
Stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja Jana Samsonowicza dla prof. F. Bujaka. 
Autorzy: J. Lewiński, A. Łuniewski, S. Małkowski i J. Samsonowicz. 100.–

1170. RUDZKI Piotr – Tajemnica poszukiwania źródeł wody. Warszawa [cenz. 1915]. Druk. 
J. Cotty. 19,3x11,9 cm, s. 16. brosz.
Okł. nieco zakurzone. Plon 30-letniej pracy radiestety z Mińska Maz. 40.–

1171. SOBOLEV D[mitrij] – Putevoditel dlja geologičeskoj ekskursii v Kelecko-Sandomir-
skij krjaž. Sostavil ... S 1 geologičeskoj kartoj i 42 risunkami v tekste, Varšava 1911. 
Tip. S. Orgelbranda S-ej. 23x17 cm, s. 55, mapa rozkł. 1. opr. nieco późn. bibliot. ppł., 
okł. brosz. naklejona na oprawę.
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Okł. brosz. nieco zaplamiona, kilka kart podklejonych w grzbiecie. Podpis własn. Wiktora Kuź-
niara (1879-1935) - geologa, autora licznych prac naukowych z tej dziedziny. Ilustrowany prze-
wodnik geologiczny po okolicach Kielc i Sandomierza. 60.–

1172. STANECKI Zdzisław – Wpływ ciał promieniotwórczych na powstawanie ropy. Lwów 
1921. Sp. Wyd. Technicznych. 22,5x14,5 cm, s. 159. opr. oryg. pł. Bibliot. Instytutu 
Technologicznego Izby Handlowej i Przemysłowej we Lwowie, t. 11.
Okł. lekko otarte, blok lekko nadpęknięty, poza tym stan dobry. Zaw. rozdziały podzielone na 
dwie części: Ciała promieniotwórcze i ich rozmieszczenie w naturze i Wpływ ciał promienio-
twórczych na powstawanie ropy i innych bituminów. 180.–

1173. SZAJNOCHA Władysław – Płody kopalne Galicyi, ich występowanie i zużytkowa-
nie. Cz. 1-2. Lwów 1893. Nakł. autora. 23,5x16 cm, s. [8], 177, [2]; [8], 160. razem opr. 
pł. z epoki z zach. okł. brosz. Odb. z „Przewodnika Naukowego i Literackiego”.
Część kart podklejonych w grzbiecie, nieznaczne uszkodzenia pierwszych kart cz. 2. Ekslibris W. 
Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (cynkotypia). Cz. 1: Węgle kamienne, węgle brunatne, rudy 
żelazne, rudy ołowiane, rudy cynkowe, siarka, cz. 2: Sole potasowe, kopalnie i warzelnie soli, 
wosk ziemny. 240.–

1174. SZAJNOCHA Władysław – Z podróży geologicznej po Rosyi. Zapiski z VII Między-
narodowego Kongresu Geologów odbytego w Petersburgu w roku 1897. Lwów 1898. 
Nakł. autora. 18,5x12 cm, s. [4], 134. opr. nieco późn. ppł.
Niewielkie zaplamienie karty przedtyt., stan dobry. Zaw. m.in.: Petersburg, Moskwa-Niżny No-
wogród, Na Wołdze, Przez grzbiet Kaukazu, Tyflis, Baku, Krym, Kijów. 80.–

1175. SZAJNOCHA Władysław – Źródła mineralne Galicyi. Pogląd na ich rozpołożenie, 
skład chemiczny i powstawanie. (Z tablicami porównawczemi). Kraków 1891. AU. 
25,6x17,6 cm, s. [2], 111. brosz.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. częściowo nierozcięty. 70.–

nr 1170 nr 1174
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1176. SZANIAWSKI Józef Kalasanty – Korrespondencya w materyach obraz kraiu i naro-
du polskiego roziaśniaiących. Warszawa 1807. Druk. Gazety Warszawskiey. 23,5x18,8 
cm, s. 302, tabl. 1. opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie barwione.
Karta tyt. oraz list 7 (s. 43-50) i 26-28 (s. 171-197) w rękopiśmiennych odpisach z epoki, poza tym 
stan dobry. Piecz. „Biblioteka Bzowskich”. Komplet listów pisanych do i przez Szaniawskiego 
(1764-1843) - prawnika, publicysty, filozofa i działacza politycznego. Szaniawski „opublikował tu 
[...] listy [...], w których apelował o rozwój przemysłu krajowego (m.in. zainteresowanie szlachty 
i mieszczaństwa przemysłem manufakturowym) oraz oczynszowanie chłopów (przede wszystkim 
w dobrach królewskich i duchownych). Opowiadając się za wolnością druku [...] pisał, że nie 
może być ona zasłoną dla ,osobistej namiętności lub interesu’ oraz sprzeciwiał się publikowaniu 
wypowiedzi anonimowych” (PSB). Pomiędzy s. 100 i 101 umieszczono czterostronicowy „List do 
współrodaków” z 2 VI 1807, bez paginacji. Listy zaw. także informacje o warunkach naturalnych 
kraju i jego bogactwach kopalnych (np. s. 70, 269). Nieczęste. 600.–

1177. TURYSTA w zagłębiu naftowem. Krajoznawstwo, turystyka górska letnia i zimowa. 
Wyd. P.T.T. Drohobycz [1936]. 15x10 cm, s. 128. brosz. Polskie Towarzystwo Tatrzań-
skie Oddział Drohobycz-Borysław, red. Józef Wojnar.
Stan bardzo dobry. Tyt. okł.: „P.T.T. Turysta w zagłębiu naftowem. Przewodnik”. Ilustracje w 
tekście. 100.–

1178. WAGA Antoni – Wiadomości z astronomii, fizyki, chimii i mineralogii. Z figurami. 
Warszawa 1826. Nakł. A. Brzeziny. 17,4x10,8 cm, s. [8], IV, [2], 323, [23], tabl. 7. opr. 
psk. z epoki.
Podklejone naddarcie jednej tablicy, stan dobry. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego 
(miedzioryt sygn. ołówkiem). Dołączona druga karta tyt. (przełożona z innego egz.): „Wiadomości 
z nauk przyrodzonych dla użytku szkoły guwernantek”, t. 1 (następne tomy nie ukazały się). 240.–

1179. WINTER Krzysztof – Kuźnic śląskich i kopalń opis i oznaczenie krótkie oraz SE-
VERUS Melchior – Wiersz pochwalny (tekst łaciński) wraz z przekładem polskim A. 
Kowalkowskiego. Wydał krytycznie i oprac. Wincenty Ogrodziński. Z 3 rycinami. Ka-
towice 1937. Instytut Śląski. 20,8x14,8 cm, s. XXXIII, [1], 43, [4]. opr. oryg. pł. złoc. 
Bibliot. Pisarzy Śląskich, [t.] 6.
Drobne zaplamienia, stan dobry. Przedruk rzad-
kiego XVI-wiecznego utworu wraz z polskim 
tłumaczeniem. 64.–

1180. ZEJSZNER Ludwik – Geologia do ła-
twego pojęcia zastosowana. Kraków 1856. 
Księg. D. E. Friedleina. 23,8x15,8 cm, s. 
VI, 266, [1]. opr. psk. z epoki.
Grzbiet lekko nadpęknięty, miejscami drobne za-
żółcenia papieru, poza tym wewnątrz stan bardzo 
dobry. Na karcie tyt. nazwisko autora Zejzner. 
Zaw. m.in.: Fizyka świata, Roślinność, Sól, Kre-
da, Mamut, Plutonizm i przeobrażenia, Wulkany, 
Spis systematyczny skamieniałości zwierzęcych 
i roślinnych w dawnej Polsce. 220.–

1181. ZEJSZNER Ludwik – Nowe lub niedo-
kładnie opisane gatunki skamieniałości ta-
trowych. Poszyt 1. Z IV tablicami z natury 
litografowanemi. Warszawa 1846. Nakł. 
autora. 31,3x24,5 cm, s. 32, tabl. 4. brosz. nr 1181
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Okł. otarte i załamane, zabrązowienia papieru. Pracę otwiera rozprawa „Rzut oka na skały war-
stwowe wchodzące do budowy Tatrów, i wzniesień od nich równoodległych”, po niej następują 
opisy odkrytych przez Zajsznera skamieniałości. Więcej nie wyszło. 300.–

1182. ZEJSZNER Ludwik – O powstaniu skał metamorficznych w okolicy Dobszyny. War-
szawa 1842. 22,2x13,7 cm, s. 31. opr. nieco późn. ppł. Odb. z „Bibliot. Warszawskiej”.
Stan dobry. Proweniencje: Władysław Wężyk (naklejka), Instytut Techniczny w Krakowie 
(piecz.), Bibliot. Jagiellońska (piecz. - dublet), S. Czarniecki (ekslibris cynkograf. W. Jakubow-
skiego). 70.–

1183. ZEJSZNER Ludwik – Początki mineralogii według układu Gustawa Rose, na krysta-
lizacyi i składzie chemicznym opartego. Z 424 drzeworytami w tekście wydrukowane-
mi. Warszawa 1861. R. Friedlein. 23,5x14,8 cm, s. XXIII, [1], 549, [1]. brosz.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. 200.–

1184. ZUBER Rudolf – Mapa obszarów naftowych w 
Galicyi, z objaśnieniami opracowanymi przez ... 
profesora geologii w Uniwersytecie Lwowskim. 
Lwów 1897. Nakł. autora. 29,8x23,6 cm, s. 17, 
mapa rozkł. 1. brosz.
Niewielki ubytek narożnika przedniej okł., podklejone 
naddarcie mapy, tytuł także po niemiecku, tekst rów-
noległy polski i niemiecki. Mapa form. 40,7x60,4 cm, 
odbita w litografii. 200.–

1185. ZUBER Rudolf – Nafta i wosk ziemny w Gali-
cyi. Z Mapą Galicyjskiego obszaru naftowego. 
Warszawa 1883. Druk. J. Bergera. 17,9x12,1 
cm, s. 56, mapa rozkł. 1. brosz. Odb. z „Wszech-
świata”.
Okł. nieco otarte. Piecz. Skromna objętościowo lecz 
ważna praca wybitnego polskiego geologa, światowej 
sławy specjalisty od poszukiwań złóż nafty. Od jego 
nazwiska wziął nazwę znany zdrój w Krynicy dający 
silne szczawy alkaliczne - wodę „Zuber”. 120.–

Szkolnictwo

1186. AKADEMJA Nauk Technicznych 1920-1932. Warszawa 1932. Skład gł. w Księg. Ge-
bethnera i Wolffa. 22,8x15,4 cm, s. 162, [1], tabl. rozkł. 1. brosz.
Okł. zabrudzone, grzbiet podklejony, nieliczne zapiski w tekście, poza tym stan dobry. Cztery 
całostronicowe ilustracje w ramach paginacji. Zaw. m.in.: Zarys historyczny, Członkowie, Wy-
dawnictwa, Słownictwo techniczne. 100.–

1187. BALIŃSKI Michał – Dawna Akademia Wileńska. Próba jej historyi od założenia w 
roku 1579 do ostatecznego jej przekształcenia w roku 1803. Petersburg 1862. Nakł. J. 
Ohryzki. 23,2x16 cm, s. XI, [1], 606, tabl. rozkł. 1. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz., 
z szyldzikiem.
Otarcia okł., ślady wilgoci przy końcu, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowienia-
mi, stan ogólny dobry. Praca podzielona na dwie części: Akademia Towarzystwa Jezusowego i 
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Szkoła Główna W. Ks. Litewskiego. Na tabl.: „Program popisu z geometryi, czyli zadania mate-
matyczne z geometryi cywilnej i wojskowej, podane do rozwiązania uczniom Akademii Wileń-
skiej w czerwcu roku 1744”. 200.–

1188. BARTKIEWICZ Bronisław – Szkoła Główna Warszawska (1862-1869). T. 2: Cesar-
sko-Królewska Warszawska Medyko-Chirurgiczna Akademia (1857-1862) i Wydział 
Lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej (1862-1869). Materyały zebrał i opracował ... 
Poprzedził przedmową i uzupełnił Henryk Dobrzycki. Kraków 1901. Druk. W. L. An-
czyca i Spółki. 26,4x17,4 cm, s. [4], XVII, [1], 569, tabl. 27 [portrety]. brosz. Materyały 
i Opracowania Dotyczące Historyi Wyższych Zakładów Naukowych w Polsce, [t.] 8.
Brak 5 tabl.? Opr. nieco otarta i nadkruszona, poza tym stan dobry. Do kompletu brak t. 1: Wy-
dział Filologiczno-Historyczny, który ukazał się w 1900. Zaw. m.in.: Stan katedr, gabinetów i 
innych pomocy naukowych, Życiorysy wykładających w ces. król. warsz. med. chir. Akademii i 
na wydziale lekarskim Szkoły Głównej. Dołączono kilka drobnych publikacji dotyczących tego 
samego tematu: S. Estreicher „Z ostatnich chwil Szkoły Głównej”, fragment tygodnika Wieczory 
Rodzinne” z 1903 z artykułem „Szkoła Główna (1862-1869)”. 120.–

1189. BIELIŃSKI Józef – Królewski Uniwersytet Warszawski (1816-1831). T. 1-3. War-
szawa 1907-1912. Skład gł. Księg. Gebethnera i Wolffa i w Księg. E. Wende i Ska. 
26,5x17,5 cm, s. VII, [1], 767, tabl. 7; VI, 755; VIII, 877, 54. opr. pł. z epoki. Materyały i 
Opracowania Dotyczące Historyi Wyższych Zakładów Naukowych w Polsce, [t.] 10-12.
Opr. nieco otarte, okł. t. 1 ze śladami wilgoci, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Na ostatnich 
43 s. Skorowidz, który ukazał się w 1913. Dołączono kilka drobnych publikacji dotyczących 
tego samego tematu: S. Kutrzeba „Uniwersytety warszawskie”, S. Estreicher „Z ostatnich chwil 
Szkoły Głównej”, L. Zembrzuski „Cesarski Uniwersytet Warszawski i jego wydział lekarski 
1905-1915”. 480.–

1190. BIELIŃSKI Józef – Uniwersytet Wileński (1579-1831). T. 1-3. Kraków 1899-1900. 
Druk. W. L. Anczyca i Spółki. 25,3x17 cm, s. [8], 485, [2], tabl. 7; [4], 845, tabl. 17; [4], 
734, tabl. 10. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. Materyały i Opracowania Dotyczące 
Historyi Wyższych Zakładów Naukowych w Polsce, [t.] 2-4.
Wg spisu ilustracji brak 3 tabl., powinno być w sumie 37, tablice w obrębie tomów różnie po-
rozmieszczane. Na grzbietach pomylona numeracja 
tomów 2 i 3. Stan ogólny dobry. Dołączono kilka 
drobnych publikacji dotyczących tego samego tema-
tu: Sprawozdanie ze stanu działalności Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie za rok 1936, 1936, 1938, W. 
Staniewicz „Studja rolnicze w dawnym Uniwersytecie 
Wileńskim”A. Grodek „Katedra ekonomji w Wilnie 
1803-1831”, wycinki prasowe w temacie. 600.–

1191. DANILEWICZOWA Maria – Życie naukowe 
dawnego Liceum Krzemienieckiego. Warszawa 
1937. Kasa im. Mianowskiego. 25,6x17,6 cm, s. 
[57]-101. brosz. Nadbitka z „Nauki Polskiej”, t. 22.
Okł. zabrudzone i lekko naddarte, wewnątrz stan do-
bry. 48.–

1192. DIETL Józef – Mowa inauguracyjna Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego ... miana na otwar-
cie roku szkolnego [...]. Kraków 1861. Druk. 
„Czasu”. 20,5x13,2 cm, s. 30, [2]. brosz.
Stan bardzo dobry. Zapiski inwentarzowe. Egz. nieroz-
cięty. 48.– nr 1192



273

Z KSIĘGOZBIORU STANISŁAWA CZARNIECKIEGO

1193. DLA SIEBIE i dla szkoły. Pamiętnik wydany staraniem pierwszych abituryentów 
Szkoły Handlowej Miejskiej w Kielcach. Pod red. kolegów: E. Artwińskiego, J. Błauta, 
W. Giedroycia, W. Kuczkowskiego, [...], H. Tańskiego. Warszawa 1909. Druk Rubie-
szewskiego i Wrotnowskiego. 26,7x19 cm, s. VII, [3], 588, tabl. 19. opr. ppł. z epoki z 
zach. okł. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Gmach Szkoły Handlowej w Kielcach, Zajęcia pozawykładowe, Wieczo-
ry uczniowskie muzyczno-deklamacyjne, Poezye i utwory oryginalne, Koło Literacko-Historycz-
ne, Opis wycieczek naukowych, urządzanych staraniem szkoły, Referaty z Koła przyrodniczego, 
Referaty z Koła fizyczno-matematycznego. 180.–

1194. FINKEL Ludwik – Historya Uniwersytetu Lwowskiego do r. 1869. Lwów 1894. Nakł. 
autora. 26,6x17,7 cm, s. 351, [2]. opr. bibliot. ppł. Osobne odb. z „Historyi Uniwersy-
tetu Lwowskiego”.
Stan dobry. Ekslibris S. Czarnieckiego według rys. Daniela Mroza. Na końcu spis treści z „Histo-
ryi Uniwersytetu Lwowskiego” z działami: Lwowskie szkoły akademickie, Uniwersytet Józefiń-
ski, Liceum lwowskie, Uniwersytet lwowski 1817-1848, Uniwersytet lwowski 1848-1869. 

160.–

1195. [GIŻYCKI Jan Marek] – Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej 
zależnych zebrał I. G. [krypt.]. Kraków 1905. Druk. W. L. Anczyca i Spółki. 26,7x17,5 
cm, s. [4], 288, tabl. 10. brosz. Materyały i Opracowania Dotyczące Historyi Wyższych 
Zakładów Naukowych w Polsce, [t.] 9.
Stan bardzo dobry. 100.–

1196. JANIK Michał – Hugo Kołłątaj. Monografia. Z czterema podobiznami. Lwów 1913. 
Nakł. własnym. 23,5x16,5 cm, s. [8], 639, [3], tabl. 4. opr. pł. złoc. z epoki z zach. okł. 
brosz., obcięcie barwione.
Stan nieomal bardzo dobry. Biografia „oparta na szerokiej bazie źródłowej, dotychczas bardzo 
ceniona” (PSB). Dołączono kilka drobnych publikacji dotyczących tego samego tematu: nadbitki 
- J. Michalski „Kołłątaj a Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk”, I. Chrzanowski „Hugo 
Kołłątaj”, M. Łodyński „Hugo Kołłątaj a bibliotekarstwo polskie”; okolicznościową kopertę i 
karty pocztowe z wizerunkiem uczonego. 140.–

1197. KOŁŁĄTAJ Hugo – Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim, wizytatorem 
nadzwyczajnym szkół, w guberniach wołyńskiéj, podolskiéj i kijowskiéj; przedsię-
wzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego 
w trzech rzeczonych guberniach. Z rękopismu wydał Ferdynand Kojsiewicz. T. 1-4. 
Kraków 1844-1845. Druk. Uniw. 21x14 cm, s. [4], 394, [2]; [4], 442, [2]; [4], 399, [1]; 
[4], 300. opr. w 2 wol. psk. z epoki.
Opr. nieco otarte, miejscami ślady wilgoci i charakterystyczne brązowe zaplamienia papieru, stan 
ogólny dobry. Piecz. własn. Komplet. Obszerne wydanie prezentujące poglądy na nauczanie prawa 
w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku wyrażone w korespondencji pomiędzy dwiema wybit-
nymi postaciami prowadzonej w czasach tworzenia gimnazjum/liceum krzemienieckiego. 360.–

1198. KOŁŁĄTAJ H[ugo] – Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augu-
sta III (1750-1764). Wydany z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego. T. 1-2. Poznań 
1841. Druk. na Garbarach Nro 45. 16,4x10,9 cm, s. [4], 252; [2], 182. razem opr. psk. 
z epoki.
Maliszewski 510. Niewielkie zaplamienia, brak kart przedtyt., stan dobry. Ekslibris D. Mroza 
dla S. Czarnieckiego (cynkotypia). Pierwsze wydanie fragmentu nieukończonych „Pamiętników” 
Kołłątaja. Książka daje obraz polskiego szkolnictwa, literatury, nauki w II poł. XVIII w. Autor 
wiele miejsca poświęcił obronie ojczystego języka wobec coraz powszechnie obecnej francusz-
czyźnie i łacinie. Ukazało się w serii „Obraz Polaków i Polski”, t. 11-12. 160.–
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1199. KOSKOWSKI Bronisław – Szkoła Farmaceutyczna w Warszawie (1840-1857). War-
szawa 1937. Druk. Wzorowa. 24,3x16,8 cm, s. 76. brosz.
Okł. zakurzone, brak karty przedtyt., poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. 70.–

1200. KRONIKA Uniwersytetu Jagiellońskiego od r. 
1864 do r. 1887 i obraz jego stanu dzisiejszego 
wraz z rzeczą o rektorach od czasów najdaw-
niejszych. Wydanie Senatu Akademickiego na 
pamiątkę otwarcia Collegium Novum. Kraków 
1887. Druk. UJ. 29,2x20,3 cm, s. [8], 251, [1], 
LXXV, [3]. brosz.
Okł. zaplamione i zabrudzone, poza tym stan dobry. 
Egz. częściowo nierozcięty. Po przedmowie nazwisko 
Stanisława Tarnowskiego, rektora. Praca dedykowana 
w druku Julianowi Dunajewskiemu. 140.–

1201. KRONIKA Uniwersytetu Lwowskiego. [T.] 
1-2. Lwów 1899-1912. Nakł. Senatu. ca 27x18 
cm, s. [8], 265; X, 710, [1]. brosz.
Okł. zakurzone i nieco zaplamione, grzbiet t. 2 podkle-
jony i zaplamiony, stan ogólny dobry. Egz. nierozcięte 
i nieobcięte. T. 1 w oprac. Ludwika Finkla i Marcele-
go Chlamtacza obejmuje lata 1894-1898, t. 2 w oprac. 
Wiktora Hahna obejmuje lata 1898-1910. 240.–

1202. KSIĘGA pamiątkowa pięćsetletniego jubile-
uszu odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-1900. Kraków 1901. Druk. UJ. 
28x18,8 cm, s. 331, tabl. 1. brosz.
Grzbiet lekko podklejony i z niewielkim ubytkiem, okł. nieco zakurzone, tabl. luzem, poza tym 
stan dobry. Egz. nierozcięty. Na tabl. portret rektora Stanisława Tarnowskiego. 120.–

1203. KUKULSKI Zygmunt – Pierwsi nauczyciele świeccy w Szkole Wydziałowej Lubel-
skiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Lublin 1939. Skład gł. w Księg. św. Woj-
ciecha. 25,7x18 cm, s. XII, 167, [1]. brosz. Tow. Przyj. Nauk w Lublinie, Prace Komisji 
Historycznej, nr 6, og. zb. nr 18.
Okł. nieco zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. 

60.–

1204. LIPSKI Jacek – Materjały do dziejów szkol-
nictwa polskiego. Z rękopisów Muzeum XX. 
Czartoryskich i Bibljoteki Popielów w Krako-
wie. Kraków 1923. Skład gł. w Książnicy Pol. 
23,2x15,8 cm, s. IX, [1], 163. opr. pł. z epoki z 
zach. okł. brosz. Min. Wyznań Relig. i Oświece-
nia Publ., s. 3, nr 1.
Opr. nieco zaplamiona, poza tym stan dobry. Na końcu 
skorowidz osób, instytucji i miejscowości. 70.–

1205. MEMORYAŁ Delegacyi Górników i Hutników 
Polskich w sprawie założenia Akademii górni-
czej w Krakowie. Kraków [1912]. Delegacya 
Górników i Hutników Polskich. 28,3x20,7 cm, s. 
[2], 79. brosz.

nr 1201
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Okł. nieco zakurzone i otarte, wewnątrz stan dobry. Zaw. rozdziały: Ankieta, Potrzeba wyższych 
studyów górniczych, Forma i miejsce wyższych studyów górniczych, Zarys statutu Akademii 
górniczej w Krakowie, Projekt planu studyów, Projekt programu nauk, Preliminarz budżetu, Źró-
dła. 60.–

1206. ORŁOWSKI Stanisław – Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej. Sprawozdanie 
z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906-1916. [...]. Red. ... Warszawa 
1917. Nakł. Zarz. TKN. 23,3x19,7 cm, s. [10], 265, tabl. rozkł. 1. brosz.
Okł. mocno zakurzone i zaplamione, miejscami zaplamienia papieru. Egz. nieobcięty i w dużej 
części nierozcięty. Oprac.: Ryszard Błędowski, Henryk Czopowski, Ignacy Halpern, Piotr Hoser, 
Stefan Moszczeński, Wacław Werner. Jako dodatek: „Znaczenie dziejowe Królestwa Polskiego 
(1815-1830)” H. Mościckiego. Dołączono kilka drobnych publikacji dotyczących tego samego 
tematu: „Towarzystwo Naukowe w Warszawie 1905”, „Krótki przegląd działalności Towarzystwa 
Kursów Naukowych w Warszawie w r. 1913/14”, „T. K. N. Towarzystwo Kursów Naukowych w 
Warszawie. Program Studjów i Przepisy dla słuchaczów na Wydziale Przyrodniczym Wyższych 
Kursów Naukowych w roku akademickim 1916-1917, 1917-1918”, „Wolna Wszechnica Polska. 
Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1924/25” oraz „Lista członków Towarzystwa 
Kursów Naukowych w Warszawie w roku 1907”. 120.–

1207. PAMIĘTNIK piętnastoletniej działalności Akademii Umiejętności w Krakowie. 1873-
1888. Kraków 1889. Druk. UJ. 23,7x15,5 cm, s. VIII, XVI, 209, [3], 200, [1]. brosz.
Okł. lekko nadkruszone i zaplamione, poza tym stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. 
Zaw. 2 części: Ruch naukowy: Wydział filologiczny, Wydział historyczno-filozoficzny, Wydział 
matematyczno-przyrodniczy; Bibliografija wydawnictw, Skład akademii i jej majątek, Akta urzę-
dowe. Na końcu wykaz osób. 80.–

 PAMIĘTNIK Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Paryż. Bibl. Kórnicka. 30,8x24,4 
cm. brosz.
Grzbiety z niewielkimi ubytkami, wewnątrz niewielkie zabrązowienia papieru, stan niemal bar-
dzo dobry. Egz. nierozcięte i nieobcięte.

1208. T. 2. 1872. s. [8], 245, [4].
Zaw. m.in.: W. Gosiewski „Kilka uwag o liczbie różnych wartości jakie funkcya może przybierać 
w skutku przestawień zmiennych do niej wchodzących”, W. Trzaska „Kilka uwag tyczących się 
funkcyj wielowymiarowych”, W. Trzaska „Dowód pewnego twierdzenia tyczącego się funkcyj 
wielowymiarowych okresowych”, F. Kucharzewski „O Astronomii w Polsce”, S. Żaliński - O 
Nitroglicerynie i Dynamicie”. 120.–

1209. T. 4. 1874. s. [8], 78, 32, 10, 34, 129, [1], 15, [1], 8, 6, [2].
Zaw. m.in.: A. Martynowski „Teorya ciśnienia cieczy na ściany płaskie i na ściany krzywe, K. 
Brandt „Wytrzymałość ciał. Badania analityczne dotyczące ciężarów przypadkowych, używa-
nych przy obliczaniu mostów”, J. N. Franke „Przyczynek do ogólnej teoryi kół zazębionych”, W. 
Kluger „Teorya turbiny Fontaine’a wraz z zastosowaniem wzorów analitycznych do obliczania 
wymiarów i pracy tej machiny”, W. Puchiewicz „Teorya funkcyj zmiennej złożonej”, S. Bara-
nowski „O naturze i przymiotach stali”. 120.–

1210. T. 7. 1875. s. [8], 81, [1], 60, 15, [1], 8, 35, [3], 35, 28, 2, 3, [4], tabl. 6.
Na końcu wprawione tablice do t. 6 (n-ry: VIII, IX, X, XII, XIII) i 1 tabl. do t. 7 zatyt.: „Raptowny 
sposób rozprowadzania przewodnika siły w maszynach o ruchu postępowo-przemiennym”. Zaw. 
m.in.: W. Gosiewski „O zasadniczej hypotezie Mechaniki Cząsteczkowej”, K. Brandt „Badania 
analityczne dotyczące sposobu obliczania mostów złożonych z łuków metalicznych”, Hertz K., 
S. Dickstein „Teorya liczb złożonych i ich funkcyj”, A. Sękowski „Raptowny sposób rozprowa-
dzania przewodnika siły w maszynach o ruchu postępowo-przemiennym”, M. A. Baranicki „Roz-
winięcie na ułamek ciągły stosunku dwóch zupełnych całek eliptycznych pierwszego i drugiego 
gatunku”, „O formacjach przechodowych gór Kieleckich w królestwie Polskiem. Rozprawa obro-
niona na stopień doktora Mineralogii o Geognozii w Uniwersytecie cesarskim w Charkowie przez 
Jana Trejdosiewicza, spolszczył Bronisław Rejchman. 120.–
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1211. PROGRAMMA popisów rocznych w 
Instytucie Technicznym, tak klass wy-
działowych jako też kursów technicz-
nych w gmachu tegoż Instytutu w dniach 
23, 24, 25, 26, 27 Lipca odbywać się 
mających, na które Prześwietną Publicz-
ność Dyrektor wraz z zgromadzeniem 
Professorów zaprasza. Kraków 1839. 
Druk. D. E. Friedleina. 21x17,9 cm, s. 
XI, [1], 50, tabl. 1. brosz.
Nieznaczny ubytek narożnika przedniej okł., 
stan dobry. Na tablicy „Widok Kollegium Fi-
zycznego, Jagiellońskiego” u zbiegu ul. św. 
Anny i Jagiellońskiej. Zaw. wykazy profe-
sorów Instytutu Technicznego i spis naucza-
nych przedmiotów oraz obszerny artykuł R. 
Wojciechowskiego „Krótki rys historyi han-
dlu w Polszcze z sąsiedzkiemi i odleglejszemi 
narodami”. Tytuł okł.: „Programma popisu 
uczniów Instytutu Technicznego Krakow-
skiego. Rok piąty”. 140.–

1212. RĘGOROWICZ Ludwik – Historya Instytutu Technicznego w Krakowie. Kraków 
1913. Dyrekcya c. k. Szkoły Przemysłowej. 25,8x18,5 cm, s. 186, XCV. opr. ppł. z 
epoki.
Okł. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz., podpis własn. Na stronie tyt. piecz.: 
„Wykupiono w r. 1837 staraniem Komitetu Obywatelskiego przywrócenia Krakowskiej Szkoły 
Przemysłowej [...]”. W pierwszej części dzieje Instytutu od jego powstania w 1834 po współcze-
sność, w drugiej wybór dokumentów źródłowych. Dołączono kilka drobnych publikacji dotyczą-
cych tego samego tematu: „Uwiadomienie o nowym Instytucie Naukowym [...] pod nazwiskiem 
Szkoły Techniczney” (jednostronicowy druk ulotny dat. 12 XI 1829, pod tekstem nazwisko A. 
Czapskiego), numer 6. „Kurjera Krakowskiego” z 7 X 1834 z artykułem o krakowskiej szkole 
technicznej, broszura W. Wielogłowskiego „O Szkole Politechnicznej i Szkole Górniczej w Kra-
kowie” z 1861, „Uchwała Rady Miasta Krakowa [...] w sprawie Instytutu Technicznego [...” z 
1868, wycinek z „Czasu” z 9 IX 1902 z artykułem „Jubileusz krak. Tow. Technicznego”, wyci-
nek z „Nowej Reformy” z 10 IX 1902 z artykułem „Jubileusz krakowskiego Towarzystwa tech-
nicznego”, zaproszenie na „Bal Techników” z 21 II 1928, zaroszenie na uroczystości 100-lecia 
„pierwszej polskiej uczelni technicznej” 5 i 6 X 1934, broszura zaw. dwa artykuły: „Co należy 
wiedzieć o tytule inżyniera [...] i „O najstarszej szkole technicznej w Polsce” z 1938. 160.–

1213. RODKIEWICZ Aleksander Jan – Pierwsza politechnika polska 1825-1831. Kraków-
-Warszawa 1904. Druk. W. L. Anczyca i Spółki. 22,7x14,8 cm, s. [4], XXI, [1], 267, 
[5]. brosz. Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, t. 6.
Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. Dołączono dwie drobne publikacje w temacie. 

70.–

1214. STĘPOWSKI Maryan – Towarzystwo Szkoły Ludowej. Jak powstało, co zrobiło i 
do czego dąży. (1891-1911). W 20-tą rocznicę powstania Towarzystwa. Kraków 1911. 
Nakł. TSL. 22,8x15,8 cm, s. 141, [2]. brosz.
Okł. nieco zaplamione i otarte, tylna nieco uszkodzona, wewnątrz stan dobry. Liczne ilustracje w 
tekście. Okł. w barwnej litografii sygn. „K M”. Dołączono kilka drobnych publikacji dotyczących 
tego samego tematu: I. W. Kosmowska „Towarzystwo Szkoły Ludowej w Galicji”, Sprawozdanie 
I. Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie za rok 1928 i 1929. 80.–

nr 1211
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1215. SYROCZYŃSKI Leon – Z przed 50 lat wspomnienie b. studenta kijowskiego Uni-
wersytetu ..., profesora szkoły politechnicznej we Lwowie. (Drugie, uzupełnione wy-
danie). Lwów 1914. Drukarnia Polska. 21,4x15 cm, s. 125, brosz.
Maliszewski 3353. Grzbiet nadpęknięty i podklejony, okł. nadkruszone, wewnątrz stan dobry. 
Piecz. bibliot. Ilustracje w tekście. Na końcu indeks osób. 60.–

1216. TOKARZ Wacław – Ostatnie lata Hugona Kołłątaja (1794-1812). T. 1-2. Kraków 
1905. AU. 24x16 cm, s. [4], 347, tabl. 1; [4], 269. brosz.
Okł. zakurzone, brak karty tyt. t. 2, stan dobry. Egz. nierozcięte. Praca odznaczona Nagrodą im. 
J. U. Niemcewicza. Dołączono kilka drobnych publikacji dotyczących tego samego tematu: A. 
Kraushar „Wierszyk karlsbadzki Kołłątaja”, T. Wiśniow-
ski „Z dziejów geologii w Polsce kilka słów o Kołłąta-
ju”. 120.–

1217. ZAKŁADY uniwersyteckie w Krakowie. Przyczy-
nek do dziejów oświaty krajowej podany i pamięci 
pięciuset-letniego istnienia Uniwersytetu Krakow-
skiego poświęcony przez c. k. Towarzystwo Na-
ukowe Krakowskie. Kraków 1864. Druk. „Czasu”. 
24,2x14,6 cm, s. XIV, [2], 561, [6]. brosz.
Okł. nadkruszone i nieco zakurzone, blok nieco nadpęk-
nięty i podklejony, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty 
(poza pierwszą składką) i nieobcięty. Wstęp Józef Majer. 
Zaw.: Szkoła Panny Maryi, Biblioteka uniwersytecka, Ob-
serwatoryum astronomiczne, Ogród botaniczny, Katedra i 
Gabinet mineralogiczny, Katedra i Gabinet zoologiczny, 
Gabinet fizyczny, Pracownia i Gabinet chemiczny, Kate-
dra i Gabinet anatomiczny, Zakład anatomiczno-patolo-
giczny, Zakład fizyologiczny, Gabinet farmakognostycz-
ny, Zakłady kliniczne, Bursa akademicka, Seminaryum 
dyecezalne akademickie. 280.–

nr 1214
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Historia naturalna

1218. BELKE Gustaw – Rys historyi naturalnej Kamieńca Podolskiego, poprzedzony krótką 
wiadomością o pracach uczonych w przedmiotach geologii, paleontologii, botaniki i 
zoologii, w Polsce w XIX wieku. Warszawa 1859. Druk. Gazety Codziennej. 21,5x14,2 
cm, s. 114. brosz.
Załamanie narożnika pierwszej karty, papier miejscami zabrązowiony. Praca G. Belke (1810-
1873) - przyrodnika samouka działającego w Kamieńcu Podolskim, zakończona słowami: „Niech 
ta praca moja będzie pamiątką pobytu mego w dobrym, starym grodzie Podola, w którego gościn-
nych murach, wśród cichych naukowych zajęć, upłynęła najlepsza część mojego życia”. 160.–

1219. BILIKIEWICZ Tadeusz – Jan Jonston (1603-1675). Żywot i działalność lekarska. 
Warszawa 1931. Kasa im. Mianowskiego. 24,1x16,2 cm, s. [10], 233, tabl. 2. brosz.
Stan dobry. Egz. nierozcięty. Dołączono drobną publikację dotyczącą tego samego tematu: J. H. 
Rembowska „Jan z Szamotuł Jonston” oraz zaproszenie na sympozjum naukowe o Jonstonie na 
6 - 8 VI 1975 w Lesznie – Lubiniu.
J. Jonston (1603-1675) - przyrodoznawca, historyk, filozof, naukowiec i pedagog, syn szkockiego 
imigranta, urodzony w Szamotułach, a zmarły w Składowicach koło Lubina. Tworzył wybitne 
dzieła o charakterze encyklopedycznym w dziedzinie entomologii, botaniki i ornitologii. Pisał po 
łacinie, lecz zawsze uważał się za Polaka - pisał o sobie „Polonus” lub „Scoto-Polonus”. 80.–

1220. [BOCZARSKA Rozalia] – Mały naturalista czyli sposoby zapoznawania się z naturą. 
Streszczenie z niemieckiego przez R. B. [krypt]. Z 67-ma drzeworytami w tekście. $$ 
Warszawa 1874. Red. „Przeglądu Tygodniowego”. 17,7x12,5 cm, s. [4], 235 [jest myl-
nie 135]. opr. oryg. ppł.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Piecz. księgarska. W tekście 67 drzeworytów. Ilustracja na 
tabl. 21. 240.–

1221. BRAUN Aleksander – Epoka lodowa ziemi. Przeł. T. Skomorowski. Warszawa 1873. 
Red. „Przeglądu Tygodniowego”. 14,8x10,8 cm, s. 100. brosz. Miscelanea. Odczyty 
popularne.
Okł. nieco zakurzone, papier miejscami z charakterystycz-
nymi zabrązowieniami. Egz. nierozcięty i nieobcięty. 

60.–

1222. COLOMB G[eorges] – Nauka o rzeczach w 650 
obrazkach. Kamienie, metale, woda i powietrze, 
materyały spożywcze, opał i oświetlenie, odzienie, 
rośliny, nasi wrogowie i nasi sprzymierzeńcy, mate-
ryały przemysłowe, człowiek. Według ... [...] oprac. 
Zofia Jotejko-Rudnicka. Warszawa 1904. Gebethner 
i Wolff. 19,7x15,3 cm, s. 148. opr. oryg. ppł.
Egz. używany: otarcia i zabrudzenia okł., okł. poluźnione, 
brak tylnej wyklejki, niewielkie zaplamienia. 70.–

1223. [COUSIN-]DESPRÉAUX [Louis], DESDOUITS 
[Léon Michel] – Księga natury. Oddział I. O stwo-
rzeniu świata według dzieła francuskiego Despreaux 
i Desdouits. Kraków 1851. Wyd. Dzieł. Katolickich. 
16,9x11 cm, s. 148. opr. ppł. z epoki.
Opr. nieco zakurzona, wyklejki nadpęknięte, poza tym 
stan dobry. 70.– nr 1223
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1224. DARWIN Karol – Autobiografia ... Życie i wybór listów. Wydane przez Syna Fran-
ciszka Darwina. Z oryg. przełożył Józef Nusbaum. Warszawa 1891. Wyd. Przegl. Tyg. 
22x16,4 cm, s. [4], 446, II. opr. ppł. z epoki.
Opr. zakurzona, papier pożółkły, poza tym stan dobry. 120.–

1225. DARWIN Karol – O pochodzeniu człowieka. Przetłumaczył z angielskiego za up. au-
tora Ludwik Masłowski. Kraków 1875. Księg. Pol. 21,8x15,2 cm, s. [4], 246, [3],

 [oraz] tenże – Dobór płciowy. Przetłumaczył z angielskiego za up. autora Ludwik Ma-
słowski. T. 1-2. Kraków 1875-1876. Księg. Pol. 21,8x15,2 cm, s. 262, [2]; 313, [3]. 
razem opr. pł. zdob. z epoki.
Wyklejki nieco nadpęknięte, poza tym stan dobry. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarniec-
kiego (odb. ksero). „O pochodzeniu” - drugie całościowe polskie wydanie jednej z najbardziej 
kontrowersyjnych prac Darwina. 160.–

1226. DARWIN Karol – Podróż naturalisty. Dzien-
nik spostrzeżeń dotyczących historyi naturalnej 
i geologii okolic, zwiedzonych podczas podróży 
naokoło świata na okręcie J. K. M. „Beagle” pod 
dowództwem kapitana Fitz Roy. Przełożył z naj-
nowszego wyd. (1884) Józef Nusbaum. Z 14 drze-
worytami w tekscie. Warszawa 1887. Wyd. Prze-
glądu Tyg. 24,8x18,3 cm, s. [4], II, 412, XVIII. 
opr. późn. ppł. Dzieła Karola Darwina.
Otarcia okł., blok nieco wygięty, podklejone naddarcia 
dwóch kart, ostatnie strony miejscowo zażółcone. Wy-
klejki pęknięte w grzbiecie, karta tyt. w połowie zabrą-
zowiona, niewielkie zażółcenia papieru. Piecz. Pierwsze 
polskie wydanie słynnej książki wielkiego przyrodnika. 
Dołączono: pocztówkowy portret Darwina z 1902, bro-
szurę J. Rostafińskiego „Karol Darwin” z 1882, dwie 
maszynopisowe recenzje książki S. Skowrona „Naro-
dziny wielkiej teorii” z 1965, broszurę B. Gomółki i L. 
Stefańskiej „Karol Darwin. Katalog wystawy [w Bibliot. 
Jagiellońskiej]” z 1959 z odręczną dedykacją autorów 
dla K. Maślankiewicza. 160.–

1227. FALB Rudolf – Przewroty we wszechświecie. W państwie gwiazd. W dziedzinie ob-
łoków. W głębi ziemi. Z III wyd. niem przeł. W. P. [krypt.]. (Z 96 drzeworytami w 
tekście). Warszawa 1890. Gebethner i Wolff. 18,7x12,4 cm, s. [4], 323, [1], VI. opr. psk. 
z epoki.
Opr. otarta, wewnątrz stan dobry. Piecz. i podpis własn. Na przedniej wyklejce naklejka introliga-
tora: „St. Swięcki Litografia Jntroligatornia Drukarnia Kielce i Dąbrowa Górnicza”. 120.–

1228. [GIŻYCKI Franciszek Ksawery] – Badania w przedmiocie rzeczy przyrodzonych, w 
Galicyi, w Królestwie Polskiem, na Wołyniu i na Podolu. Z przydaną mappą geogno-
styczną. Lwów 1845. K. Jabłoński. 21,8x14 cm, s. [2], III, [2], 8-229, VIII, [3], mapa 
rozkł. 1. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. brosz.
Stan dobry. Egz. nieobcięty. Podpis własn. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego 
(cynkotypia). Zaw. części: Ziemiorodztwo, Części składowe Ziemioutworu, Znakomitsze wła-
sności przyrodzone krajowi, w przedmiocie hydrografii, botaniki i meteorologii. 160.–

1229. HAECKEL Ernest – Dzieje utworzenia przyrody, tłumaczone z drugiego wydania nie-
mieckiego przez Jana Czarneckiego i L. Masłowskiego. T. 1-2. Lwów 1871. Nakł. J. 
Czarneckiego. 22,7x15,6 cm, s. XV, [1], 215, tabl. 3; [8], 319, tabl. 13, mapa rozkł. 1. 
razem opr. psk. z epoki.

nr 1226
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Otarcia grzbietu, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. Notatki ołówkiem. T. 1: Część ogólna, 
t. 2: Część szczegółowa. W t. 1 portret K. Darwina, w t. 2 - autora. Pierwsze polskie wydanie 
jednej z najważniejszych książek Haeckla (1834-1919) - niemieckiego przyrodnika i podróżnika, 
propagatora idei darwinizmu; jako pierwszy opracował drzewo rodowe wszystkich organizmów 
żywych, z człowiekiem włącznie. 200.–

1230. HAECKEL Ernst – O pochodzeniu człowieka [...], z portretem autora, ze słowem 
wstępnem B. Dybowskiego i słowniczkiem nazw zoologicznych. Lwów 1902. I Związ-
kowa Drukarnia. 23x15,3 cm, s. XV, [1], 80, tabl. 1. brosz.
Okł. zaplamione, wewnątrz stan dobry. Wytarty podpis własn. Tekst zasadniczy z osobną kartą tyt.: 
„O pochodzeniu człowieka ze stanowiska dzisiejszej wiedzy. Odczyt [...]”, i datą 1901. 60.–

1231. HISTORJA naturalna w celniejszych 
wiadomościach zebrana i do pojęcia mło-
dzieży zastosowana. Wilno 1852. J. Za-
wadzki. 15,3x12,3 cm, s. 211, [1]. brosz.
Brak 8 tablic. Grzbiet nadpęknięty i podklejo-
ny, okł. zakurzone, miejscami charakterystycz-
ne zabrązowienia wewnątrz. Egz. nieobcięty 
i częściowo nierozcięty. Podręcznik przyrody 
dla młodzieży, obejmujący zoologię, botanikę 
i mineralogię. 100.–

1232. HOFFMAN Fr[anciszek] W[ilhelm] – 
Powszechne ziemioznawstwo czyli opi-
sanie budowy i składu ziemi, jej stosunku 
do wszechświata, tudzież naważniejszych 
i najciekawszych na niej zjawisk. Dzieło 
pożyteczne do czytania i nauki dla wszyst-
kich świat zmysłowy poznać chcących. 
Przeł. z niemieckiego P. E. Leśniewski. Z 
4 chromolitograficznemi rycinami i wie-
lu drzeworytami. Warszawa 1853. Nakł. 
Bernstejna. 22,3x15,2 cm, s. [4], 441, [3], tabl. 8. opr. nieco późn. ppł.
Okł. nieznacznie otarte, wyklejki nieco zaplamione, miejscami zażółcenia papieru. Ekslibris W. 
Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (cynkotypia). Podpis własn. Zaw. m.in.: Kształt i wielkość 
ziemi, Obłoczki i gwiazdy mgławe, Zdatność atmosfery do utrzymania życia istot stworzonych, 
Podział chmur, Kolory obłoków i chmur, Tęcza, Chmury gromowe, Zorza północna, Skorupa zie-
mi, Skutki potopowe, Ptaki skamieniałe, Jaskinie z kośćmi, Teorye wulkanów, Lodowiny, Trąba 
wodna, Temperatura dawnej ziemi. 160.–

1233. HOZAKOWSKI Wład[ysław] – Jak dawno człowiek żyje na ziemi? Poznań 1907. 
Księg. św. Wojciecha. 19,4x12,8 cm, s. 72, [1],

 [oraz] DENNERT E[berhard] – „Niech się stanie!”Obraz stworzenia. Przeł. x. Z. Cie-
plucha. Poznań 1907. Księg. św. Wojciecha. s. 63, [1]. razem opr. ppł.
Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Piecz. Oparte na źródłach biblijnych, geolo-
gicznych i antropologicznych obliczenia Hozakowskiego wskazują, że człowiek pojawił się na Zie-
mi 10.000 lat temu. Dennert z kolei podważa teorię Darwina, wszak „jak tylko bowiem wiadomości 
ludzkie w dziejach sięgają, nie słyszano nigdy o powstaniu człowieka ze zwierzęcia”. 100.–

1234. [JANOTA Eugeniusz] – O potrzebie pism czasowych poświęconych wyłącznie przy-
rodoznawstwu krajowemu tudzież badaniom historycznym i starożytniczym. Kraków 
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1866. Druk. „Czasu” W. Kirchmayera. 19,9x12,2 
cm, s. 32. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco zakurzone, poza 
tym stan dobry. 40.–

1235. JAROCKI Felix Paweł – Treść zoologii dla użytku 
młodzieży. Z Słownikiem Zoologicznym w pięciu 
językach i z trzema Tablicami Rycin Litografowa-
nych. Warszawa 1851. Druk. pod fir. J. Kaczanow-
skiego. 23,5x15 cm, s. [6], 299, [1], tabl. rozkł. 3. 
brosz.
Zaklejony usunięty ślad po znaku własn. na karcie tyt., blok 
poluźniony i nadpęknięty, okł. otarte, poza tym wewnątrz 
stan dobry. Egz. nieobcięty wymaga oprawy. „Mułowiec. 
Ciało bardzo szczupłe, z rzadkiemi włoskami na obu bo-
kach. Gatunki tego rodzaju należą do jstot mikroskopnych, 
gdyż przy gróbości cienkiego włosa rzadko dorastają 
dwóch liniy długości. W to tak drobne żyjątko Stwórca 
świata wlał tak podziwienia godną siłę życia, jakiey nie 
znaleźliśmy w żadnem z tych zwierząt, o których dotąd 
była mowa. Włosieniec żywy pocięty w poprzek na kawał-
ki nietylko, że żyć nie przestaje; ale co większa? Jeżeli będzie trzymany przez dni kilka w wodzie 
rodzinney [...] każdy jego kawałek rozrośnie się w oddzielnego całego żywego Mułowca”. 160.–

1236. JAROCKI Felix Paweł – Zoologiia czyli zwierzętopismo ogólne podług naynowszego 
systematu ułożone przez ... T. 1-6. Warszawa 1821-1838. Druk. Łątkiewicza, Druk. 
Rządowa, Druk. M. Chmielewskiego. 19,8x13,2 cm (t. 1-5), 21,2x14,7 cm (t. 6), s. 
[12], 331, [19], tabl. 3; [6], 319, [23], tabl. 2; [8], 184, [11], tabl. 4; [8], 464, [27], tabl. 
4; [8], 434, [25], tabl. 7; [4], 699, [40], tabl. 27. opr. psk. z epoki (w 5 wol.).
Otarcia i zakurzenia opraw, stan ogólny dobry. Tom 2-3 razem oprawne. Piecz. własn. w t. 6. 
T. 1: Zwierzęta ssące i nibyssące, 
t. 2: Ptaki, t. 3: Gady i płazy, t. 4: 
Ryby, t. 5: Skorupiaki i paiąki, t.6: 
Owady, cz. 1. F. P. Jarocki (1790-
1865) - zoolog, prof. UW, organiza-
tor Gabinetu Zoolog. w Warszawie, 
„autor pierwszego w Polsce [...] 
podręcznika zoologii na poziomie 
akademickim [...]. Dzieło to zawie-
ra bogactwo sumiennie zebranego 
materiału naukowego, toteż odegra-
ło ono poważną rolę w roznieceniu 
zainteresowań przyrodniczych w 
Polsce” (PSB). Rzadkie w kom-
plecie. 1.200.–

1237. JASTRZĘBOWSKI Wojciech – Historja naturalna ogólna zastosowana do potrzeb 
życia czynnego i pożytecznego, upożytecznienie rzeczy i ludzi na celu mającego. Wyd. 
II pomnożone. Warszawa 1854. Druk. J. Tomaszewskiego. 24,4x16,7 cm, s. [18], XL, 
548, [2]. opr. psk. z epoki. Historja naturalna zastosowana do potrzeb życia praktycz-
nego i do rzeczy krajowych, cz. 1.
Opr. otarta, blok lekko nadpęknięty, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Ekslibris W. Jakubow-
skiego dla S. Czarnieckiego (odb. ksero). Dołączono prospekt wydawniczy. 140.–
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1238. JASTRZĘBOWSKI Wojciech – Stychiologja czyli nauka o początkach wszech rzeczy, 
zastosowana do życia ludzkiego czynnego, to jest: na spełnianiu czynów ludzkich i ludz-
kością nacechowanych zasadzającego się. Wyd. II poprawne i pomnożone. Warszawa 
1856. Druk. J. Jaworskiego. 24x17 cm, s. [16], XXIV, 416, [2]. opr. psk. z epoki.
Opr. nieco otarta, papier z charakterystycznymi zabrązowieniami, poza tym stan dobry. Piecz. 
własn. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (odb. ksero). Ukazało się w cyklu 
„Historja naturalna zastosowana do potrzeb życia praktycznego i do rzeczy krajowych”. Na 
początku definicja objaśniająca temat książki: „Nazwiskiem Stychiologji [...] oznaczamy naukę 
takich rzeczy, z których się poczynają i kształcą wszystkie, zarówno martwe jak żyjące twory”. 
I tak, w dalszym ciągu następują rozdziały: Pierwiastki, Siły, Działacze, Zaczątki. 120.–

1239. KLUK Krzysztof – Zwierząt domowych i dzikich, 
osobliwie kraiowych, historyi naturalney początki 
i gospodarstwo. Potrzebnych i pożytecznych do-
mowych chowanie, rozmnożenie, chorob leczenie, 
dzikich łowienie, oswoienie, zażycie; szkodliwych 
zaś wygubienie. T. 4. O owadzie i robakach z figu-
rami. Warszawa 1802. W Drukarni Xęży Piiarów. 
16,8x11 cm, s. [8], 499, [1], tabl. 9 na 5 planszach. 
opr. psk. złoc. z epoki.
Otarcia opr., niewielkie ślady kornika, wyklejki podkle-
jone w grzbiecie paskami papieru, stan ogólny dobry. 
Podpis własn. Wyd. II. Całość składała się z czterech 
tomów. Wiele miejsca pośw. pszczołom i bartnictwu. 
Ilustracja na tabl. 21. 360.–

1240. KUBERSKI Franciszek – Krotki rys historyi 
naturalney. Lublin 1817. Druk. J. K. Pruskiego. 
17,5x11,2 cm, s. 56. brosz. wt.
Otarcia i zaplamienia karty tyt., drobne zaplamienia we-
wnątrz. Podręcznik przyrody dla szkół podstawowych. 

200.–

1241. MAJEWSKI Erazm – Koniec świata. Przegląd wypadków jakie mogą sprowadzić za-
gładę Ziemi. Warszawa 1887. Gebethner i Wolff. 20,4x13,7 cm, s. [8], 208. opr. pł. z 
epoki.
Okł. nieco przebarwione i otarte, papier pożółkły. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarniec-
kiego (cynkotypia). Nadtyt.: „Z dziwów przyrody”. Zaw. m.in.: Czy możemy przewidywać 
przyszłość?, Początek świata, Zgaśnięcie słońca, Upadek ziemi na słońce, Upadek księżyca na 
ziemię, Komety jako zwiastunki nieszczęść, Uranolity czyli kamienie niebieskie, Gwiazdy spada-
jące, Nieziemskie pochodzenie dyamentów, Powolne konanie, Zamarznięcie ziemi, Wyschnięcie 
mórz, Ubywanie atmosfery, Czy będzie nowy potop? 100.–

1242. MÜLLER A[ugust] – Jak powstały pierwotne istoty organiczne i jak z nich następnie 
wytwarzały się gatunki. Tłóm. z niem. Warszawa 1874. Sp. Wyd. Księgarzy. 21,5x15,3 
cm, s. [4], 40. brosz.
Okł. zabrudzone, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami. Egz. nieobcięty. 70.–

1243. NATURA w swoich zjawiskach. Książka dla młodego wieku. Warszawa 1855. Księg. 
I. Klukowskiego, Druk. Gazety Codziennej. 20x12,5 cm, s. [4], 145, [2],

 [oraz] PAMIĘTNIK Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu, [czyli Zbiór Wiadomości 
Teoretycznych i Praktycznych dla Użytku Gospodarzy, Rolników, Rękodzielników, 
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Przedsiębiorców, Budowniczych, Inżynierów Wojskowych i Cywilnych, Uczonych, 
Ludzi Stanu etc. etc]. [T. 1]. [Paryż 1844]. B. w., Druk. Bourgogne i Martinet. 20x12,5 
cm, s. 132, tabl. rozkł. 3. razem opr. pł. z epoki.
Czas. BJ 6, 104 (więcej nie wyszło). Opr. i wyklejki zabrudzone i otarte, blok lekko nadpęknięty, 
brak (?) karty tyt. poz. 2, poza tym stan dobry. Na przedniej okł. złoc. napis: „Szkoła Narodowa 
Polska” w otoczeniu wieńca z liści wawrzynu. Piecz. i podpis własn. Poz. 1 zaw. m.in.: Oświe-
tlenie gazem (Wyobrazenie o chemii), Hekla (Z uwagą o wulkanach w ogóle), Mina dyamento-
wa Sincura w Brazylii, Zasługi papieżów pod względem oświaty, Przechadzka po podziemnym 
Rzymie, Mumia. Poz. 2 zaw. m.in.: Ustawy Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu, O wyrabianiu i 
użyciu betonu, Przegląd rapportu p. Teisserenc, inżyniera cywilnego, sporządzonego na żądanie 
ministra prac publicznych w przedmiocie niektórych kwestyi dotyczących dróg żelaznych, Krótki 
wykład nomenklatury chemicznéj polskiéj, O dagerotypie, O latawcu parowym Pana Hensona, 
Próba oświecenia ulic płynem elektrycznym, Rozmaitości. 200.–

1244. PISULEWSKI Szymon – Treść nauki przyrodzenia, czyli wiadomości do ogólnego 
oświecenia potrzebne, z nauki o zwierzętach, czyli zoologii; o roślinach, czyli botaniki, 
o ciałach kopalnych, czyli mineralogii; o istotach nieważkich, czyli fizyki; o składzie 
ciał, czyli chemii; o gwiazdach czyli astronomii, w sposobie dla każdego przystępnym, 
wyłożyli magistrowie b. Uniwersytetu Warszawskiego [...]. [Cz. 1]. Warszawa 1850. 
Druk. S. Strąbskiego. 20,2x12,5 cm, s. [4], XVI, 340, tabl. 1. opr. psk. z epoki.
Otarcia okł., grzbiet nadpęknięty, miejscami zaplamienia wewnątrz. Pierwsza część większej ca-
łości, zawierająca „Opis stworzeń czyli wiadomości z historyi naturalnej”, „Opis roślin czyli 
wiadomości z botaniki” oraz „Opis ciał kopalnych czyli wiadomości z mineralogii”. 160.–

1245. [QUATREFAGES de Bréau Jean Louis Armand de] – Karol Darwin i jego poprzed-
nicy. Studyjum nad teoryją przeobrażeń. Dzieło Adolfa Quatrefages’a. Przeł. Juljan 
Ochorowicz. Warszawa 1873. Gebethner i Wolff. 18x13 cm, s. XXV, [1], 325, [2]. opr. 
nieco późn. pł.
Opr. otarta i zaplamiona, wyklejki zakurzone, poza tym stan dobry. Piecz. 80.–

1246. SAPALSKI Józef – Badania o jestestwach organicznych na kuli ziemskiej. Kraków 
1872. Druk. W. Kirchmayera. 20,5x14,5 cm, s. 
196, [3], tabl. 3. opr. pł. z epoki.
Ślad kornika w tylnej okł., poza tym stan dobry. Eks-
libris W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (cynko-
typia). Usystematyzowany opis świata zwierzęcego 
(także gatunków kopalnych) dopełniony artykułami: 
O kopalnych mamutach i nosorożcach w Syberyi pół-
nocnej, O rozmieszczeniu geograficznem jestestw or-
ganicznych. Drzeworyty w tekście. 140.–

1247. SCHMIDT Oskar – Nauka o pochodzeniu ga-
tunków i darwinizm. Przeł. A. Wrześniowski. 
Z 26 drzeworytami. Warszawa 1875. Sp. Wyd. 
Księgarzy. 18,9x12,3 cm, s. [4], 368. opr. pł. z 
epoki.
Okł. nieco odbarwione, papier miejscami nieco za-
plamiony, podkreślenia i marginalia ołówkiem. Piecz. 
własn., naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Ekslibris 
W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (odb. ksero). 

100.–

nr 1246



284

Z KSIĘGOZBIORU STANISŁAWA CZARNIECKIEGO

1248. SIMM Kazimierz – Muzeum przyrodnicze. 
Wskazówki do sporządzania i konserwowania 
zbiorów przyrodniczych. Cieszyn 1923. Księg. 
B. Kotuli. 21,7x14,9 cm, s. 157, [3], tabl. 1. 
opr. oryg. ppł., obw.
Stan dobry. Na przedniej wyklejce wklejono „Przy-
kazania młodych miłośników przyrody” (wycinek 
prasowy). Na okł. data 1924. Piecz. i wpis własn. 
Gabinetu Przyrodniczo-Naukowego Leopio Mari w 
Woli Duchackiej (obecnie w granicach Krakowa). 
Ilustracje w tekście. 70.–

1249. SKORULSKI Antoni – Commentariorum 
Philosophiae, Logicae scilicet, Metaphysicae, 
Physicae Generalis & Particularis [...]. Ex va-
riis cum veterum, tum recentioorum [!] placitis 
collectae, dictatae, repetitoque multoties cer-
tamine publica in luce Almae Academiae & 
Universitatis Vilnensis toto triennio propugna-
tae [...]. Vilnae 1755. Typis S.R.M. Academi-
cis. 16,6x10 cm, s. [24], 234, [2], tabl. geneal-
og. 1, tabl. 2. opr. psk. z epoki.
E. 28, 186. Otarcia okł., niewielki ubytek narożnika tylnej 
okł., miejscami zaplamienia kart. Ekslibris (XIX w.) Bibliot. 
Publicznej w Wilnie, dwa ekslibrisy W. Jakubowskiego dla 
S. Czarnieckiego (cynkografia i miedzioryt sygn. ołówkiem). 
Stare zapiski własn. Drukowana dedykacja autora dla Geo-
rgio M. Białłozora z drzeworytowym herbem i rozkł. tabl. 
genealog. Białłozorów. Skrót wykładów wygłoszonych przez 
autora w Akademii Wileńskiej. Książka przez długi czas wy-
korzystywana była na Litwie jako podręcznik przyrodoznaw-
stwa. „Treść dzieła odnosi się zarówno do metafizyki jak i 
nauk przyrodniczych” (E.). 1.200.–

1250. SŁAWIŃSKI Witold – X. Stanisław Bonifacy Jundziłł 
profesor Historii Naturalnej Wszechnicy Wileńskiej. 
Lublin 1947. UMCS. 26,7x19,3 cm, s. [4], 207, [1], 
tabl. 13. Annales Univ. M. Curie-Skłodowska, suppl. I, 
sectio E,

 [oraz] PAMIĘTNIKI Ks. Stanisława Jundziłła pro-
fesora uniw. wileńskiego. Wydał Antoni M. Kurpiel. 
Kraków 1905. AU. s. [2], 147. Odb. z „Archiwum dla 
hist. lit. i ośw.”, t. 13. razem opr. wsp. ppł. z zach. okł. 
brosz.
Praca druga w mniejszym form. ca 26x16 cm z podklejonym niewielkim ubytkiem karty tyt. i 
podklejoną zach. przednią okł. brosz. Okł. brosz. nieco zabrudzone, stan ogólny dobry. Dołączo-
no kilka drobnych pozycji dotyczących tego samego tematu: artykuł G. Brzęka „Ks. Stanisław 
Bonifacy Jundziłł jako pionier nauk przyrodniczych w Polsce” z pisma przyrodniczego „Wszech-
świat”, 3 wsp. odb. fot. (wizerunek botanika i 2 karty tyt. jego prac).
S. B. Jundziłł (1761-1847) - botanik, pracował gł. w wileńskiej szkole pijarów i Akademii 
Wileńskiej, autor pierwszego opracowania flory Litwy („Opisanie roślin [...], 1791), w l. 1798-
1825 był kierownikiem Ogrodu Botanicznego w Wilnie przyczyniając się do jego wspaniałego 
rozkwitu. 120.–
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1251. SZAFARKIEWICZ Józef – Historya naturalna 
dla szkół. Kurs 1. Z 60 drzeworytami w tekscie. 
Wyd. II. Poznań 1864. Księg. J. K. Żupańskiego. 
21,8x14 cm, s. VIII, 40. opr. oryg. ppł.
Okł. nieco zakurzone, karta tyt. pożółkła. 100.–

1252. TREŚĆ nauki przyrodzenia, czyli wiadomo-
ści do ogólnego oświecenia potrzebne, z nauki 
o zwierzętach, czyli zoologii: o roślinach, czyli 
botaniki: o ciałach kopalnych, czyli minearalo-
gii: o istotach nieważkich, czyli fizyki: o składzie 
ciał, czyli chemii: o gwiazdach, czyli astronomii, 
w sposobie dla każdego przystępnym, wyłożyli 
Magistrowie b. Uniwersytetu Warszawskiego, 
Nauczyciele Nauk Przyrodzonych w szkołach 
rządowych. Z trzema tablicami, i sześcioma 
wśród dzieła rycinami. Warszawa 1850. Druk. S. 
Strąbskiego. 19,7x12 cm, s. [4], XVI, 897, [3], 
XXXII, 22, tabl. 8. opr. psk. z epoki.
Opr. nieco otarta, niewielkie ślady wilgoci wewnątrz, 
stan dobry. Piecz. dublet bibliot. Ekslibris W. Jakubow-
skiego dla S. Czarnieckiego (odb. ksero). Dzieło złożo-
ne z czterech części: 1. Opis stworzeń, czyli wiadomości z historyi naturalnej napisał Szymon 
Pisulewski, 2: O istotach nieważkich, czyli wiadomości z fizyki napisał Andrzej Radwański, 3. O 
składzie ciał, czyli wiadomości z chemii napisał Józef Bełza, 4. O gwiazdach, a wszczególności 
o ziemi, jako gwiazdzie, czyli wiadomości z astronomii napisał Andrzej Radwański, dające kom-
pletny obraz wiedzy przyrodniczej z połowy XIX w. Ilustracja na tabl. 22. 240.–

1253. [VOLLMER Karl Gottfried Wilhelm] – Dziwy świata pierwotnego czyli kolebka 
wszech-świata Dra W. F. A. Zimmermana [pseud.]. Przeł. [...] T. Dziekoński. Z 268 
drzeworytami. Wyd. II. Warszawa 1872. S. H. Merzbach. 22,1x15,5 cm, s. [2], VI, 511, 
[1], tabl. 1. opr. psk. z epoki.
Okł. nieco otarte. przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie, drobne zaplamienia. Bogato ilustro-
wana historia naturalna, obejmująca pierwszy i drugi „okres stworzenia”. Zaw. m.in.: Początek 
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ziemi, Zaludnienie powierzchni ziemi, Zwierzęta członkowate, Działanie plutoniczne i wulka-
niczne, Trzęsienie ziemi, O kruszcach i ich łożysku. 180.–

1254. WEINBERG Julian – Geozofia powstania i rozwoju kuli ziemskiej. Z 88 drzeworyta-
mi. Warszawa 1894. Druk. K. Kowalewskiego. 22,4x15,8 cm, s. VIII, 328. opr. psk. z 
epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, przetarcia płótna okleinowego w narożnikach,, miejscami zaplamienia we-
wnątrz. Piecz., podpis własn. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (cynkotypia). 

160.–

1255. WYKŁAD początków historji naturalnej według programmatu przez Uniwersytet 
Francuzki [...] przepisanego, dla użytku szkół ułożony, a przez Radę Wychowania 
Królestwa Francuzkiego przyjęty. T. 1-3. Warszawa 1848-1850. Druk. S. Strąbskiego. 
18,8x12,5 cm, s. XXVI, 297, [1], 16, XII, 351, [1], 22, mapa rozkł. 1; XI, [1], 10, 775, 
tabl. rozkł. 5; [4], 575, XX, tabl. rozkł. 1. opr. psk. złoc. z epoki.
Niewielkie zabrudzenie jednej karty, stan dobry. Piecz. Zaw.: t. 1 (w 2 częściach): Wykład 
początków mineralogji i geologji (Beudant François Sulpice, przeł. H. Łabęcki, t. 2: Wykład 
początków botaniki (Adryan de Jussieu, przeł. T. Chałubiński), t. 3: Zoologia (Henri Milne-
-Edwards, przeł. T. Waga). Liczne drzeworyty w tekście. W t. 1 mapa: „Zarys ziemioznawczy 
gór i równin Królestwa Polskiego i krain przyległych” odbita w litografii u Flecka. Nieczęste. 
Ilustracja na tabl. 22. 800.–

1256. ZABOROWSKI A. [właśc. Zygmunt] – Światy zaginione. Z 3-go wydania francuskie-
go przeł. i uzupełnił J[ózef] K[arol] Potocki. Z 24 figurami w tekście. Warszawa 1899. 
Gebethner i Wolff. 16,7x10,8 cm, s. [4], 230. brosz. Wydawnictwo Popularne.
Naddarcia krawędzi okł., drobne zaplamienia, stan dobry. Zaw. m.in.: Z dziejów paleontologii, 
Mniemania starożytnych o wykopaliskach, Ziemie pierwotne i ich fauna, Jestestwa najbardziej 
zaczątkowe, Pochodzenie zwierząt wyższych, Wybujanie gadów, Obraz roślinności epoki węglo-
wej, O pochodzeniu ptaków, Nowe odkrycia w Ameryce Południowej. 80.–

1257. ZAGÓRSKI Apolinary – Gawędy naukowe obejmujące wiadomości z nauk przyro-
dzonych. Wydanie pośmiertne z portretem autora i życiorysem napisanym przez J[óze-
fa] I[gnacego] Kraszewskiego. T. 1-2. Warszawa 1859. Druk. J. Psurskiego. 19,3x14,3 
cm, s. [4], XL, 308, [2], tabl. 1; [4], 463, [11]. opr. pł. z epoki.
Opr. zakurzona, papier miejscami z charakterystycznymi zabrązowieniami, stan ogólny dobry. 
Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (odb. ksero). Zaw. m.in.: Podział stref na bez-
cienną, jednocienną i wokołocienną, O wpływie Karpat na klimat Polski, O gwiazdach spada-
jących, kulach ognistych i kamiennych deszczach, Małpa kopalna, Czy jest człowiek kopalny?, 
Opis głównych trzęsień ziemi, Działaczami natury są zwierzokrzewy, Schadzki małp, Obecny 
stan frenologii, O telegrafii elektrycznej. 160.–

Podróże i podróżnicy

1258. DOMEYKO Ignacy – Rzut oka na Kordylijery Chilijskie i zawarte w ich łonie pokła-
dy metaliczne. Cz. 1. [Kraków 1878. AU]. 21,7x14,1 cm, s. 114, tabl. 1. brosz. Odb. z 
„Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Mat.-Przyr. AU”.
Papier pożółkły, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Franciszka Karlińskiego, 
dyrektora obserwatorium astronomicznego w Krakowie. 200.–
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1259. DUNIKOWSKI Emil Habdank – Od Atlantyku poza Góry Skaliste. Szkice przyrodni-
cze z dwukrotnej podróży do Ameryki Północnej. Z licznemi ilustracyami i portretem 
autora. Lwów 1893. Seyfarth & Czajkowski. 23,4x15,4 cm, s. [4], 354, [2], tabl. 3, 
mapa 1. opr. psk. z epoki.
Opr. otarta, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Piecz. introligatora: „Introligator E. Strzałkowski 
w Kijowie”. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarnieckiego (odb. ksero). Zaw. m.in.: Nowy 
Jork i okolica, Podróż do Florydy, Park narodowy nad Yellowstonem, Przez Góry Skaliste w 
Colorado, Niagara. 200.–

1260. DUNIKOWSKI Emil Habdank – Wśród Polonii w Ameryce. Druga serya „Listów z 
Ameryki”. Lwów 1893. Druk. W. Łozińskiego. 21,2x15 cm, s. [6], III, [1], 171. opr. 
bibliot. ppł. z epoki.
Okł. wyraźnie otarte i poluźnione, drobne zaplamienia wewnątrz. Piecz. gdańskiej drukarni i księ-
garni B. Milskiego. Listy pisane m.in. z Nowego Jorku, Detroit, Chicago, St. Louis, Pittsburga, 
Filadelfii i z pokładu „Augusty Wiktorii”. 100.–

1261. DYBOWSKI Benedykt – Pamiętnik dra ... od roku 1862 zacząwszy do roku 1878. 
Lwów 1930. Ossolineum. 23,8x17,2 cm, s. XVI, 627, [1], tabl. 32. opr. pł. złoc. z epoki.
Skrzypek 338. Opr. nieco zakurzona, poza tym stan dobry. Podpis własn. Wspomnienia jednego 
z najwybitniejszych polskich podróżników i odkrywców. Dołączono kilka drobnych publikacji 
dotyczących tego samego tematu: B. Dybowski „O światopoglądach starożytnych i naukowym” 
(z odręczną dedykacją), wycinek prasowy o podróżniku, fotografia grobu na cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie.
B. Dybowski ((1833-1930) - zoolog, działacz niepodległościowy, podróżnik i badacz Syberii, 
odkrywca nowych gatunków zwierząt syberyjskich, autor ponad 40 prac naukowych. 120.–

1262. GILLER Agaton – Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi. T. 1-3. Lipsk 1867. F. A. 
Brockhaus, 18,3x11,8 cm, s. [III]-XV, [1], 294; VII, [1], 317, [1]; [III]-VII, [1], 339. 
opr. oryg. pł., Bibliot. Pisarzy Pol., t. 45-47.
Maliszewski 2162. Brak kart przedtyt. w t. 1 i 3, okł. nieco zakurzone, papier miejscami z charak-
terystycznymi zabrązowieniami, poza tym stan dobry. Oprawa bordowa bez zdobień. „Literatura 
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ta [...] jest po dziś dzień ważnym źródłem dla poznania 
ówczesnych stosunków we wschodniej Syberii i życia 
polskich zesłańców” (PSB). 200.–

1263. JELSKI Konstanty – Popularno-przyrodnicze 
opowiadania z pobytu w Gujanie francuzkiej i 
po części w Peru (od roku 1865-1871). Kraków 
1898. Druk. „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki. 
21,7x14,3 cm, s. 172, [1], tabl. 1. brosz.
Okł. nieco otarte i zabrudzone, wewnątrz stan dobry. 
Egz. częściowo nierozcięty i nieobcięty. K. Jelski 
(1837-1896) - zoolog i podróżnik, autor licznych prac 
ornitologicznych i botanicznych (obszerny biogram w: 
W. i T. Słabczyńscy „Słownik podróżników pol.”, War. 
1992). 120.–

1264. KORZELIŃSKI Seweryn – Opis podróży do 
Australii i pobytu tamże od 1852 do 1856 roku. 
T. 1-2. Kraków 1858. Druk. „Czasu”. 19,5x12,5 
cm, s. 381, [3]; 419, [4]. opr. pperg. z epoki.
Opr. nieco otarta, papier miejscami nieco zaplamio-
ny, poza tym stan dobry. Ekslibris W. Jakubowskiego 
dla S. Czarnieckiego (odb. ksero). W t. 1 pomiędzy s. 
266 i 267 wklejona obca tabl. pod tyt. „Die Goldsucher in Australien” (drzeworyt sztorcowy). 
Egzemplarz wyjątkowy - na początku wprawione dodatkowo 3 fotografie autorstwa Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie z podpisami: „Seweryn Korzeliński jako kopacz złota w Australii”, 
„Seweryn Korzeliński, z rysunku Grotgera. zm22 stycz. r 1876, ż 71”, „Seweryn Korzeliński 
dyrektor szkoły rolniczej w Czernichowie” oraz nekrolog i wycinek prasowy o życiu i dokona-
niach autora. Dołączono także list autora pisany z Bereźnicy 6 III 1870 do Wojciecha Eljasza 
w Krakowie. List dwustronny, na papierze form. 22,7x14,3 cm z wyciskiem: „S K” w lewym 
górnym narożniku. Zachowana koperta z ostemplowanym (Poczta Żydaczów) znaczkiem pocz-
towym. W liście podróżnik przychyla się do wcześniejszej prośby W. Eljasza o rozszyfrowanie 
inicjałów i pseudonimów osób występujących w „Opisie 
podróży do Australii”. Prosi jednak o zachowanie tych in-
formacji do jego osobistej wiedzy, by nikogo nie urazić. 
Zaznacza też, że pozwala sobie dołączyć swoją fotografię 
w stroju z czasów pobytu w Australii. Na dolnym margine-
sie pod podpisem podróżnika odręczna notatka W. Eljasza 
z jego podpisem: „Wraz z dopełnieniem i fotografię Sewe-
ryna Korzelińskiego, autora dzieła podróży do Australii w 
własnoręcznym jego liście odebrałem d. 9 marca r. 1870.”
S. Korzeliński (1801-1876) - podróżnik, pisarz, pedagog, 
uczestnik powstania listopadowego. W l. 1852-1856 prze-
bywając w Australii wydobywał złoto w stanie Wiktoria.
W. Eljasz-Radzikowski (1814-1904) - malarz, studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w l. 1838-1843, 
pracował przy restauracji ołtarza Wita Stwosza. Ojciec 
malarza Walerego Eljasza-Radzikowskiego i rzeźbiarza 
Władysława Eljasza-Radzikowskiego. 600.–

1265. NIEMCEWICZ Juljan Ursyn – Podróże historycz-
ne po ziemiach polskich od 1811 do 1828 roku. Wyd. 
II, ozdobione 38 rycinami na stali. Petersburg 1859. 
B. M. Wolffa. 25,4x17,5 cm, s. VII, [1], 456, [4], tabl. nr 1264
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37. opr. psk. z epoki, obcięcie 
barwione.
Banach 572. Brak 1 tabl. Opr. otar-
ta, blok lekko nadpęknięty, papier 
zażółcony, miejscami zaplamiony i 
ze śladami wilgoci. Podpis własn. 
Ekslibrisy dla F. Siedleckiego (z rys. 
O. Herschdörfera z 1922) i S. Czar-
nieckiego (z rys. D. Mroza). Zaw.: 
Podróż w Krakowskie, Sandomier-
skie i Lubelskie, Podróż do Prus 
Król., Podróż na Wołyń i w Brze-
skie, Podróż do Prus Pol. i Książ., 
Podróż po Wołyniu, Podolu aż do 
Odessy, Podróż do Litwy, Podróż na 
Ruś Czerwoną, dziś Galicyą zwaną, 
Podróż do Wielkopolski i Szląska, Podróż na Podlasie. Na tabl. widoki miast i okolic (Pińczów, 
Kraków, Gniezno, Warszawa, Gdańsk, Łańcut, Lwów, Kamieniec Podolski i in.). 800.–

1266. PIETRUSIŃSKI Ludwik – Wspomnienia z Wenecyi, kolei zelaznej [!] lipnicko-wie-
deńskiej, Wiednia, Karpat Wadowickich, Frankfurtu nad Menem, i przelotu z Krakowa 
do Tatr Spiskich. T. 1-2. Warszawa 1845. Druk. J. Unger. 19,8x12 cm, s. [2], VIII, 532; 
XII, 521, [3]. brosz. wt. (t. 1), brosz. (t. 2).
Otarcia okł., niewielkie ubytki okł. t. 2, miejscami zaplamienia i zażółcenia papieru. Egz. nie-
obcięty. Piecz. Ukazało się jako t. 3-4 „Podróży, przejazdek i przechadzek po Europie”. Zaw. 
m.in.: Ferdinands-Nordbahn, jej stacye, godziny odjazdu parowozów, cena i przepisy, Żywiec, 
Góra Barania, Jordanów i Węgierska granica, Babia góra, Widok Tatr, Wywiadowanie się o nich, 
O koniach, Droga do Myślenic, Nocleg w Góralszczyznie, Geolog o Bieskidach, Widok Tatr i 
Nowotarskiej doliny skreślony piórem Staszica, Górale Tatrańscy, Nowy Targ, Wyjazd do Węgier, 
Tatry z Kiezmarku w słońcu porannem, Złoto w Tatrach, Żywa mappa Spisza, Pielgrzymka na 
wierzchołek Łomnickiej. „Te interesująco i żywo napisane relacje z podróży, w których opowiada-
nie przeplecione zostało rozmowami, obejmują wiele spostrzeżeń i wskazówek praktycznych. Ich 
ostatnia część zawiera ciekawe uwagi o turystyce w Tatrach” 
(PSB). 360.–

1267. POL Wincenty – Obrazy z życia i natury. Serya 1-2. 
Kraków 1869-1870. Tow. Przyj. Oświaty, Druk. UJ. 
22,4x14,5 cm, s. [8], 329, [2], tabl. rozkł. 1; [8], 367, 
tabl. rozkł. 2, mapa rozkł. 1. razem opr. psk. z epoki. 
Północny Wschód Europy, Publ. Tow. t. 1-2.
Grzbiet lekko uszkodzony, opr. nieco otarta, stan dobry. 
Piecz. własn. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czarniec-
kiego (odb. ksero) Zaw. m.in.: Z puszczy, Na Beskidzie, Z 
Nizkiego i Szerokiego Beskidu, Z krain stepowych, Z burzy 
górskiej, Pamiętnik o Dniestrze, Opis przeszkód żeglugę na 
Dniestrze utrudniających, Z dobrych kątów, Na jeziorach, 
Puszczaki mazowsza, Na groblach, Z Tatr, Z czarnych la-
sów i zielonych borów. 220.–

1268. [POL Wincenty] – Obrazy z życia i z podróży. Wro-
cław 1846. Druk. W. B. Korna. 22x13,3 cm, s. 106. 
brosz.
Okł. nadkruszone i podklejone, miejscami zażółcenia i za-
brązowienia papieru, poza tym stan dobry. Ekslibris dla S. 
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Czarnieckiego. Wyd. I. W późniejszym czasie weszło w skład „Pieśni Janusza”. Jeden z frag-
mentów opatrzony drukowaną dedykacją „Ludwikowi Zejsznerowi, Badaczowi ziemi Ojczystej 
Powieść ludu Górskiego o Dziejach tej ziemi w dowód wysokiego poważania poświęca autor”. 

100.–

1269. POL Wincenty – [Zbiór 8 rozpraw W. Pola z połowy XIX w.]. 21,9x14,8 cm. razem 
opr. pperg. z epoki.
Okł. nieco zakurzone. Podpis (Władysława?) Ściborowskiego, ekslibris W. Jakubowskiego dla 
S. Czarnieckiego (miedzioryt sygn. ołówkiem). Na początku odręcznie sporządzony spis treści i 
wierszowane motto. Zbiór zaw.:
1. Rzut oka na umiejętność geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu (s. 52-74).
2. Zasługi Długosza pod względem geografii (s. 1-54).
3. Ukraina dawna i dzisiejsza przez Michała Grabowskiego (recenzja) (s. 1-31).
4. Opis Dniestru (s. 1-14).
5. Kilka słów o tegorocznych naukowych wycieczkach (s. 590-599).
6. Słów parę o żywych płotach (s. 112-122).
7. Rzut oka na północne stoki Karpat (1851, s. 132, tablice).
8. Północny wschód Europy pod względem natury (1851, s. 111).
Na uwagę zasługują zwłaszcza dwie ostatnie pozycje. Obie mają zachowane przednie i tylne okł. 
brosz., na obu przednich widnieją odręczne dedykacje Wincentego Pola dla Szymona Dudkie-
wicza. 600.–

1270. [POL Wincenty]. Rysunek piórkiem Anto-
niego Uniechowskiego, zatytułowany „W. 
Pol na wycieczce krajoznawczej w roku 
1850”.
Rysunek na ark. form. 29,4x20,8 cm (w świetle 
passe-partout), sygnowany monogramem „AU”. 
Sylwetka młodego mężczyzny wśród ruin; w jed-
nej ręce trzyma kapelusz i tekę na rysunki, w dru-
giej dłoni dzierży laskę wędrowca. Pod kompozy-
cją odręczny autorski podpis: „W. Pol na wycieczce 
krajoznawczej w roku 1850”. Poeta stał wóczas na 
czele katedry geografii Uniw. Jagiellońskiego - 
pierwszej na ziemiach polskich i drugiej na świe-
cie. Stworzył wówczas podstawy nowoczesnego 
nauczania tej dyscypliny, zwany jest dzięki temu 
„ojcem geografii polskiej”. Rysunek w papiero-
wym passe-partout, za szybą. Stan bardzo dobry. 

640.–

1271. [SAPIEHA Aleksander] – Podróże w kraiach 
sławiańskich odbywane w latach 1802-gim i 
1803-cim, przez X*** S*** [krypt.]. [Wro-
cław] 1811. [B. G. Korn]. 21,5x13 cm, s. [2], 272. opr. wsp. ppł.
Ślad zawilgocenia. Na sztychowanej stronie tyt. ukazano spiętrzone formacje skalne. Wspomnienia 
z podróży „objęły [...] drogę od Triestu do Dubrownika (dalsza część dzieła pozostała w rękopisie 
[...]). Relacja Sapiehy w formie listów do przyjaciela zawiera wiadomości o geologii, etnografii (w 
tym także o życiu codziennym, strojach, o dawnych wierzeniach i pieśniach ludowych), archeologii 
i historii tego regionu. W duchu słowianofilskim autor idealizował ,cnotliwych Morlachów’ i głosił 
potrzebę powrotu do natury i patriarchalnej prostoty życia” (PSB). 240.–
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1272. SAPIEHA Aleksander – Podróż po słowiańskich 
krajach (w latach 1802-gim i 1803-cim). Wydanie 
K. J. Turowskiego. Sanok 1856. Nakł. K. Pollaka. 
20,2x13,1 cm, s. [2], II, 206. opr. kart. z epoki z 
zach. okł. brosz.
Zaplamienia w narożnikach kart, poza tym stan dobry. 
Piecz. „Biblioteka Oborskich”. Przedruk tekstu wydanego 
po raz pierwszy w 1811. 160.–

1273. SIEMIRADZKI Józef – Za morze! Szkice z wy-
cieczki do Brazylii. Lwów 1894. I Związkowa 
Druk. 24x15,5 cm, s. [2], 100. brosz.
Grzbiet z niewielkimi ubytkami, okł. zabrudzone, we-
wnątrz stan dobry. Piecz. Wiele informacji o polskim 
osadnictwie w Brazylii. 60.–

Inne

1274. BERGERÓWNA Janina – Księżna pani na Kocku i Siemiatyczach. (Działalność go-
spodarcza i społeczna Anny z Sapiehów Jabłonowskiej). Z portretem [...] i 2 mapami. 
Lwów 1936. Nakł. Tow. Nauk. 25,2x17,8 cm, s. [2], 440, [4], portret 1, mapy 2. brosz. 
Archiwum Tow. Nauk., dz. 2, t. 18, z. 1.
Grzbiet oklejony papierem, okł. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Egz. nierozcięty i nie-
obcięty. Dołączono: K. Konarski „Anna Jabłonowska reformatorka życie społecznego w Polsce 
w XVIII wieku”. 120.–

1275. CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, 
ou scénes historique, monumens, monnaies, mé-
dailles, costumes, armes, portraits [...]. Rédigée 
par une Société de Littérateurs [...]. Publiée par 
Ignace-Stanislas Grabowski. T. 2. Paris 1836-
1837. Au Bureau Central. 28,3x19,3 cm, s. [4], 
480, tabl. 53, frontispis. opr. oryg. kartonowa.
Banach 253. Brak 7 tabl. („La montagne du chateau 
de Wilna”, „Le chateau de Malborg a Marienbourg”, 
„Montagne de la Sainte-Bronislawa, pres Krakovie”, 
„La ville de Lublin”, „Jean Zamoyski”, „Etienne 
Czarniecki”, „Musique”), pozostałe tablice najczę-
ściej poprzestawiane w stosunku do spisu tablic. Okł. 
nieco otarte i zabrudzone, odcięte dolny margines 
karty tyt. i dwóch innych kart - bez szkody dla tekstu, 
miejscami charakterystyczne zabrązowienia papieru, 
stan ogólny dobry. Podpis własn. Do kompletu brak t. 
1 (z 1835) i 3 (z 1842). Tekst drukowany dwuszpalto-
wo, tablice w stalorycie i akwatincie (komplet łącznie 
zawierał 177 tablic i 3 frontispisy). Ozdobny fronti-
spis autorstwa dwóch rytowników: tytuł z dedykacją 
dla Francji wyrytował Antoni Marcinkiewicz, a scenę 
uścisku dłoni dwóch starych wiarusów z sentencją w nr 1275
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języku francuskim „Polacy i Francuzi przyjaciółmi po wsze czasy” narysował i wyrytował Antoni 
Oleszczyński.
Leonard Chodźko w 1835 wraz z Ignacym Stanisławem Grabowskim rozpoczął publikowanie 
„La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque”. Na wzór popularnych w tym 
okresie w Europie ilustrowanych wydawnictw prezentujących zabytki, krajobrazy i mieszkańców 
poszczególnych krajów, Chodźko postanowił przybliżyć Francuzom kraj, z którego pochodziła 
największa grupa politycznych emigrantów. Dzieło zostało zadedykowane Francji. Chodźko de-
klarował: „Dwa bowiem walne są cele Polski Malowniczej: naprzód aby przez upowszechnienie 
znajomości naszego kraju zostawić trwały ślad i pamiątkę naszego pielgrzymstwa na gościnnej 
Franków ziemi. Powtóre: przynieść pomoc najbardziej jej potrzebującym Tułaczom”. Chodźko 
zapraszał rodaków do współpracy - płacił za teksty, płacił za pozyskiwanie francuskich subskry-
bentów wydawnictwa. Po przekroczeniu 5.000 subskrybentów (ta liczba gwarantowała zwrot 
kosztów) planował przeznaczenie dodatkowych zysków na pomoc najbiedniejszym wychodź-
com. Redaktorzy bardzo dobitnie podkreślali w prospektach reklamowych, że wydawnictwo nie 
zamierza się mieszać w bieżącą politykę. Liczyli na zainteresowanie i poparcie wszystkich, czę-
sto poróżnionych ze sobą środowisk emigracyjnych. Dzieło odniosło wielki sukces. Skłócenia 
nie uniknęli niestety jego wydawcy, co znalazło odbicie w wyglądzie kart tytułowych poszcze-
gólnych wydań.
Ilustracje dzieła Chodźki przedstawiają dużą wartość dokumentalną, sentymentalną i artystyczną. 
Część rycin w dziele Chodźki rytowana jest przez Polaków: Antoniego Oleszczyńskiego i Anto-
niego Pilińskiego oraz Francuzów Augusta F. Alesa i Emila Rouargue reprezentuje niezły poziom 
artystyczny. Większość z nich weszła na stałe do polskiej ikonografii. Są to w szczególności 
widoki miast, pałaców, zabytków i pejzaży. Na pozostałych planszach ukazano liczne portrety, 
sceny historyczne, stroje a także kilka map i planów oraz nut. Teksty w „La Pologne” są w dużej 
części autorstwa samego Chodźki i jego żony Olimpii. Dotyczą one wszystkich aspektów życia 
polskiego. 600.–

1276. ENCYKLOPEDJA nauk politycznych. (Za-
gadnienia społeczne, polityczne i gospodar-
cze). Red. nacz. Edmund Jan Reyman. T. 1-4. 
Warszawa 1936-1938-VII 1939. Inst. Społ. i 
Inst. Wyd. „Bibliot. Pol.”. ca 28x20 cm, s. [4], 
IV, 1006; [4], 859; [4], 1010; [8], 530. opr.: t. 
1-3 pł. złoc. z epoki, t. 4 w 3 zesz.
Okł. brosz. zesz. t. 4 nadkruszone i z ubytkami, poza 
tym stan dobry. Skasowane piecz. bibliot. Ekslibris. 
Komplet wyd. obejmujący hasła: Abisynja-Polska. 
Wsród autorów haseł m.in. O. Halecki, F. Hilchen, 
K. W. Kumaniecki, E. Lipiński, Z. Ludkiewicz, J. 
Makowski, H. Mościcki, J. Namitkiewicz, S. Sro-
kowski. 280.–

1277. GĄSIOROWSKI Ludwik – Zbiór wiado-
mości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce 
od czasów najdawniejszych, aż do najnow-
szych. T. 1-3. Poznań 1839-1854. Nakł. wła-
snym, nakł. J. K. Żupańskiego. 22x13,8 (t. 1) 
i 23x14,4 (t. 2-3) cm, s. [6], 390, [5]; VII, [1], 
475, [1], VIII; IX, [1], 710, XIX, [1]. opr. psk. 
z epoki zach. okł. brosz. (t. 1), brosz. (t. 2-3).
Niewielkie zaplamienia okł. brosz. t. 1, niewielki ubytek narożnika tylnej okł. t. 2, miejscami za-
brązowienia papieru t. 3. Do kompletu brak t. 4. T. 2-3 nieobcięte i częściowo nierozcięte. Zapiski 
na tylnej okł. t. 3. Odręczna dedykacja wydawcy dla Ludwika Siemieńskiego (na okł. brosz. 
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t. 3). Pierwsza historia medycyny polskiej, plon wielo-
letnich badań archiwalnych L. Gąsiorowskiego (1807-
1863) - poznańskiego lekarza, filantropa i pedagoga. 

600.–

1278. GÓRSKI Antoni – Cnoty i wady narodu szlachec-
kiego. Szkic historyczny. Warszawa 1935. Nakł. 
Antoniowej Górskiej. 24,2x16,4 cm, s. VIII, 180. 
brosz.
Okł. z załamanymi krawędziami, wewnątrz stan bardzo 
dobry. Piecz. bibliot., dublet. Zaw. m.in.: Rycerskość, tę-
żyzna, warcholstwo, Kobiety, Oświata, dobroczynność i 
cnoty, Wady polskie. 64.–

1279. [HELTMAN Wiktor] – Emigracja polska od 1831 
do 1863 r. Krótki rys historyczny. Lipsk 1865. E. 
Ł. Kasprowicz. 21,4x13,8 cm, s. IV, [5]-105, [1]. 
opr. bibliot. ppł.
Otarcia okł., mocne zakwaszenie papieru, miejscami 
zaplamienia. Nazwisko autora wpisane ołówkiem na 
stronie tyt. Piecz.: „Księgozbiór Marian Brandys”, eksli-
bris Józefa Rybickiego. Zaw.: Pierwiastkowe usiłowania 
1831-1837, Zjednoczenie 1837-1846, Dynastia Czartoryskich 1834-1863, Demokracja 1832-
1863, Zakończenie, Dodatek: Ustawa Towarzystwa demokratycznego polskiego. 80.–

1280. ICHHEISER Gustaw – Świat pojęć. Słownik encyklopedyczny pojęć z dziedziny fi-
lozofii, psychologii, filozofii przyrody, socjologii etc. Opracowany pod red. ... [A-K]. 
Warszawa 1939. „Mathesis Polska”. 25,2x17,7 cm, s. VI, 128. brosz.
Grzbiet i okł. mocno nadkruszone i podklejone, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. 
Druk dwuszpaltowy. Zaw. hasła od litery A do początku litery K. Więcej nie wyszło. 120.–

1281. KONECZNY Feliks – Polska w kulturze powszechnej. Dzieło zbiorowe pod red. ... 
Cz. 1-2. Kraków 1918. Krak. Ekspozytura Biura Patronatu dla Sp. Oszczędn. i Poży-
czek. 23,5x16,5 cm, s. XXIII, [1], 419; XXV, [1], 649. razem opr. ppł. z epoki.
Stan dobry. Ekslibrisy dla S. Czarnieckiego. Cz. 1: Ogólna, cz. 2: Szczegółowa. Zaw. m.in. arty-
kuły S. Kutrzeby, W. Konopczyńskiego, W. Sobieskiego, F. Konecznego, A. Brücknera, F. Buja-
ka, S. Tomkowicza. Dołączono prospekt wydawniczy. 140.–

1282. KORCZYŃSKI Ludomił – Zarys balneoterapii i balneografii krajowej dla użytku le-
karzy i uczniów. Kraków 1900. Druk. c. k. Uniw. Jagiellońskiego. 25,5x17,7 cm, s. XV, 
[1], 487. opr. ppł. z epoki.
Otarcia krawędzi okł., niewielkie zabrudzenia strony tyt. Ekslibris W. Jakubowskiego dla S. Czar-
nieckiego (cynkotypia). Nieliczne podkreślenia tekstu. Zaw. m.in. opis źródeł leczniczych na 
ziemiach polskich usytuowanych w 68 miejscowościach. 160.–

1283. KORZON Tadeusz – Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). 
Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. T. 1-6. Wyd. 
II. Kraków-Warszawa 1897-1898. T. Zwoliński i T. Paprocki. 22,3x16,5 cm, 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. psk. złoc. 
z epoki.
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Opr. nieco otarte i zakurzone, brak 
karty przedtyt. w t. 2, poza tym stan 
dobry. Ekslibris dla S. Czarnieckie-
go. „Dzieło pomnikowe, stanowią-
ce epokę [...] w historiografii no-
wożytnej polskiej” (S. Askenazy w 
„Portrety uczonych polskich”. Kr. 
1974). Dołączono artykuł J. Łojka 
„Tadeusza Korzona wizja epoki 
rozbiorów” z Miesięcznika Literac-
kiego z 1976. 540.–

1284. KOSMOWSKA I[rena] W[ik-
toryna] – Związki młodzieży 
polskiej od 1816 roku do na-
szych czasów. Warszawa 1924. 
Ksiąg. M. Ostaszewskiej i S-ki. 
20,4x14,4 cm, s. 195, [1], tabl. 
1. brosz.
Okł. nieco otarte, drobne zaplamie-
nia wewnątrz. Podkreślenia frag-
mentów tekstu. Podpis własn. Zaw. m.in.: Związki filomatów, ich zadania i cele, Entuzjastki, ich 
wpływ na społeczeństwo ówczesne, Klaudynki, ich rola społeczno-oświatowa, Związki tworzone 
na uchodźstwie w głębi Rosji i w Ameryce, Ideologja zrzeszeń młodzieży w wolnej Polsce. 120.–

1285. MOSZYŃSKI Kazimierz – Kultura ludowa Słowian. Cz. 1-2. Kraków 1929-1939. 
PAU. 25x18 cm, s. IX, [3], 710; VI, 722, [3], VII, [1], [723]-1642. opr. w 3 wol. ppł. z 
epoki.
Opr. nieco otarte, poza tym stan dobry. Cz. 2 w 2 zesz. Wyd. I. Cz. 1: Kultura materjalna, cz. 2: 
Kultura duchowa. Bogato ilustrowane (rysunki, fotografie, mapy, wykresy) dzieło „wysuwające 
etnografię polską na czołową pozycję europejskiej slawistyki” (PSB). 240.–

1286. OSIŃSKI Józef Herman – Fizyka naynowszemi od-
kryciami pomnozona, nayoczywistszymi doświad-
czeniami potwierdzona. Z figurami. [T. 1]. Warszawa 
1801. Druk. Xięży Piiarów. 18,7x11,7 cm, s. [20], 447, 
tabl. rozkł. 6. opr. psk. z epoki.
Opr. lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. i 
naklejka: „Henryk Zabieło”. Ekslibris W. Jakubowskiego dla 
S. Czarnieckiego (cynkotypia). Do kompletu brak t. 2, który 
ukazał się w 1803. Praca J. H. Osińskiego (1738-1802) - du-
chownego katolickiego, pedagoga, autora i tłumacza prac z 
fizyki, chemii, itp., nazywanego „pierwszym polskim elektry-
kiem”. 600.–

1287. PAMIĘTNIK Farmaceutyczny Krakowski. Kraków. 
Wyd. F. Sawiczewski. Druk. D. E. Friedleina. 20,2x13,1 
cm. opr. wsp. kart.

 T. 1: 1834. s. [10], 384, [8], tabl. 8, portret 1.
 T. 2: 1835. s. [12], 376, tabl. rozkł. 1, portret 1.
 T. 3: 1836. s. X, [2], 358, tabl. 13, tabl. rozkł. 2, portret 1.

Czas. BJ 6, 93. Ślad zawilgocenia w t. 3, brak tablic w t. 2. 
Dublet bibliot. (piecz. w t. 1), w t. 2 piecz. Józefa Masłow-
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skiego. Komplet wydawniczy. Zaw. m.in.: Pierwsza apteka w Indyach, Asbest jako środek za-
bijający robaki, Czekulada żołędziowa Mayrhofera, Lekarstwo w otruciu grzybami, Lampa do 
wydymania szkła, Mydła żelazne, Opium i nowo w niem odkryte pierwiastki, Odświeżenie zło-
conych ram, Atrament tani i dobry, Narkotyna przeciw zimnicom używana, Wyciągi odurzające, 
Bursztyn nadzwyczajnej wielkości, Cygara z liści dziędzierawy, Lekarstw tajemnych wyjawione 
przepisy, Mandragora, Rośliny w okolicach Chrzanowa, Wody lekarskie jurowieckie kwaśne czy-
li szczawy w Karpatach. 280.–

1288. PAMIĘTNIK Pierwszego Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków w Krakowie w 
dniach 3 i 4 lipca 1911 roku. Kraków 1912. Grono Konserwatorów Galicyi Zachodn. 
22x14,8 cm, s. 144. brosz.
Grzbiet z niewielkim ubytkiem, okł. nieco zaku-
rzone, wewnątrz stan dobry. 70.–

 [POWSTANIA Polskie, 1794, 1830-31, 
1863]. Berlin-Wiedeń. B. Harz. ca 25,5x18 
cm. opr. oryg. pł. zdob.
Stan dobry. Okł. projektu H. Uziembły. Tomy w 
oprawie popielatej.

1289. BARTOSZEWICZ Kazimierz – Dzieje in-
surekcji kościuszkowskiej 1794. [1910]. s. 
[2], 368, tabl. 25. Powstania Polskie, [t. 1]. 
Ilustracja na tabl. 22.                                 360.–

1290. SOKOŁOWSKI August – Dzieje powsta-
nia listopadowego 1830-1831. [przedm. 
1907]. s. [2], IV, 315, [3], tabl. 27. Powsta-
nia Polskie, [t. 2].
Niewielkie otarcia przedniej okł. Jako współwy-
dawca figuruje Księg. M. Arcta. Ilustracja na 
tabl. 22. 360.–
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1291. SOKOŁOWSKI August – Powstanie stycznio-
we (1863-1864). [1913]. s. [2], 344, tabl. 23. Po-
wstania Polskie, [t. 3]. Ilustracja na tabl. 22.  
                                                                                360.–

1292. SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław – Cudzo-
ziemcy w Galicyi (1787-1841). Kraków 1902. 
Spółka Wydawnicza Pol. 21,6x14,4 cm, s. [2], 
263, [1], tabl. 1. opr. wsp. ppł.
Gruca 206 (pod datą 1898). Niewielkie zaplamienia 
tablicy, stan dobry. 100.–

1293. SMOLEŃSKI Władysław – Konfederacya tar-
gowicka. Kraków 1903. Nakł. autora. 22,7x15,4 
cm, s. [6], 463. opr. wsp. pł., okł. brosz. naklejo-
na na oprawę.
Stan dobry. Podpis własn. Na grzbiecie złoc. nazwisko 
autora i tytuł książki. Kontynuacja „Ostatniego roku 
Sejmu Wielkiego” tegoż autora, obejmująca okres do 
poł. III 1793. 100.–

1294. SMOLEŃSKI Władysław – Pisma historyczne. 
T. 1-3. Kraków 1901. Druk. W. L. Anczyca. 21,7x15,5 cm, s. [4], 377, [2]; [2], 483, [2]; 
[2], 507, [2],

 [oraz] tenże – Ostatni rok Sejmu Wielkiego. Kraków 1896. Nakł. autora. s. [4], 481, 
[2]. opr. w 2 wol. nieco późn. psk.
Stan dobry. Podkreślenia i nieliczne notatki ołówkiem. Na grzbietach złoc. nazwisko autora, tytuł 
„Pisma historyczne” i „Tom 1-2”, „Tom 3-4”. Zaw. m.in.: Szlachta w świetle własnych opinii, 
J. Święcickiego opis Mazowsza, Drobna szlachta w Król. Pol., Kalendarze w Polsce w. XVIII, 
Polska szkoła oryentalna w Stambule, Rządy pruskie na ziemiach polskich. 600.–

1295. ŚNIADECKI Jędrzej – Dzieła. Wydanie Michała Balińskiego. T. 1-6. Warszawa 1840. 
A. E. Glücksberg. 14,5x10,8 cm, s. 285, [3], tabl. 1; 318, [2], tabl. 1; 282, [2]; 192, [1]; 
161, [1]; 198, [2]. opr. w 3 wol. psk. z epoki.
Okł. otarte, grzbiet jednego woluminu nadpęknięty, ślady zawilgocenia, miejscami zabrązowie-
nia papieru. Podpis własn. i piecz. Wincentego Zakrzewskiego (tłumacza Cervantesa?). Zaw. 
m.in.: O fizycznem wychowaniu dzieci, O pokarmach, napojach i sposobie życia w ogólności we 
względzie lekarskim, O gorączce, O przypadkach pozornej śmierci i sposobach przywracania tak 
obumarłych do życia, Przypadek wścieklizny bez ukąszenia, Postrzeżenie nader wielkiego gra-
du, O żelazie meteorycznem Rzeczyckiem, Próżniacko-filozoficzna podróż po bruku, Dziennik 
ostatniej podróży szlachcica na łopacie. 240.–

1296. ŚNIADECKI Jędrzej – Początki chemii stosownie do teraznieyszego tey umieiętności 
stanu dla pozytku uczniow i słuchaczow ułożone y na wzor lekcyi akademickich służyc 
mające. T. 1-[3]. Wilno 1800. Druk. Akademicka. 18,8x11,1 cm, s. [14], 401; [4], 215; 
[4], 216-326, [38]. opr. psk. złoc. z epoki.
Opr. lekko uszkodzone (kornik) i otarte, poza tym stan nieomal bardzo dobry. Piecz. i odręczny 
wpis własn. obu kartach tyt. „Ex Bibliotheca Potulisciana”. Na przedniej wyklejce t. 1 odręcz-
na dedykacja ołówkiem kopiowym: „Kociowi [Konstantemu] Potockiemu słuchaczowi Igo roku 
U.J. na Gwiazdkę 1929 r. od ---” [podpis Franciszka Potockiego]. Ekslibris W. Jakubowskiego dla 
S. Czarnieckiego (cynkotypia). Na tylnych wyklejkach odręcznie wykonany spis zawartości za-
pewne ręką K. Potockiego. W t. 1 strona 90 pominięta w wyniku pomyłki drukarskiej. Pierwsze 
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wydanie pierwszego nowoczesnego akademickiego podręcznika chemii napisanego przez J. 
Śniadeckiego (1768-1838) - najwybitniejszego polskiego chemika przełomu XVIII i XIX wieku, 
twórcy polskiej nomenklatury chemicznej. Ilustracja na tabl. 22. 600.–

1297. TATOMIR Lucyan – Obrazki geograficzne. Z 23 ilustracyami. Lwów 1878. Księg. 
Seyfartha i Czajkowskiego. 19,7x13,4 cm, s. XII, [4], 302, [1]. opr. oryg. ppł.
Okł. otarte, brak przedniej wyklejki, notatki i rysunki na wyklejce. Ilustracje drzeworytowe w 
tekście. 140.–

1298. WARNKA Stanisław – Joachima Lelewela zasługi na polu geografii. Poznań 1878. 
Księg. J. K. Żupańskiego. 21,9x14,7 cm, s. [4], 192. opr. psk. z epoki.
Grzbiet otarty i nieco uszkodzony, blok lekko nadpęknięty, poza tym stan dobry. Piecz. własn.: 
„Turnau Mikulice”. 100.–

1299. WEYBERG Zygmunt – Optyka kryształów. Opis elementarny zjawisk świetlnych w 
ciałach krystalicznych. Ze 117-stoma rys. w tekście i z 3-ma tabl. jednobarwnemi. War-
szawa 1932. Kom. Wydawniczy Podręczników Akademickich. 24,8x18,1 cm, s. XII, 
237, tabl. 3. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. lekko otarta, poza tym stan dobry. 70.–

1300. WĘŻYK Franciszek – Poezye z pośmiertnych rękopisów. T. 1-3. Kraków 1878. Nakł. 
rodziny autora. 22,7x16 cm, s. 406, [1]; 429, [2]; 338, V-VI. razem opr. ppł. złoc. z 
epoki.
Brak 4 s. bibliografii na końcu, okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Piecz. własn. T. 1: Tłóma-
czenia klasyków, t. 2: Utwory dramatyczne z dodaniem urywkowych pamiętników autora, t. 3: 
Poezye liryczne, okolicznościowe i inne pomniejsze z dodaniem Bibliografii. 160.–

1301. WITUSKI L[eon Władysław] – O życiu i dziele optycznem Vitellona. Poznań 1870. 
Nakł. autora. 22,1x14,2 cm, s. [2], 80. brosz.
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Okł. lekko nadkruszone, niewielkie uszkodzenie górnego marginesu karty tyt., poza tym stan 
dobry. Piecz. bibliot. i naklejka inwentarzowa, piecz. własn. 60.–

1302. WRZOSEK Adam – Jędrzej Śniadecki. Życiorys i rozbiór pism. T. 1-2. Kraków 1910. 
AU. 23,2x15,8 cm, s. 331, tabl. 1; 406, tabl. 1. razem opr. psk. z epoki z szyldzikami, 
obcięcie barwione.
Opr. lekko otarta, nieliczne podkreślenia w tekście, stan dobry. Podpis własn. Z tyłu odręczna no-
tatka o koszcie oprawy wykonanej u Starzeckiego we Lwowie. Dołączono nr 4 z IV 1938 „Spraw 
Szkolnych na Śląsku” z artykułem T. J. Dobrowolskiego „Jędrzej Śniadecki - wielki uczony i 
obywatel (1768-1838). 200.–

1303. ZIEMIANIN. Pismo poświęcone rolnictwu i przemysłowi. Poznań. Red. W. Wolnie-
wicz. 20,9x13,5 cm. opr. psk. z epoki.

 T. 3. 1850. s. [2], 372, [3], tabl. 7.
Czas. BJ 9, 347. Miejscami zabrązowienia papieru. Piecz. bibliot. Na tom składają się cztery 
poszyty (IX-XII 1850). Zaw. m.in.: O bursztynie, Kilka słów o upadku moralnym wiejskiej klasy 
służebnej, Tani sposób oddalania smrodliwych wyziewów z dołów wychodkowych, Towarzystwo 
Pszczelne w Ślązku, Machina powietrzna do robienia masła. Patrz też poz. 703. 240.–

1304. ŻEBRAWSKI Teofil – Bibliografija pismiennictwa polskiego z działu matematyki i 
fizyki oraz ich zastosowań. Na obchód czterechsetletniéj rocznicy urodzin Kopernika. 
Nakładem właściciela Biblioteki Kórnickiej, przewodniczącego w Towarzystwie Nauk 
Ścisłych w Paryżu napisana i wydana przez ... Kraków 1873. Druk. UJ. 23,6x16,4 cm, 
s. [2], III, [1], 617, [3], tabl. 3. opr. psk. z epoki,

 [oraz] tenże – Dodatki do bibliografji piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i 
fizyki oraz ich zastosowań wydanej w r. 1873 nakładem Biblioteki Kórnickiej. Kraków 
1886. Druk. UJ. 23,5c15,3 cm, s. [8], 155, tabl. 1. opr. nieco późn. ppł. z zach. okł. 
brosz.
Opr. otarte, papier miejscami nieco zabrązowiony, poza tym stan dobry. Dołączono szkic biogra-
ficzny o autorze autorstwa Ludwika Dębickiego z 1887 jako osobne odb. z „Czasu”
T. Żebrawski (1800-1887) - matematyk, architekt, kartograf i bibliograf (pionier pol. bibliografii 
matematycznej), w l. 1837-1853 pracował jako inspektor komunikacji lądowej i wodnej okr. kra-
kowskiego. 220
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1305. DYAKOWSKI B[ohdan] – Z Puszczy Białowieskiej. Z 8 ilustr. Warszawa 1926. Ge-
bethner i Wolff. 19,7x13,5 cm, s. 123, [1]. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Podpis własn. Spisana przez biologa i popularyzatora wiedzy przyrodniczej relacja z 
wyprawy do Puszczy Białowieskiej. 140.–

1306. ENDLER [Friedrich Gottlob] – Der Naturfreund oder naturgeschichtliche Unterh-
altungen. Neu aufgelegt und fortgesetzt von C. F. Stuckart. Bd. 11, mit illuminirten 
Abbildungen. [Breslau] 1831. 
22,8x18,8 cm, s. [2], 206, 4, [1], 
tabl. 52. opr. psk. złoc. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, brak dwóch 
tabl. (nr 16 - jemioła, nr 40 - wa-
rzęcha), poza tym stan dobry. Zaw. 
52 tablice w miedziorycie koloro-
wanym przedstawiające gatunki 
fauny i flory. Każdej planszy towa-
rzyszy karta z opisem. Zaw. m.in.: 
kruk, grusza, jabłoń, orzechówka, 
ostropest, samotnik, dereń, sroka, 
jastrząb, kuna, płoć, konwalia. 

980.–

1307. HELLWIG Zygmunt – Ogród 
w Bożeninie. „Listy o kwia-
tach”. Bydgoszcz 1936. W. Hellwig, Szkółki Bylin. 15,5x20 cm, s. 82. opr. wsp. ppł., 
okł. brosz. naklejona na oprawę.
Okł. brosz. nieco otarte, drobne zaplamienia wewnątrz. Ze wstępu: „Praca niniejsza ma na celu 
zwrócenie uwagi miłośników kwiatów i ogrodów na byliny, czyli kwiaty zimnotrwałe”. Ilustracje 
w tekście. 120.–

1308. [KATALOG]. Cennik detaliczny Składu Broni Roberta Zieglera w Warszawie. War-
szawa [nie przed 1911]. Druk. K. Trębińskiego. 17,1x24,4 cm, s. 184 [z brakami]. opr. 
wsp. pł.
Blok i oprawa osobno, liczne zaplamienia, karta tyt. pozbawiona fragmentu przy prawym mar-
ginesie, wiele kart z niewielkimi ubytkami, dwie karty (s. 13-16) zachowane w połowie, brak s. 
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167-182 i wszystkich stron powyżej 
184; egz. zdefektowany. Podkre-
ślenia i notatki z epoki. Liczne ilu-
stracje w tekście. Niezwykle bogata 
oferta znanej firmy warszawskiej 
obejmująca wiele rodzajów broni 
strzeleckiej, gilzy, proch, kapiszo-
ny, przybitki, naboje, przyrządy 
do robienia ładunków, lunety ce-
lownicze, tarcze strzelnicze, pisto-
lety pojedynkowe, futerały, pasy, 
ładownice, siatki, troczki, sztylpy, 
świstawki i wabiki. Bardzo rzad-
kie. 880.–

1309. KOBYLAŃSKI Józef Władysław – W obronie użytecznej zwierzyny łownej. Braciom 
myśliwym ku pamięci. Przemyśl 1927. Nakł. autora. 23,1x15,3 cm, s. 72. brosz.
Otarcia okł., niewielki ubytek narożnika przedniej okł., ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry. 
Przedmowa J. Ejsmonda. Zaw. m.in.: Łowiectwo jako bogactwo narodowe, Kłusownik - morder-
cą ludzi, Straż łowiecka, Ważniejsze przypomnienia dla myśliwego-hodowcy. 64.–

1310. KRANOWSKI Wojciech – Z pszczelarstwa słowiańskiego. Rozprawy, artykuły i luź-
ne zdania wybrał, przełożył na jezyk polski i swemi uwagami zaopatrzył ... Bursztyn 
1937. Nakł. autora. 19,1x13 cm, s. VIII, 589, tabl. 34. brosz.
Okł. nadkruszone i podklejone, krawędzie kilku kart nieumiejętnie przecięte, poza tym stan do-
bry. Egzemplarz częściowo nierozcięty. Odręczna dedykacja autora na karcie tyt. 300.–

1311. KRZYWOSZEWSKI Stefan – Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Ka-
mila Mackiewicza. Warszawa 1927. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 30,8x23,5 cm, s. 124, 
[3]. brosz.

nr 1308

nr 1309



301

LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO, PRZYRODA

Załamania, naddarcia i niewielkie ubytki krawędzi okł., podklejone naddarcie przedniej okł., za-
plamienie tylnej okł., wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Wiosna na Pińszczyźnie, Na głuszcach w 
Białowieży, Wschód słońca na Cholczy, Latem na Śląsku Cieszyńskim. Ilustracje w tekście. 

240.–

1312. PRZEPISY o polowaniu w guberniach Kró-
lestwa Polskiego wydane do czasu zatwier-
dzenia przepisów o polowaniu dla całego ce-
sarstwa. Z Najwyższego zezwolenia 17 Lipca 
1871 roku. Varšava 1871. V Gubernskoj Ti-
pografii. 13,1x9,8 cm, s. 41. brosz.
Niewielkie zabrudzenie karty tyt., rozprasowane 
załamania narożników kart. Tytuł także po rosyj-
sku: „Pravila ochoty dlja gubernij Carstva Polska-
go”. Na okł. dodatkowo nadruk „Izdanie vtoroe”. 
Tekst równoległy rosyjski i polski. 140.–

1313. SZMID J[an] – Puszcza Kozienicka. Położe-
nie, obszar, drzewostan, zwierzyna, ludność, 
osiedla, szlaki turystyczne. Z 8-ma ilustracja-
mi i 2-ma mapami. Pionki 1933. Oddz. Pol. 
Tow. Krajozn. 15,4x11,2 cm, s. [2], 24, [1], 
mapa rozkł. 1. brosz.
Stan dobry. Ilustracje i 1 mapka w tekście. 60.–

1314. WODZICKI Jerzy z Granowa – W Górach 
Niebiańskich (Tien-Szan). Wspomnienia z 
polowań na koziorożce i dzikie barany. Z 64 ilustr. według zdjęć fotograficznych auto-
ra. Lwów 1938. Zakł. Graf. „Książnica-Atlas”. 8, s. 333, [2], mapa 1, tabl. 16. brosz.
Okł. lekko przebarwione, brak karty przedtyt., niewielkie zaplamienia ostatnich kart. Zaw. m.in.: 
Polowania w Tienszanie rosyjskim, wyprawa w dolinę Agoyas, Pobyt w dolinie Moyen-tö, Droga 
powrotna. 140.–
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1315. ALMANACH lwowski „Ateneum”. Pod red. M. 
Kubiszynównej. R. 2: 1929. Lwów. Wyd. L. J. 
Klapp. 24,2x16,1 cm, s. 276, [5]. brosz.
Otarcia okł., drobne zaplamienia wewnątrz, stan dobry. 
Zaw. m.in.: Na srebrnym ekranie, Ci, którzy odeszli, 
Praca naukowa i oświatowa, Lwowskie wydawnictwa, 
Teatry lwowskie, Sztuka, Lwów w świetle cyfr i poczy-
nań. Ukazały się dwa roczniki almanachu. 160.–

1316. BASTRZYKOWSKI Aleksander – Zabytki 
kościelnego budownictwa drzewnego w diece-
zji sandomierskiej. Z 263 ilustracjami. Kraków 
1930. Nakł. autora; Druk. W. L. Anczyca i Spółki. 
31,3x23,5 cm, s. 253, [2]. opr. oryg. ppł.
Stan bardzo dobry. Piecz. własn. Tytuł również po fran-
cusku. Bardzo bogaty materiał dokumentacyjny. 

320.–

1317. BAUM Stefan – Handel uliczny w Warszawie. 
Warszawa 1930. Wyższa Szkoła Handlowa. 
21,5x14,5 cm, s. [6], 66, [2]. brosz.
Stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Historja handlu uliczne-
go w Warszawie, Standaryzacja stoisk, Godziny handlu, Związki sprzedawców ulicznych, Zna-
czenie handlu ulicznego i jego charakterystyka. 80.–

1318. BECK Henryk – Monografia Wiśnicza w powiecie bocheńskim położonego i c. k. Za-
kładu karnego tamże istniejącego, skreślił ... koncypient prawniczy. Lwów 1874. Nakł. 
autora. 21,7x14,2 cm, s. 8. opr. pł. zdob. z epoki.
Ślad zawilgocenia na górnym marginesie okł., stan dobry. Egz. z księgozbioru Sapiehów w Kra-
siczynie (piecz.). 120.–

1319. [BOGUSŁAWSKA Maria]. Maryan Jastrzębiec [pseud.] – W obronie czci Jasnogóry. 
Poznań-Warszawa 1911. Nakł. Polsko-Katolickiej Księg. Nakładowej Z. Rzepeckiego 
i S-ki, E. Wende i Spółka. 25,7x19,7 cm, s. [8], 191, tabl. 11. opr. oryg. pł. zdob.
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Empireum 175. Otarcia narożników okł., mniejsze i większe zaplamienia wewnątrz. Piecz. i pod-
pis własn. Zaw. m.in.: Historya Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Historya klasztoru Ja-
snogórskiego, Pamiątki przeszłości na Jasnej Górze, Znaczenie Jasnej Góry dla Polski. Ilustracja 
na tabl. 23. 160.–

1320. BZDĘGA Jan – Biskupianie. Ilustracje wykonał: art. mal. W. Boratyński. Poznań 
1936. Druk. Spółkowa, Kościan. 21,7x15,2 cm, s. 92, [12]. brosz.
Otarcia i zaplamienia okł. Wstęp W. Cichowicza, posłowie J. Kilarskiego. Gawęda etnograficzna 
z okolic Krobia i Domachowa w Wielkopolsce. 64.–

1321. CHOTKOWSKI Wł[adysław] – Ostatnie lata Benedyktynów w Tyńcu. Przyczynek do 
dziejów Wszechnicy Jagiellońskiej. Kraków 1900. Nakł. autora. 25,3x16,9 cm, s. [4], 
103. brosz.
Przednia okł. obca, tylna z ubytkami, niewielkie naddarcia kilku kart, papier pożółkły. Egz. z 
księgozbioru Józefa Muczkowskiego (piecz.) - krakowskiego prawnika, historyka, współzałoży-
ciela Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 70.–

1322. CZERMIŃSKI M[arcin] – Wyprawa na Patmos, Efez i Kretę w r. 1899 i 1903. Tekst 
objaśniony 70 rycinami, 2 planami i 3 mapkami. Kraków 1904. Drukarnia „Czasu”. 
25,2x16,3 cm, s. VIII, 247. opr. oryg. pł. Odbitka z „Misyj Katolickich”, r. 22-23.
Okł. zabrudzone, blok lekko nadpęknięty, miejscami zaplamienia wewnątrz. Piecz. własn. Ilustra-
cje w tekście. 120.–

1323. [DĄBROWA Górnicza]. Obszerny, złożony z 30 pieśni rękopiśmienny poemat po-
święcony przeszłości i teraźniejszości Dąbrowy Górniczej, 1895.
Zeszyt form. 20,3x17 cm, s. [108], opr. oryg. ppł. Na przedniej okł. naklejka z odręcznym napi-
sem „J. Osetowski, 1895 r.” wskazujący zapewne na autora i czas powstania tekstu. Na przed-
nich wyklejkach podpis Osetowskiego i nadruk firmowy Fabryki Kajetów A. M. Prużańskiego w 
Warszawie. Wierszowany tekst zatytułowany „Dawniej a teraz” zajmuje początkowe 43 strony. 
Początek pierwszej pieśni: „Że Dąbrowa Górnicza w Bendzińskiem powiecie, / Nie jest wsią, ani 
miastem, wiadoma rzecz przecie; / A że tu przyczepiono do wsi dwie osady, / Przeto dziś trzy 
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oddzielne istnieją gromady”. W dalszym ciągu poema-
tu autor porównuje dawny (sprzed kilkudziesięciu lat) i 
współczesny wygląd okolicy, skład miejscowego społe-
czeństwa i jego zajęcia, zwyczaje, opiekę lekarską, pracę 
w kopalniach itd. Autor, podkreślając znaczny postęp w 
wielu dziedzinach życia, dodaje uwagi na temat wyraźne-
go spadku poczucia bezpieczeństwa: „Lecz dziś chociarz 
[!] konieczna potrzeba wymaga, / To się człowiek wychy-
lić na ulicę wzdraga. / I ten tylko gdzieś idzie, kto musi 
koniecznie, / Do dziś w nocy wychodzić, bardzo niebiez-
piecznie, / Ponieważ dziś po nocach andrusy ciurują, / 
I przechodniom z nożami, drogi zastępują”. Na kolej-
nych 26 stronach zapisano tą samą ręką utwór sceniczny 
„Ewangielia na Niedzielę Kwietną 1896 roku”. Ostatnie 
19 kart pozostało czystych. 400.–

1324. DLA SZLĄSKA. Książka zbiorowa na rzecz Gim-
nazyum Polskiego w Cieszynie. Lwów 1895. Koło 
Literacko-Artystyczne. 21,8x15,2 cm, s. [4], 190, 
[2]. opr. psk. z epoki.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Obca dedykacja na przed-
niej wyklejce. Zaw. m.in.: Dziennikarstwo polskie na 
Szląsku, Mówcie po polsku, Ze wspomnień o Stalmachu, Fizyczna dzielność narodu, Ze wspo-
mnień o Moniuszce, Tabakierka Napoleona, Niech żyją Szlązacy, Na pruskim Szląsku. 160.–

1325. DOBROWOLSKI Kazimierz – Najstarsze osadnictwo Podhala. Lwów 1935. Kasa 
im. Mianowskiego. 25,5x17,8 cm, s. [4], 112, [1]. brosz. Badania z Dziejów Społecz-
nych i Gospodarczych, nr 20.
Okł. nadkruszone i podklejone, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora z 19 VII 
1935. Zaw. m.in.: Początek osadnictwa na Podhalu, Ustrój gruntowy średniowiecznej wsi na 
Podhalu, Gospodarstwo rolne, hodowlano-pasterskie i leśne we wsiach niwowych, Społeczne 
funkcje ustroju niwowego, Pochodzenie ustroju kolektywno-trójpolowego. 120.–

1326. DZIEŚLEWSKI Waleryan – Projekt wstęp-
ny kolei lokalnej wązkotorowej z Zakopanego 
pod Świnnicę systemem mieszanym (adhezya 
i zębnica). (Z 6-ma tablicami). Lwów 1902. 
Tow. Politechniczne. 30,4x22,7 cm, s. 16, tabl. 
6. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. Odb. z 
„Czasopisma Technicznego”.
Okł. nieco otarte, niewielkie ubytki wyklejki, drob-
ne zaplamienia. Tytuł nagłówkowy. Na okł. brosz.: 
„Uprzystępnienie i uprzemysłowienie Tatr polskich. 
Kolej wąsko-torowa Zakopane, Świnnica. Stacya 
końcowa”. Druk dwuszpaltowy. Na tablicach m.in. 
panorama Zakopanego, dwie panoramy Tatr, mapa 
planowanej linii kolejowej. Publikacja będąca pa-
miątką nigdy niezrealizowanego pomysłu budowy 
połączenia kolejowego Zakopanego z grzbietem 
Tatr. Historię omawia obszernie W. Tomasik w ar-
tykule „Stacja Świnica” (www.pinkwart.pl/cosly-
chac/2015/Swinica.htm). 160.–
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1327. FAECHER Stanisław – Kraków. 
Tekst ... rozszerzył i uzupełnił Z. 
Lorenz. Kraków 1949. Min. Komu-
nikacji, Wydz. Turystyki. 22x20,5 
cm, s. [20]. brosz.
Załamanie narożnika okł. Okładka Wi-
tolda Chomicza. Informator turystycz-
ny. Dołączono czeską i francuską wer-
sję informatora - tę ostatnią rozszerzono 
o rozdział poświęcony Wieliczce. 80.–

1328. FIAŁKOWSKI Józef – Nowosą-
decka kolegiata. Cz. 1: Dzieje ka-
pituły mniejszej (1448-1791). Var-
saviae 1958. Zakł. Wklęsłodrukowe 
i Introligatorskie RSW „Prasa”. 
22,4x15,6 cm, s. X, 229, [1], tabl. 8. 
brosz., obw. Studia Historico Eccle-
siastica, [t.] 11.
Obw. lekko otarta, stan bardzo dobry. 

64.–

1329. GRZEGORZEWSKI Jan – Albania i Albańczycy. Lwów 1914. Druk. W. Łozińskie-
go. 23,2x15,3 cm, s. [2], 240, [1]. opr. wsp. złoc. imit. skóry. Odbitka z „Przewodnika 
Naukowego i Literackiego”.
Stan dobry. Podpis własn. Praca zawierająca opisy kraju, obyczajów, ludzi napisana z dużą eru-
dycją przez etnografa, literata, slawistę, orientalistę, reportera urodzonego w 1850 w Szulejkach, 
a zmarłego w 1922. 140.–

1330. HAUSER Leopold – Monografia miasta Przemyśla. Z widokami i starożytnym planem 
miasta. Przemyśl 1883. Księg. Braci Jeleniów. 18,8x12,8 cm, s. [4], 274, [3], tabl. 3, 
plan 1. opr. oryg. pł. zdob.
Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Zaw. m.in.: Archiwa przemyskie, Dzieje miasta 
Przemyśla, Położenie, ludność i majątek miasta, Gmina wyznaniowa izraelicka, Oświata, Służba 
zdrowia, Fabryki. Ilustracja na tabl. 23. 200.–

1331. HERTZ Mieczysław – Łódź w czasie Wielkiej Wojny. Łódź 1933. Polskie Tow. Hi-
storyczne, Księg. S. Seipelt. 23,4x15,8 cm, s. [8], 232. opr. pł. z epoki. Materiały do 
Dziejów Łodzi i Ziem Województwa Łódzkiego, t. 1.
Nieliczne podkreślenia w tekście, stan ogólny dobry. Zaw.: Od wybuchu wojny do 6. XII. 1914, 
Główny Komitet Obywatelski, Milicja, Bony, Sądownictwo, Za kulisami wojny, Pierwsze wybo-
ry, Rada Miejska, Powszechne nauczanie, Prasa, Divide et impera, Rekwizycje, Łódzki Bataljon 
Robotniczy, Z czego Łódź żyła, Zdrowotność, Noc Listopadowa. 100.–

1332. HESS Otto – Danzig. Werden und Behauptung einer deutschen Stadt. Von Gaupro-
pagandaleiter ... unter Mitarbeit von Dr. E. Peiser und Dr. B. Wiegand. Mit über 100 
Raumbild-Aufnahmen. München 1940. Carl Röhrig Verlag. 24,3x17,5 cm, s. 134, tabl. 
4. opr. oryg. ppł.
Niewielki ślad zawilgocenia na końcu, poza tym stan dobry. Obca dedykacja na stronie przedtyt. 
Na tablicach kieszonki, w których umieszczono 112 zdjęć stereoskopowych Gdańska i okolic 
(każde zdjęcie form. 3,8x8,2 cm). Fotografie wykonał Oskar Mikut. 360.–
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 JANOWSKI Al[eksander] – Wycieczki po kraju. Wyd. II znacznie powiększone. War-
szawa 1907. M. Arct. 19,2x12,5 cm. opr. pł. z epoki. Bibljot. Geograficzna Opisy Ma-
lownicze i Podróże.
Stan dobry. Kilka piecz. własn. Całość zawierała 4 części. W każdej części ilustracje w tekście.

1333. [Cz.] 2: Opatów, Ujazd, Klimontów, Ossolin, Sandomierz. s. 126, [2], mapa 1. 80.–
1334. [Cz.] 3: Puławy, Kazimierz, Janowiec, Nałęczów. s. [4], 105, [1], mapa 1. 80.–

1335. JAROSIEWICZÓWNA Marja – Nasz Lwów. Lwów 1935. Drukarnia Urzędnicza. 
24,3x17,2 cm, s. 41, [1]. brosz.
Okł. nadkruszone, papier zażółcony, niewielkie marginalia ołówkiem. Podpis własn. Ilustracje 
na wklejkach ze zdjęć m.in. A. Lenkiewicza, L. Wieleżyńskiego. Zaw.: Nasze miasto, Dworzec 
Główny, Politechnika Lwowska, Katedra św. Jura, Park Kościuszki, Główny gmach uniwersytetu 
Jana Kazimierza, Ossolineum, Plac Marjacki, Pomnik króla Jana III, Teatr Wielki, Miejskie Mu-
zeum Artystycznego Przemysłu, Kościół Archikatedralny obrz. łac., Kaplica Boimów, Katedra 
Ormiańska, Kościół i klasztor PP. Benedyktynek Łac., Stary cmentarz żydowski, Rynek lwowski, 
Ratusz lwowski, Cerkiew Wołoska, Kościół i klasztor O.O. Bernardynów, Dawne lwowskie ar-
senały, Kościół O.O. Dominikanów, Kościół O.O. Karmelitów, Kopiec Unji Lubelskiej, Szpital 
powszechny, Cmentarz Obrońców Lwowa, Panorama Racławicka, Targi Wschodnie, Rozgłośnia 
lwowska. 140.–

1336. [KALINKA Walerian] – Listy o Krakowie przez Pęcławskiego [pseud.]. Poznań 1850. 
Nakł. autora, W druk. A. Woykowskiego. 21,9x13,4 cm, s. 86. brosz. wt.
NK 8, 19. Nieliczne podkreślenia, stan dobry. W prezentowanej tu pracy autor „wylał całą swą 
żółć na rodzinne miasto, wytykając ospalstwo młodzieży, nieuctwo profesorów, zacofanie miesz-
czaństwa i sobkostwo arystokracji” (PSB). Pisze też o Warszawie: „W Warszawie, chcąc się 
uczyć, chcąc dzieł potrzebnych nabyć, na tysiączne napotykasz trudności; w Warszawie nie ma 
naukowych zapisów; rząd żadnego nie daje wsparcia”. Nieczęste. 60.–

1337. KATALOG wystawy historycznej miasta Stanisławowa. Stanisławów, XII 1928. Mu-
zeum Pokuckie w Stanisławowie. 23,7x15,8 cm, s. 32. brosz.
Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Wydano 500 egz. Przedmowa Czesława Chowańca. 
Zaw. działy: Przywileje i dokumenty miasta, Mapy i plany miasta, Rękopisy, Druki i panegiryki, 
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Portrety i obrazy, Posągi i rzeźby, Ornaty, kapy, kobierce, 
Przedmioty srebrne i dewocjonalia, Broń, sprzęty, naczy-
nia, meble, Ryciny, sztychy, pieczęcie, medale. Dołączono 
dwustronicową odezwę „w sprawie ratowania zabytków 
kultury i zasilania zbiorów muzealnych”. Nieczęste. 

100.–

1338. [KONOPKA Józef] – Pieśni ludu krakowskiego. 
Zebrał J. K. [krypt.]. Z rycinami i muzyką. Kraków 
1840. Nakł. J. Czecha. 17,7x11,5 cm, s. [6], V, [1], 
165, tabl. barwne 2, k. 6 [nuty]. opr. ppł. z epoki.
Brak 2 tablic (akwatint kolorowanych) z wizerunkami 
krakowiaka i krakowianki w strojach weselnych. Okł. lek-
ko otarte, blok nieco nadpęknięty, poza tym stan dobry. 
Tom zaw.: Krakowiaki, Pieśni weselne, Pieśni obrzędowe, 
Pieśni różnej treści, Zagadki. „Koła literackie i artystycz-
ne przyjęły zbiór Konopki bardzo życzliwie, nie tylko 
jako kontynuację prac W. Zaleskiego, K. W. Wójcickiego 
i Żegoty Paulego, ale również jako ,wzorową pracę’. Na 
,Pieśni ludu krakowskiego’ powoływał się O. Kolberg w 
swych ,Pieśniach ludu polskiego’ z r. 1842 i 1857” (PSB). 
Nieczęste. 360.–

1339. KSIĘGA pamiątkowa poświęcona Zjazdowi Jubileuszowemu z okazji 50-lecia istnie-
nia Gimnazjum I w Jarosławiu 1884-1934. Jarosław 1934. Polska Druk. Spółdzielcza. 
28,8x21,8 cm, s. 186, [3]. opr. oryg. miękka kart.
Okł. częściowo odbarwiona, drobne zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Liczne ilustracje w 
tekście. 240.–

1340. KUTRZEBA J. W. – Myślenice. Notatki do historyi miasta Myślenic. Kraków 1900. 
Nakł. Gminy Miasta Myślenice. 21,7x14,3 cm, s. [4], 152, [1]. opr. wsp. pł. z zach okł. 
brosz.
Pierwsze karty podklejone w grzbiecie, miejscami zaplamienia. Oparta na dokumentach archiwal-
nych i wcześniejszych publikacjach monografia historyczna Myślenic od XIV wieku po współcze-
sność. Obejmuje rozwój terytorialny i administracyjny 
miasteczka, jego władze, losy podczas kolejnych najaz-
dów i wojen oraz opis wewnętrznego życia mieszczan 
na przestrzeni wieków. Szczegółowo opisuje też za-
bytki Myślenic i ich losy, cechy rzemieślnicze, handel, 
przywileje, klęski elementarne, oraz rozliczne zdarze-
nia mające wpływ na bieg historii miasta. 120.–

1341. LEWICKI Anatol – Obrazki z najdawniejszych 
dziejów Przemyśla. Przemyśl 1880. Księg. Braci 
Jeleniów. 18,4x12,4 cm cm, s. 148. opr. bibliot. 
ppł. z epoki.
Otarcia okł., zaklejone podpisy (?) na pierwszych 
dwóch kartach i kilku dalszych, miejscami zaplamie-
nia. Piecz., podpis własn. 120.–

1342. MAJKOWSKI Hilary – Grodzisk Wielkopol-
ski. Przeszłość, zabytki, ludzie. Poznań 1938. 
Wyd. S. Dippla. 25,5x18 cm, s. 204, [8], tabl. 32. 
brosz.
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Podklejone naddarcie tylnej okł., poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja 
autora. Na końcu skorowidz nazwisk. 120.–

1343. MANN Maurycy – Podróż na Wschód. T. 1-3. Kraków 1854-1855. Druk. „Czasu”. 
18,2x12,7 cm, s. [4], VIII, 566; [4], 510; 565. opr. nieco późn. pł.
Miejscami wyraźne zabrązowienia i zaplamienia papieru. Piecz. Relacja z wyprawy do Egiptu, 
Palestyny, Syrii, Libanu, Turcji i Grecji odbytej w 1852 i 1853 wraz z A. Potockim. Mann „swe 
wrażenia zawarł w trzytomowej książce ,Podróż na Wschód’ [...], którą uznać należy za jedną z 
najlepszych polskich relacji podróżniczych” (PSB). 800.–

1344. MŚCIWUJEWSKI Mścisław – Królewskie wolne miasto Drohobycz. Lwów-Droho-
bycz 1929. Wyd. Księg. Ludowa, Druk. i Litogr. Piller-Neumann. 16,5x12,1 cm, s. 34, 
tabl. 16. brosz.
Narożnik przedniej okł. i pierwszych kart lekko załamany, niewielki ubytek narożnika jednej 
karty. Fotografie wykonał Zakład fot. „Rembrandt” w Drohobyczu. Zaw. w kolejności: Wolne 
królewskie miasto Drohobycz, Ratusz, Najstarsza dzielnica miejska, Kościół parafjalny, Rzeźba 
Sebastjana Czeszka z 1572 r., Dzwonnica, Cerkiew św. Jura, Cerkiew św. Krzyża, Cerkiew św. 
Trójcy, Klasztor OO. Bazyljanów, Łan, Żydowski Dom Sierót, Szkoła żeńska powszechna im. 
Królowej Jadwigi. Dawne gimnazjum, Państwowe gimnazjum, Fabryka „Galicja”, „Państwowa 
Fabryka Olejów Mineralnych”. 160.–

1345. MUCZKOWSKI Józef – Dwie kaplice jagiellońskie w Katedrze Krakowskiej. Z czte-
roma [!] ryc. Kraków 1859. Czcionkami „Czasu”. 22,3x15 cm, s. 79, tabl. 3. brosz.
Okł. nieco otarte, załamania marginesów kart. Cztery ryciny na 3 rozkładanych tablicach. 

140.–

1346. PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańskiego. Kraków. Nakł. Tow. Tatrz. 28,6x20,5 cm. 
brosz.

 T. 32: 1911. s. [4], LXVII, [3], 122, [8], tabl. 7.
Czas. BJ 6, 104. Niewielkie ubytki grzbietu, stan dobry. Zaw. m.in.: F. Hoesick - Klimek Ba-
chleda, E. Długopolski - Rządy Mikołaja Komorowskiego na Podhalu, M. Zaruski - Z wypraw 
tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, M. 
Świerz - Grań Mięguszowieckich Szczytów. Ilustracje w 
tekście. 220.–

1347. PATKOWSKI Aleksander – Sandomierskie. Góry 
Świętokrzyskie. Przedmowę napisał E. Kwiatkow-
ski. Poznań [1938]. Wyd. Polskie (R. Wegner). 
21x16,5 cm, s. [4], 238, [2]. opr. oryg. pł. zdob. 
Cuda Polski.
Brak obw., miejscami niewielkie zażółcenia papieru. 

160.–

1348. PAULI Żegota – Pieśni ludu polskiego w Galicyi. 
Lwów 1838. Nakł. K. Jabłońskiego. 17,3x11.7 cm, 
s. [6], 234, [4]. opr. psk. z epoki.
Opr. nieco otarta, niewielkie zaplamienia wewnątrz, poza 
tym stan dobry. Składka ze stronami 211-218 powtórzo-
na. Naklejka własn. Wyjątkowo cenny dla folklorystyki 
polskiej, jeden z pierwszych zbiorów pieśni ludowych, 
stworzony przez wybitnego historyka i wydawcę źródeł 
Żegotę Paulego (1814-1895), niestrudzonego badacza 
„starożytności krajowych”, którym poświęcił całe życie i nr 1348
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liczne publikacje. Zbiór zawiera blisko 1.000 tekstów z ciekawymi i wartościowymi informacja-
mi etnograficznymi na początku rozdziałów i w przypisach. 500.–

1349. PIETKIEWICZ Czesław – Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Materjały etno-
graficzne. Warszawa 1938. Tow. Naukowe Warszawskie. 26x18,4 cm, s. XV, [1], 459, 
tabl. 1. brosz. Prace Etnograf., [t.] 4.
Załamania krawędzi okł., stan dobry. Egz. w znacznej części nierozcięty. 160.–

1350. PIETRUSIŃSKI Ludwik – Podróże przejazdki i przechadzki po Europie. T. 1-4. War-
szawa 1843-1845. Nakł. G. Sennewalda. 18,6x11,5 cm, s. [8], 424, XIV, [2]; [8], 375, 
[1], XVII, [1]; VIII, [4], 532; XII, 516. opr. pł. z epoki.
Okł. nieco zaplamione, miejscami zażółcenia papieru. Odręczne numery inwentarzowe. W t. 4 
ołówkowe zapiski na wyklejkach („Pieśń robotnika śląskiego. Wolnej Ojczyźnie” z 1921, autor-
stwa Augustyna Świdra). W ostatnich dwóch tomach osobne karty tytułowe: „Wspomnienia z 
Wenecyi, kolei zelaznej [!] lipnicko-wiedeńskiej, Wiednia, Karpat Wadowickich, Frankfurtu nad 
Menem, i przelotu z Krakowa do Tatr Spiskich”. Nieczęste. 1.200.–

1351. POLESIA czar. Pińsk 1936. Wyd. Koła Krajozn. Uczniów Gimnazjum Państw.; Skład 
gł. „Książnica Polska” S. Bednarskiego. 16,7x12,2 cm, s. 64. brosz. Koło Krajozn. 
Uczniów Gimnazjum Państw. im. Marszałka J. Piłsudskiego w Pińsku, nr 5.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Czar Polesia, Błota płoną!, Motywy zdobnictwa tkanin poleskich, Sprzę-
ty, statki domowe i pożywienie w okolicach Janowa Poleskiego, Co mówią ulice Pińska?, Piłsud-
ski a Polesie. Ilustracje w tekście. 120.–

1352. POLSKA współczesna. XX rok niepodległości Rzeczypospolitej polskiej w wykresie i 
słowie. T. 1: Województwo warszawskie. Oprac. Komitet redakcyjny Instytutu Studiów 
dla Wydawnictw Wykresowych, Gospodarczych i Politycznych. Warszawa 1938. Tow. 
Wyd. „Arkonia”. 23,2x16,3 cm, s. 350, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
Stan bardzo dobry. Podpis własn. na przedniej wyklejce. Następne części nie ukazały się. Zaw. 
m.in.: Ważniejsze daty w dziejach Polski, Ordery i odznaczenia, Ugrupowania poselskie i sena-
torskie, Biblioteki i bibliotekarstwo, Wyznania, Rys geograficzny województwa warszawskiego, 

nr 1350 nr 1351



310

REGIONALIA, PODRÓŻE

Miasto Stołeczne Warszawa, Archiwa, Muzea, Przemysł, Zrzeszenia przemysłowe i ich związki, 
Spis czynnych cukrowni, Kartele. 240.–

1353. POSIEDZENIE publiczne Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności, odbyte w Wil-
nie dnia 29 września 1818 roku. Wilno 1818. Druk. Pism Peryodycznych A. Marcinow-
skiego. 20,8x17,3 cm, s. 19. brosz.
Ślady kleju na grzbiecie - egz. zapewne wyjęty z oprawy. Dublet bibliot. (piecz.). Zaw. „Głos” 
Michała Ogińskiego i „Zdanie sprawy z czynności” Ignacego Jundziłła. 100.–

1354. PROMENADE aux cimetières de Paris, aux sépultures royales de Saint-Denis, et aux 
catacombes. Par M. P. St.-A..... 
Paris [1828]. C. L. F. Pancko-
ucke. 18,3x10,7 cm, s. [4], II, 
6, 243, tabl. 29, plan rozkł. 1. 
brosz.
Otarcia okł., niewielki ubytek na-
rożnika tylnej okł. i dolnej części 
grzbietu, niewielkie ślady zawil-
gocenia wewnątrz. Egz. częściowo 
nierozcięty. Podpis własn. (R. Plą-
skowski?). Ilustrowany przewodnik 
po paryskich cmentarzach: Mont-
martre, Pèrw-Lachaise, Vaugirard, 
Sainte-Catherine, Saint-Denis i ka-
takumbach. 360.–

Przewodniki

1355. BAEDEKER Karl – Austria-Hungary with Excursions to Cetinje, Belgrade and Bu-
charest. Handbook for travellers. With 71 maps, 77 plans, and 2 panoramas. Eleventh 
[11.] edition, revised and augmented. Leipzig 1911. K. Baedeker. 16,2x11 cm, s. XXII, 
[16], 602, map i planów 91. opr. oryg. pł.
Jeden plan luzem, stan dobry. Szczegółowy i kompetentny przewodnik po krajach monarchii 
austro-węgierskiej z początku XX w. (wiec także po Śląsku i Galicji). Wśród załączników plan 
Krakowa i Lwowa. 260.–

1356. CHMIELOWSKI Janusz – Przewodnik po Tatrach. T. 2-4. Lwów 1908-1912. Księg. 
Polska B. Połonieckiego. 15,5x12,1 cm, s. X, [2], 205; XIV, [2], 186, [2]; X, [2], 74. 
razem opr. oryg. pł.
Grzbiet nieco przebarwiony, drobne zaplamienia, brak mapy. Do kompletu brak t. 1. Zaw.: t. 2: 
Tatry Wysokie (od Liliowego po Wagę), t. 3: Tatry Wysokie (od Wagi po Polski Grzebień), t. 
4: Tatry Wysokie (od Polskiego Grzebienia po Przełęcz Lodową). „Był to pierwszy w tatrzań-
skiej literaturze przewodnik dla taterników, a nie tylko dla zwykłych turystów [...] przewodnik 
Chmielowskiego był pozycją przełomową w tatrzańskiej literaturze przewodnikowej i odegrał 
rolę ne tylko w rozwoju taternictwa, ale również i w poznawaniu topografii Tatr, w ustalaniu ich 
nazewnictwa i terminologii topograficznej” (WET). 120.–

1357. CZAYKOWSKI Igor – Beskid Wschodni. Szlaki turystyczne w dorzeczach Pru-
tu i Czarnej Bystrzycy. Stanisławów-Jaremcze [1934]. Księgarnia R. Jasielskiego. 
16,4x12,1 cm, s. 78, [1]. brosz.
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Okł. zaplamione, otarte i podklejone, wewnątrz stan dobry. Ilustracje w tekście. Szczegółowy 
przewodnik po Huculszczyźnie dla turystów letnich i narciarzy, napisany zwięźle, lecz pełen 
ciekawostek na tematy geograficzno-przyrodnicze, etnograficznych oraz przydatnych informacji 
praktycznych. Osobne rozdziały poświęcone Czarnohorze, Dolinie Czarnej Bystrzycy i Gorga-
nom. 180.–

1358. GDYNIA i wybrzeze. Przewodnik ilustrowany z 2 mapkami. Rok 1932. Gdynia 1932. 
Nakł. W. Zakrzewskiego i B. Koselnika, Zakł. Graf. B. Szczuki. 16,8x12,1 cm, s. [4], 
82, [6], tabl. 6, mapy rozkł. 2. brosz.
Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Tyt. okł.: „Gdynia wybrzeże. Przewodnik. Pamiątka z 
pierwszego Święta Morza 1932 r.”. Przewodnik oprac.: Helena Dąbrowska, Bolesław Koselnik, 
Władysław Zakrzewski. 70.–

1359. GOTTFRIED Kazimierz – Ilustrowany przewodnik po Jarosławiu z planem miasta. 
Jarosław 1937. Stow. Mił. Star. Jarosławia. 18x12,3 cm, s. 54, [5], plan rozkł. 1. brosz.
Stan dobry. Ekslibris. Ilustracje w tekście. Zaw.: Wiadomości ogólne, Przeszłość i teraźniejszość 
Jarosławia, Opis miasta i jego zabytków, Wskazówki bibliograficzne. 80.–

1360. ILUSTROWANY przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta. 
(132 ilustracyj w tekście oraz plan Warszawy i Pragi). Warszawa 1893. Red. „Wędrow-
ca”. 19,5x14,4 cm, s. XV, [1], 292, [16], plan obcy 1. opr. oryg. pł. zdob.
Okł. lekko otarte, wyklejki pęknięte w grzbiecie, drobne zaplamienia. Brak oryginalnego planu, 
dołączono plan obcy, późniejszy (wydany nakł. F. Kasprzykiewicza). Piecz. Na końcu dział ogło-
szeniowy. Oprawę wydawniczą wykonała Introligatornia F. K. Niedbalskiego (nadruk na tylnej 
okł.). Nieczęste. 360.–

1361. KOSELNIK Bolesław – Przewodnik po Gdyni, wybrzeżu i Szwajcarji Kaszubskiej. 
Gdynia [1931]. Wyd. Gdyńskiego Zw. Prop. Turyst. 15,8x11,9 cm, s. 192. brosz.
Okł. otarte, poza tym stan dobry. Ilustracje w tekście. 64.–
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1362. LESZCZYCKI Stanisław – Przewodnik narciarsko-turystyczny po okolicach Krako-
wa. Kraków 1934. Tow. Krzewienia Narciarstwa. 13x9,4 cm, s. 48, mapa rozkł. 1. 
brosz. Biblioteka Narciarska, t. 3.
Stan dobry. Podpis własn. Ilustracje w tekście. Zaw. rozdziały: Boiska ćwiczebne w obrębie mia-
sta, Półdniowe przechadzki narciarskie, Wycieczki dalsze w okolice Krakowa. 64.–

1363. LITYŃSKI Michał – Cztery tygodnie we Włoszech. Przewodnik podróży. Lwów 
1906. Gubrynowicz i Schmidt. 15,6x10,3 cm, s. VII, [1], 274. opr. oryg. pł.
Stan bardzo dobry. Wyd. I. 120.–

1364. ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiżu, 
Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Z mapą Galicyi i 250 ilustr. Lwów 1914. Wyd. K. Kwie-
ciński, Akademicki Klub Turyst. 17x12,2 cm, s. 478, [34], plany 2, mapa 1, mapa lu-
zem 1. opr. oryg. pł.
Okł. nieco otarta, blok lekko poluźniony, zaplamienia mapy głównej, poza tym stan dobry. Wyda-
nie dedykowane w druku członkom Zjazdu Higienistów Polskich we Lwowie w VII 1914. 

240.–

1365. ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. Z 101 ilustracjami 
i mapką województwa. Łuck 1929. Wołyńskie Tow. Krajoznawcze [...]. 16,8x12,5 cm, 
s. [2], 380, VI, mapa rozkł. 1. opr. późn. pł., okł. brosz. naklejona na oprawę.
Niewielkie zaplamienia, stan dobry. 270.–

1366. [RADZIKOWSKI] Walery Eljasz – Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczaw-
nic. Z 68-ma illustracyami, planem Zakopanego i mapą Tatr. Wyd. VI znacznie zmie-
nione i powiększone. Kraków 1900. Nakł. autora. 15,4x10,6 cm, s. XII, [2], 395, [1], 
XXXVIII, panoram 6, plany 2. opr. oryg. pł. złoc.
Niewielkie otarcia okł., brak mapy głównej. Podpis własn. na przedniej wyklejce. Tytuł okł. 
„Tatry przez W. Eljasza”, tytuł wkomponowany w sylwetkę kozicy na skale. Ostatnie wydanie 
pionierskiego przewodnika po Tatrach. Ilustracja na tabl. 23. 160.–
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1367. SMOCZYŃSKI Wincenty – Rzym, jego kościoły i pomniki. Upominek pielgrzymom 
polskim. Z planem miasta. Kraków 1877. Nakł. autora. 15,8x10,6 cm, s. VII, [1], 477, 
[2], plan rozkł. 1. opr. późn. ppł.
Stan dobry. Pierwsze wydanie popularnego przewodnika dla pielgrzymów udających się do Rzy-
mu. 160.–

1368. ZAWADZKI Józef – Pieskowa Skała i jej okolice. Dolina Prądnika, Grodzisko, Skała, 
Ojców, Korzkiew, Sąspów, Jerzmanowice, Szklary, Wierzchowie, Będkowice. Wyd. II 
uzup. z 26 ilustr. Warszawa 1932. Nakł. Zamku w Pieskowej Skale. 12,6x16,8 cm, s. 
85, [2]. brosz.
Stan dobry. Na przedniej okł. kompozycja Władysława Wankie. 80.–

1369. ŻMIGRODZKI Józef – Nowogródek i okolice. Wyd. III. Nowogródek 1931. Nowo-
gródzki Oddz. Pol. Tow. Krajoznawczego. 17x12,1 cm, s. 118, [6], tabl. 22, plan 1, 
mapa rozkł. 1. brosz.
Okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan bardzo dobry. 120.–



1370. PULNAROWICZ Władysław – U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru. (Historja powiatu 
turczańskiego). Turka 1929. Wyd. Związku Strzeleckiego. 24x16,8 cm, s. [8], 144. opr. 
wsp. ppł.
Papier nieco pożółkły, poza tym stan dobry. Zaw. m.in.: Stary Sambor, Wołosi wśród polskiego 
wojska, Panowie z Turka zakładają w swoich dobrach wsie, Zajazdy szlacheckie, Zbójnicy wę-
gierscy, Rotmistrzowie smolaccy, Osiedlenie się Żydów w Turce, Budowa synagogi, Drukarnia 
żydowska, Wsie prywatne założone przez Piotra Kmita nad górnym Sanem, Zaścianki szlachec-
kie w dolinie Stryja. Nieczęste. 240.–

1371. PUTEK Józef – O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozoli-
mie. Szkice z dziejów pogranicza śląsko-polskiego. Kraków 1938. Druk. Przemysłowa 
w Krakowie. 23x15,8 cm, s. VIII, 263, [1], tabl. 64. opr. wsp. ppł., okł. brosz. naklejona 
na oprawę. Bibliot. Kresów Śląskich, t. 1.
Ślad zawilgocenia okł. brosz., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Okł. brosz. pro-
jektu Wincentego Bałysa (1909-1939, rzeźbiarza z Wadowic, rozstrzelanego przez Niemców), 
przedstawiająca zamek w Zatorze. Rozdziały: I. Śląsk Oświęcimski, starodawne granice śląsko-
-polskie i nowsze podziały polityczne, II. Pionierzy osadnictwa. Polacy, Niemcy, Czesi, Wołosi 
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i Rusini na Śląsku Oświęcimskim, III. O dawnych zakonach, plebanach, dziesięcinach, patro-
natach i podrobionych dokumentach, IV. Barwałdczyzna i Żywiecczyzna, V. Średniowieczne 
zamki, twierdze i czartaki, VI. Starodawne pomniki prawa, VII. Walasi jako pasterze, zbójnicy, 
zarębnicy i grajkowie na Śląsku Oświęcimskim, VIII. O żydach, neofitach, frankistach, karaitach 
i oświęcimskiej Jerozolimie. Obszerne przypisy i kilkustronicowa bibliografia. 140.–

1372. RACHALEWSKI Stanisław – Baśń i legenda Łodzi. Ilustr. Franciszek Walczowski. 
Łódź 1935. Księg. S. Seipelt. 22,5x16,4 cm, s. 182, [2]. opr. pł. z epoki.
Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry. Piecz. własn. Odręczna dedykacja autora na karcie tyt. 
Ilustracje w tekście. Opowieści o dawnej Łodzi i okolicach z motywami folkloru niemieckiego 
i żydowskiego. Zaw. m.in.: Karmazyn Boruta, Panny Koluszkowskie, Ojciec Rafał Chyliński, 
Oczajdusze starej Łodzi, Mikołaj Żyd, Borutowe psoty, Dusza Łodzi, Łódź w pieśni i piosence, 
Paweł Łodzia-Kubowicz. 120.–

1373. RYCHLIK Ignacy – Kościół kollegiaty Wszystkich Świętych w Jarosławiu. Jarosław 
1893. Nakł. autora. Druk. H. Bohussa. 22,3x15 cm, s. [2], 80, plan 1. opr. pł. z epoki.
Zaplamienia i otarcia okł., wyklejki i niektóre karty podklejone w grzbiecie, drobne zaplamienia. 
Odręczne notatki w tekście. Na odwrocie strony tyt. przyklejono fotograficzną reprodukcję daw-
nego widoku Jarosławia. 120.–

1374. RYCHLIK Ignacy – Szkoła realna w Jaro-
sławiu. Jarosław 1890. Nakł. autora. Druk. 
H. Bohussa. 22,3x15,2 cm, s. [2], 48. opr. pł. 
z epoki.
Okł. nieco zaplamione, miejscami zażółcenia i 
drobne zabrudzenia wewnątrz, wyklejki podklejo-
ne w grzbiecie. Podkreślenia i notatki w tekście. 
Podpis własn. 100.–

1375. SAMOLIŃSKI Bolesław – Przewodnik po 
Okr. Wystawie Przem. Rolniczej, Rogoźno, 
Wielkopolska. Od 16. IX. do 23. IX. 28 r. 
Bydgoszcz 1928. Firma Wyd.-Rekl. „Roz-
głos”. 19,2x14,5 cm, s. [112], portrety luzem 
3. brosz.
Stan dobry. Okładka Leona Paradowskiego. Zaw. 
m.in. historię Rogoźna, spis wystawców, artykuły: 
„Bydgoska Grafika”, „Pogląd na rozwój i działal-
ność Towarzystwa Przemysłowców w Rogoźnie”, 
„O reklamie słów kilka”, dział ogłoszeniowy. 

80.–

1376. SANDOZÓWNA Marya – Melsztyn i jego 
okolice. Lwów 1911. Nakł. Macierzy Pol. 19,4x12,8 cm, s. 115, [2]. brosz. Bibliot. 
Macierzy Pol., nr 61.
Okł. nieco otarte i zakurzone, drobne zaplamienia wewnątrz. Egz. nierozcięty. Wytarty podpis 
własn. Na okł. nazwisko autorki „Sandoz”. Ilustracje w tekście. Zaw.: Zamek Melsztyński, Spi-
cimir, Spytek z Melsztyna, Dalsze dzieje Melsztyńskich, Jordanowie, Tarłowie i Lanckorońscy, 
Zakliczyn, Czchów, Pustelnia św. Świrada, Pustelnia św. Urbana, Pustelnia św. Justa, Kamionecka 
góra. 64.–

1377. SCHNEIDER Antoni – Starożytności miasta Żółkwi krótko opisane na pamiątkę ob-
chodu uroczystości odnowienia kościoła farnego w tem mieście dnia 12. września 1867 
r. Lwów 1867. J. Dobrzański. 18,7x11,8 cm, s. 14. brosz.
Miejscami drobne zażółcenia papieru. Na końcu piecz. „Ze zbiorów po ś.p. Czołowskim”. 140.–
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1378. SIARCZYŃSKI Franc[iszek] – Wiadomość historyczna i statystyczna o mieście Ja-
rosławiu, położonem w Królestwie Galicyi, w Cyrkule Przemyślskim, niegdyś w Wo-
iewództwie Ruskiem, ziemi Przemyślskiey, domu JJ.OO. Xiążąt Czartoryskich dzie-
dzicznem. Lwów 1826. U Kuhna i Milikowskiego. 18,4x12,4 cm, s. XIV. 148, [1]. opr. 
późn. ppł.
Otarcia grzbietu, podklejony ubytek narożnika karty tyt., drobne zaplamienia. Odręczne notatki 
w tekście. Na końcu dodano 20 kart zapisanych odręcznie w epoce. Tekst poprzedza adnotacja: 
„Mieisca znacznieysze, z rękopisma wyrzucone, są następujące”. Egz. unikalny. 240.–

1379. STUDJA lwowskie. Opracowali [...]. Z rekonstrukcyjnym widokiem starego Lwowa, z 
2 planami i 53 ilustracjami w tekście. Lwów 1932. Nakł. Tow. Miłośników Przeszłości 
Lwowa. 24,2x16,4 cm, s. XVI, 407, [1], tabl. 3. brosz. Bibljot. Lwowska, [t.] 31-32.
Okł. lekko otarte, stan dobry. Liczne ilustracje w tekście. Zaw. m.in.: M. Bałaban „Z zagadnień 
ustrojowych żydostwa polskiego”, J. Fritz „Kłopoty teatralne Lwowa w XVIII w.”, Z. Krzemicka 
„Proces polityczny we Lwowie 30 I 1878”, R. Mękicki „Mennica lwowska w l. 1656-1657”, A. 
Semkowicz „Kult A. Mickiewicza we Lwowie”. 180.–

1380. SYGAŃSKI Jan – Arendy klasztoru starosandeckiego w XVI i XVII wieku. (Z 15 ry-
cinami). Lwów 1904. Nakł. autora. 23,3x15,3 cm, s. [6], 225. opr. nieco późn. bibliot. 
ppł.
Zaplamienia - widoczne zwłaszcza na początku, podklejone ubytki kilku kart; stan niezbyt dobry. 
Zapiski ołówkiem na końcu. Ilustracje na końcowych kartach. Nieczęste. 100.–

1381. SYGAŃSKI Jan – Nowy Sącz, jego dzieje i pamiątki dziejowe. Szkic historyczny na 
pamiątkę sześćsetnej rocznicy założenia tegoż miasta napisał na podstawie źródeł ... Z 
10 illustr. Nowy Sącz 1892. Nakł. Gminy Miasta Nowego Sącza. 24x15,5 cm, s. [6], 86, 
tabl. 10. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Okł. brosz. nieco zaplamiona, drobne zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Podpis własn. Zaw.: 
Nazwa Sądeczyzny. Początki chrześcijaństwa i pierwsi apostołowie sądeckiej ziemi w X w.; Cza-
sy bł. Kingi i napadów tatarskich; Założenie Nowego Sącza (1292); Nowy Sącz w epoce swego 
kwitnienia i świetności (od Władysława Łokietka do Zygmunta I); Klęski i upadek miasta (od 
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Zygmunta I do pierwszego rozbioru Polski); Zamek królewski i Ratusz. Kościoły OO. Francisz-
kanów i Pijarów; Kollegiata św. Małgorzaty, dziś kościół farny (Obraz Przemienienia Pańskiego 
cudami słynący); Kościół św. Ducha OO. Norbertanów, dziś OO. Jezuitów; Zniesienie Norberta-
nów. OO. Jezuici. (Obraz Matki Boskiej Pocieszenia łaskami słynący). 220.–

1382. SYKULSKI Józef – Jelenia Góra i okolice. Szkice historyczne i legendy. Jelenia Góra 
1945. Księg. „Oświata” Zw. Naucz. Pol. 20,8x14,6 cm, s. 46, [1]. brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Podpis własn. 36.–

1383. SYROKOMLA Władysław – Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. [T. 1]. 
Wilno 1857. Nakł. Księgarza A. Assa. 20,5x13,5 cm, s. 188, [2], tabl. 1. opr. ppł. z 
epoki.
Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Piecz. własn.: „S. Ł. Posadowo” - księgozbioru Łąckich w 
Posadowie. Na tabl. litografia „Zamek na jeziorze w Trokach”. Zaw.: Troki, Stokliszki, Jeżno, 
Punie, Niemież, Miedniki. Do kompletu brak t. 2, który ukazał się w 1860 i zaw.: Do Oszmiany, 
Do Kiernowa, Do Kowna. 220.–

1384. SZUCHIEWICZ Włodzimierz – Huculszczyzna. T. 1 z mapą, 5-ma chromolitogra-
ficznemi tablicami i 233 illustracyami. Lwów 1902. Nakł. Muzeum im. Dzieduszyc-
kich. 25,1x16,8 cm, s. [2], IX, [1], 373, [3], tabl. barwnych 5, mapa 1. opr. pł. z epoki. 
Muz. im. Dzieduszyckich, [t.] 6.
Otarcia i zaplamienia okł., niewielkie zabrudzenia wewnątrz. Podpis własn. Pierwsza część czte-
rotomowego pionierskiego - i do dziś najobszerniejszego opracowania etnografii Hucułów. Ten 
tom zaw. m.in.: Wieś huculska, Huculska cerkiew, Huculskie ubrania, Huculskie potrawy, Zwy-
czajne zajęcia Hucułów, Przemysł domowy. Nieczęste. 240.–

1385. ŚCIBOROWSKI Władysław – Krzeszowice jako zakład lekarsko-zdrojowy wód 
siarczanych. Kraków 1878. Czcionkami drukarni „Czasu”. 19,9x13,9 cm, s. [6], 151. 
brosz.
Grzbiet oklejony płótnem, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. Praca naukowa dedykowana przez 
autora hrabinie Arturowej Potockiej, „której hojności zawdzięczają Krzeszowice swój rozwój, 
ozdoby i Zakłady dobroczynne”. Zawiera m.in. przegląd literatury, rzut oka na stosunki geo-
logiczne Krzeszowic, opis zdrojów lekarskich wraz z własnościami fizycznymi i składem che-
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micznym wody, wydajnością zdrojów, szczegółowymi opisami technologicznymi budynków 
zdrojowych. W dalszej kolejności praca zawiera uwagi o wodach siarczanych, ich działaniu i 
zastosowaniu leczniczym, przegląd chorób, w których używanie wód siarczanych jest wskazane 
oraz porady dietetyczne dla chorych. Pozostała cześć książki ma charakter przewodnika po Krze-
szowicach i okolicy.
W. Ściborowski (1833-1903) - wybitny otolaryngolog i lekarz balneolog. Działał w Wilanowie, 
Krakowie i Szczawnicy. Jego sukcesy medyczne, podobnie jak prace na temat medycznych in-
strumentów używanych w otolaryngologii, są odnotowane w historii europejskiej medycyny. 

120.–

1386. TOKARZ Wacław – Miechów w powstaniu styczniowem. Według dzieła ... „Kraków 
w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów”. Miechów [1927]. Sta-
raniem młodzieży klasy VII Gimnazjum Państwowego. 30,7x23,3 cm, s. 12. brosz.
Okł. zaplamione, drobne zabrudzenia wewnątrz, stan niezbyt dobry. Odręczny dopisek na stronie 
tyt. 64.–

1387. TONDOS St[anisław] – Klejnoty Krakowa. Kraków [ok. 1930]. Salon Malarzy Pol-
skich. 13x18,1 cm, k. [16]. brosz.
Stan bardzo dobry. Grzbiet przewiązany sznurkiem. Nadruki identyfikujące pod ilustracjami 
po polsku, francusku, i angielsku. Na barwnych planszach widoczne w kolejności: Katedra na 
Wawelu, Wawel od strony Wisły, Kościół N. P. Marji, Wieża ratuszowa, Pomnik Mickiewicza, 
Sukiennice i kościół P. Marji, Kościół św. Wojciecha, Rondel i Brama Florjańska, Kościół św. 
Barbary, Mały Rynek, Uniwersytet Jagielloński, Klasztor Norbertanek, Dom Długosza, Klasztor 
Bielański, Kościół na Skałce, Kopiec T. Kościuszki. 120.–

1388. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom i 
góralszczyźnie. Kraków. Pol. Towarzystwo 
Tatrzańskie. ca 25x18 cm. brosz.

 R. 1-16: 1923-1938.
Otarcia obw. t. 5, t. 3 pozbawiony okładek, t. 1 z 
niewielkim ubytkiem grzbietu; pozostałe tomy w 
stanie dobrym i bardzo dobrym. W t. 3 odręczna 
dedykacja A. Chybińskiego (redaktora pisma) z 
1950, wytarta piecz. w tym samym numerze. Kom-
plet przedwojennych „Wierchów”. „Od początku 
,Wierchy’ zajmowały się sprawami całego PTT, 
ale formalnie stały się organem całego PTT od t. 
3 (1925) [...]. Tematy tatrzańskie wysuwają się na 
czoło w ,Wierchach’ i rocznik ten jest jednym z naj-
ważniejszych wśród periodycznych wydawnictw 
tatrzańskich” (WET). 1.200.–

1389. WINOGRODZKI Grzegorz – Polesie. Szkic 
krajoznawczo-historyczny. Lubieszów 1937. 
Zakł. Graf. Druk. Polska, Łódź. 16,8x12,2 cm, 
s. 42. brosz.
Stan dobry. Krótka monografia historyczno-krajo-
znawcza - wierszem!. 64.–

1390. WIŚNIEWSKI Jan – Miasto Żarnowiec w Olkuskiem i jego pamiątki. Marjówka Opo-
cz[yńska] 1934. Druk. Szkoły Rzem. 22,5x14,8 cm, s. 26. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, stan dobry. Egz. nieobcięty. Wydano 100 egz. 80.–
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1391. ZEJSZNER Ludwik – Krótki opis historyczny, geologiczny i górniczy Wieliczki. Z 
dwiema tablicami. Berlin 1843. B. Behr. 16,6x10,8 cm, s. V, 138, tabl. 2. opr. nieco 
późn. ppł.
Miejscami zabrązowienia papieru, stan dobry. W pierwszej części autor zamieścił dzieje Wielicz-
ki i kopalni, w pozostałych rozdziałach m.in.: Opis jeologiczny, Sól zielona, Sól szybikowa, Zu-
ber, Skamieniałości, Sposób powstania pokładu solnego, Opis kopalni, Szyby, Komory, Kaplice, 
Wody stojące, Robotnicy, Płaca, Wydobywanie na wierzch, Konie, Myszy, Pożary, Zapady, Spis 
rozpraw i dzieł o Wieliczce. Rzadkie. 600.–

1392. ZEJSZNER Ludwik – Pieśni ludu Podhalan czyli gorali tatrowych polskich, zebrał i 
wiadomością o Podhalanach skreślił ... Warszawa 1845. Druk. pod fir. J. Kaczanow-
skiego. 19,5x12,9 cm, s. [8], 171, [1]. opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz.
Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz. „Największy do tego czasu zbiór tekstów pieśni 
góralskich” (WET) poprzedzony rozprawą „Rzut oka na Podhalan”. 1.200.–

1393. ZIEMIA Nowogródzka. (Podział administracyjny Województwa Nowogródzkiego). 
Nowogródek 1935. Druk. „Progress”. 20,7x16 cm, s. 179, [1]. opr. wsp. pł. Bibljot. 
T-wa Rozwoju Ziem Wschodnich, Okr. Nowogródzki, nr 4.
Stan dobry. Tabela zaw. wyszczególnienie wszystkich gromad, z podaniem przynależności gmin-
nej, charakteru miejscowości, siedziby sołtysa i urzędu pocztowego. 120.–

1394. ZUBRZYCKI Jan Sas – Zabytki miasta Lwowa. (Z 77 rysunkami). W rocznicę dzie-
sięciolecia Polski. Lwów 1928. Nakł. autora. 23x15,1 cm, s. 147. brosz. Odb. z „Cza-
sopisma Technicznego”.
Stan dobry. Naklejka inwentarzowa na grzbiecie. Liczne ilustracje w tekście. 90.–

Patrz też poz.: 115, 692, 728, 765, 1169, 1267
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1395. BERNOULLI Krzysztof – Przewodnik praktyczny dla mechaników, budowniczych, 
inżenierów, budujących młyny, rękodzielników, a w ogólności dla techników przez ... 
Z czwartej edycyi poprawnej Jana Gustawa Bernoulli przepolszczone przez Edwarda 
Gutzkiego. T. 1-2. Warszawa 1844. Nakł. S. Orgelbranda. 18,2x12,3 cm, s. XII, 146, 
[2], tabl. 2, tabela 1; IV, 304, [III]-VI, tabl. 1. razem opr. pł. z epoki.
Okł. lekko otarte, miejscami wyraźne zabrązowienia papieru. Uszkodzona naklejka inwentarzo-
wa na przedniej okł. Piecz. Praca dedykowana w druku przez tłumacza Fryderykowi Skarbkowi. 
Zaw. m.in.: Obliczenie ładowności okrętów, O tarciu, O giętkości lin, Obliczenie ruchu wahadeł, 
Obliczenie balonów, O kołowrotach, Obliczenie ciśnienia wody, O kołach wodnych, Wiatraki, 
Obliczenie pąp [!] wodnych, O kołach szalonych, O kominach, O parowozach. 240.–

1396. BIEGAŃSKI Władysław – Logika medycyny czyli zasady ogólnej metodologii nauk 
lekarskich. Warszawa 1894. Kasa im. Mianowskiego, Druk. K. Kowalewskiego. 
22,8x15,5 cm, s. [4], IV, 165, [1], 6. opr. bibliot. 
ppł. z epoki.
Stan dobry. Dublet bibliot., piecz. Zakł. Psychologicz-
nego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 

120.–

1397. BITSCHNAU O[tto] – Prawidła życia chrześci-
jańskiego. Przełożył na polskie Józef Janiszew-
ski. Mikołów-Warszawa [1912]. Nakł. K. Miarki. 
28x21,5 cm, s. [16], VI, [2], 624, tabl. barwnych 
36. opr. wydawnicza pł. tłoczona, złoc., obcięcie 
barwione.
Rdzawe zaplamienia przy zszywkach, poza tym stan 
idealny. Tabl. barwne i oprawa wykonane w zakładzie 
Karola Miarki. Ilustracje w tekście. Zaw. rozdziały: 
Chrześcijański stan małżeński, Stan młodzieńczy, Stan 
bezżenny (wolny), Stan zakonny, Stan kapłański, Stan 
nauczycielski, Stan włościański, Stan rzemieślników i 
robotników, Stan wojskowy, Stan wdowi, Stan ubogich, 
Stan zamożnych, Stan przełożonych, Stan zadowolo-
nych, Stan chorych, Stan umierających. 280.– nr 1396
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1398. CHOBOT Karol – Chrystus lekarzem. Brześć n. B. 1935. Wyd. „Świat Ducha”. 
22,3x15,2 cm, s. 32. brosz.
Miejscami podkreślenia w tekście, poza tym stan do-
bry. Oprócz pozycji tytułowej pozycja zaw. również 
pracę Johna Butlera „Horoskop Jezusa Chrystusa” (s. 
[7]-16). Przedmowa Władysława Collen-Kołodzieja. 

48.–

1399. [CONGREVE William]. Krótkie opisanie wy-
nalazku Wilijama Kongrewa, nowego i taniego 
urządzenia parowych machin, tudzież oszczę-
dzania opału przy rozgrzewaniu kotłów z umo-
rzeniem dymu, przetłomaczone z rossyiskiego, 
z trzema rycinami. Warszawa 1820. Druk. N. 
Glücksberga. 20,8x12,7 cm, s. 31, tabl. rozkł. 
3. brosz. wt.
Podklejony ubytek karty tyt., ubytki dolnego mar-
ginesu trzech kart. Opis nowej maszyny parowej 
skonstruowanej przez W. Congreve’a (1772-1828) - 
brytyjskiego wynalazcy, pioniera badań nad bronią 
rakietową, posiadacza licznych patentów. Teoriami 
rakietowymi Congreve’a (racami kongrewskimi) 
zajmował się Józef Bem. 220.–

1400. DEDERKO Witold – Fotografia czyli obrazy słońcem malowane. [Warszawa 1939]. 
Wyd. Foton. 19,4x14 cm, s. [6], 174, [3]. brosz.
Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. 80.–

1401. DZIERŻYKRAY-ROGALSKI Tadeusz – Fizjologia defekacji. (Uwagi o konieczno-
ści powrotu do pierwotnej pozycji). Warszawa 1946. Inst. Wyd. „Scientia”. 20,4x14,7 
cm, s. 21, [3]. brosz.
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Okł. lekki odbarwione, poza tym stan bardzo dobry. Bez ilustracji. Końcowa konkluzja: „Muszla 
klozetowa winna być zastąpiona otworem w podłodze, z miejscem na stopy [...], co stosuje się już 
w miejscach publicznych, ze względów sanitarnych”. Curiosum. 48.–

1402. [FILM - katalog]. Muzeum Narodowe w Warszawie. 50 lat filmu francuskiego. Wy-
stawa w ... Warszawa, V-VI 1947. 20,7x14,8 cm, s. 30. brosz.
Zaplamienie marginesu pierwszych kart, poza tym stan dobry. Wstęp J. Toeplitza, krótka historia 
kina francuskiego, fotosy z filmów. 42.–

Gastronomia

1403. CHODKIEWICZ Alex[ander] – Nauka ro-
bienia piwa. Warszawa 1811. W Drukarni 
XX. Piiarów. 21x16,6 cm, s. 100, [10], tabl. 
11. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione.
Otarcia i ubytki grzbietu, podklejony ubytek karty 
tyt. i jednej dalszej karty. Tablice zamontowane na 
dodatkowych czystych kartach na końcu książki. 
Podręcznik browarnictwa wykorzystujący najnow-
sze (z końca XVIII w.) postępy nauk chemicznych. 
„Przez piwo rozumiemy napóy zdrowy, przyiemny 
i upaiaiący, sztuką zdziałany”. Rzadkie. 600.–

1404. GRUSZECKA Marya – Illustrowany ku-
charz krakowski dla oszczędnych gospodyń. 
Smaczne i tanie obiady dla domów obywatel-
skich, według kuchni krakowskiej, litewskiej, 
francuskiej i wiedeńskiej, z uwzględnieniem 
higieny i dyetetyki, z podaniem dyspozycyj 
na stosowne obiady każdego dnia całego roku, 
sposobu podawania potraw, ubierania stołu i 
przyjmowania gości; z osobnym rozdziałem 
o kuchni kartoflanej. Praktyczne przepisy do 
ciast, legumin, konfitur, likierów, lodów, marynat itp. [...]. Wyd. IX illustrowane, zu-
pełnie przerobione i pomnożone, z podaniem miar i wag dawniejszych (funty, kwarty) 
i metrycznych. Kraków [ca 1898]. Księg. J. M. Himmelblaua. 20,8x13,4 cm, s. [4], II, 
XVI, 434, [8]. opr. oryg. pł. zdob.
Zaplamienia okł., grzbiet nowy, wyraźne zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Na ostatnich kar-
tach odręczne notatki (spis bielizny pościelowej i stołowej, menu rodzinnych kolacji wigilijnych 
w l. 1902-1957 - czasem tylko z podaniem gospodarza wieczerzy świątecznej). Przypuszczalnie 
autorka występuje pod pseudonimem, a jej właściwe nazwisko brzmiało Kazimiera Krumłowska. 
Nieczęste. 220.–

1405. KSIĄŻKA kucharska dla użytku w domach miejskich i pańskich. Jasna i dokładna 
nauka sporządzania potraw mięsnych i postnych, zawierająca znaczny zbiór niezawod-
nych przepisów gotowania, dynstowania czyli duszenia, pieczenia ciast delikatnych, 
sporządzania kremów, galaret, sałat, komputów, smażenia owoców, robienia różnych 
ciepłych i zimnych napojów, tyzan, lukrów, lodów, konfitur, musów, mleczek, rulad, 
likierów i rozolisów, konserwowania wszelkich żywności przez suszenie, zaprawianie, 
bajcowanie, marynowanie i wędzenie; następnie: spis potraw obiadowych dla domów 
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gospodarskich, w dni powszednie i świąteczne, zastosowany do każdej pory roku, tu-
dzież: sposób ustawienia wielkich stołów, urządzenia uczt strzeleckich, śniadań a la 
fourchette, wieczerzy i biufetów, nakoniec: słowniczek wyjaśniający techniczne wy-
razy kucharskie, i skazówka do sporządzania różnych przypraw zapasowych. Druga 
poprawna edycyja. Lwów 1835. F. Piller. 21,3x12,9 cm, s. [4], II, 3-449, tabl. 2. opr. 
nieco późn. pł.
Wyraźne otarcia okł., przetarcia płótna na krawędziach, zaplamienia wewnątrz. Rzadkie. 800.–

1406. OCHOROWICZ-MONATOWA Marja – Uniwersalna książka kucharska z ilustra-
cjami i kolorowemi tablicami odznaczona na wystawach higjenicznych w Warszawie 
w r. 1910 i 1926. Przeszło 2.200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i 
kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej diety, codziennej 
higjeny oraz kuchni jarskiej. Wyd. znacznie powiększone. Lwów-Warszawa [nie przed 
1926]. Księg. Pol. B. Połonieckiego. 23,4x16,2 cm, s. 731, [5], tabl. 9. opr. oryg. ppł.
Okł. lekko otarte, stan dobry. 160.–



Harcerstwo

1407. BADEN-POWELL [Robert] – Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik teorii wycho-
wania skautowego dla drużynowych, przez lorda ..., twórcy [!] ruchu skautowego. Wyd. 
II. Warszawa 1946. Harc. Wyd. „Godziemba”. 19,4x13,3 cm, s. XIII, [1], 102. brosz.
Błażejewski 19. Okł. nieco pożółkłe. Podpisy własn, jeden zakreślony atramentem. Karta tyt. 
również po ang. 48.–

1408. DASZKIEWICZ-CZAJKOWSKA Stanisława – O wielki cel harcerstwa. Referat 
wygłoszony na II Walnym Zjeździe Oddziału Warszawskiego Z.H.P. [...]. Warszawa 
1922. Zarz. Oddz. Warsz. ZHP. 16d, s. 23, [1]. brosz. wt.
Błażejewski 803. Papier pożółkły, niewielki ślad zawilgocenia. 40.–
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1409. KAWALEC Romuald – Instytucja Gniazd Harcerskich i Osada Harcerska. Wilno-Kra-
ków 1921. Harcerska Spółka Wyd. 29,2x20,5 cm, s. [2], 19, [1]. brosz. wt. z zach. okł. 
oryg.
Błażejewski 41. Otarcia i zaplamienia okł. oryg., niewielkie ubytki krawędzi przedniej okł., po-
przeczne załamanie bloku, drobne zaplamienia wewnątrz. Ilustracje w tekście. 120.–

1410. LUTOSŁAWSKI Kazimierz – Czuj duch! Szesna-
ście gawęd obozowych o idei skautingu. Wyd. III. 
Warszawa [1921]. Gebethner i Wolff. 16,5x12,1 
cm, s. 164, [1]. brosz.
Błażejewski 872. Otarcia okł., częściowo zerwana na-
klejka na stronie tyt., rdzawe zaplamienia przy zszyw-
kach. Podpis własn. Książka po raz pierwszy ukazała się 
w 1913. 50.–

1411. NEKRASZ Władysław – Harcerze w bojach. 
Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w wal-
kach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-
1921. [Cz. 1]-2. Warszawa 1930-1931. Gł. Księg. 
Wojsk. 20,2x14,5 cm, s. XXII, [2], 214, [3]; VII, 
[1], 504. opr. ppł. bibliot. z zach. obu okł. brosz.
Błażejewski 115. Okł. otarte, blok nieco wygięty, lekkie 
zaplamienia wewnątrz, jedna karta podklejona. Piecz. 
własn. oraz lilijka (na grzbiecie opr.) i piecz.: „6-ta 
Siedlecka Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki”. Ilu-
stracje w tekście. Zaw. m.in. opisy walk w legionach, 
przy Obronie Lwowa, w Warszawie, w Wielkopolsce, w 
czasie wojny polsko-bolszewickiej; na końcu obszerny 
wykaz poległych, rannych, chorych i zaginionych harcerek i harcerzy. Nieczęste w komplecie. 

160.–

1412. PAWEŁEK Alojzy – Gawędy instruktorskie. Zbiór tematów przeznaczonych dla star-
szej młodzieży harcerskiej i kierowników. Wyd. III. Warszawa 1921. Druk. J. Kondec-
kiego. 14,8x11,2 cm, s. 91, [4]. brosz.
Błażejewski 877. Grzbiet oklejony papierem, otarcia i zaplamienia okł., załamanie tylnej okł. 
(wada fabryczna). 80.–

1413. PAWEŁEK Alojzy – Hasła współczesnej pracy harcerskiej. Gawędy obozowe. [War-
szawa] 1922. „Ster” - Wydawnictwo Harcerzy Warszawskich. 16,8x11,5 cm, s. 64. 
brosz.
Błażejewski 878. Okł. wyraźnie otarte, tylna także naddarta, papier pożółkły. Piecz. księgarni T. 
Mikulskiego w Katowicach, reklama tejże księgarni na tylnej okładce. Na przedniej okładce jako 
współwydawca figuruje Księg. Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie. 48.–

1414. SOSNOWSKI Józef – Służba harcerska. Warszawa 1936 [właśc. 1935]. Harcerskie 
Biuro Wyd. 19,3x13 cm, s. 59, [5]. brosz.
Błażejewski 838. Okł. nieco zaplamione. Zaw. m.in.: Służymy Polsce, Służymy bliźnim, Miłuje-
my przyrodę, Poszukujemy piękna, Tworzymy kuźnice myśli i czynu. 64.–



1415. JEDZIEMY... Warszawa [1935?]. Wyd. „Technika Samochodowa”. 16,6x12 cm, s. 
40, map 9. brosz.
Tylna okł. załamana i nieco zaplamiona, poza tym stan dobry. Krótki poradnik automobilowy 
zawierający artykuły dot. paliw samochodowych, schematyczne plany ważniejszych miast. Ilu-
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stracje w tekście. Na końcu mapa drogowa RP w 7 sekcjach oraz dodatkowo dwie mapy Śląska 
Cieszyńskiego i Górnego oraz okolic Krakowa. Okładka w stylu art deco sygnowana „C. 34”. 

80.–

1416. JUDGE Arthur W[illiam] – Obsługa i naprawa samochodu. Tłumaczenie „Car main-
tenance and repair”. Londyn-Edinburgh 1946. Wojskowy Instytut Techniczny Wydział 
Broni Pancernej i Motoryzacji. 18,8x12,4 cm, s. VII, [1], 350. opr. oryg. brosz.
Odcięty górny narożnik przedniej wyklejki, okł. lekko zaplamione, poza tym stan dobry. Liczne 
ilustracje w tekście. Na początku przedmowa do wydania trzeciego z 1941. Zaw.: Rozważania 
wstępne, Smarowanie samochodu, Silnik, Gaźnik i doprowadzenie paliwa, Chłodnica i układ 
chłodzenia, Sprzęgło, Skrzynka przekładniowa, Wał napędowy i most tylny, Hamulce, Zawiesze-
nie, Oś przednia i mechanizm kierowniczy, Utrzymanie kół i ogumienia, Instalacja elektryczna, 
Nadwozie, wnętrze i buda, Garażowanie samochodu na zimę lub na dłuższy okres czasu, Rozpo-
znawanie niedomagań silnika. Na końcu skorowidz. 120.–

1417. J. S. – W kościele i w cerkwi. Praktyczny wykład obrządków rzymskiego i greckiego. 
Kraków 1926. Wyd. Księży Jezuitów. 15,4x11,2 cm, s. 415. opr. pł. z epoki.
Stan dobry. Piecz., ślad po naklejce inwentarzowej na przedniej okł. Zaw.: O świątyniach kato-
lickich, ich ozdobach, sprzętach i o ubiorach kapłańskich, O początku różnych liturgij, o języ-
ku liturgicznym, śpiewie i muzyce, Wykład Mszy łacińskiej rzymskiej, poprzedzony słowem o 
Najśw. Ofierze w ogólności, Porządek liturgji św. Jana Chryzostoma, O innych nabożeństwach 
publicznych w obu obrządkach, Udzielanie Sakramentów świętych, Rok kościelny. 100.–

1418. LOMBROSO C[esare] – Geniusz i obłąkanie w związku z medycyną sądową, krytyką 
i historyą. Z 4-o wydania włoskiego przełożył J. L. Popławski. Warszawa 1887. Gebe-
thner i Wolff. 22,3x14,8 cm, s. 365, [2], tabl. 9. opr. psk. z epoki.
Otarcia opr., miejscami zaplamienia, papier zażółcony.
C. Lombroso (1835-1909) - włoski psychiatra i antropolog, twórca antropologicznej szkoły pra-
wa karnego, jego prace, z których najważniejszą jest „Człowiek-zbrodniarz”, wywarły znaczny 
wpływ na rozwój psychiatrii. 180.–

1419. [MACIĄTEK Stanisław Paweł]. Jan Czar [pseud.] – Dzieje kobiety. I. Ładna panna. 
II. Czar miłości. III. A kiedy będziesz moją 
żoną... Katowice 1935. Wyd. św. Stanisława. 
25,7x18,7 cm, s. 479, [1], tabl. 20. opr. oryg. 
ppł. zdob.
Przednia okł. lekko poluźniona, stan dobry. 180.–

1420. MAJEWSKA Wanda – Nauka o rzeczach. 
Pogadanki z dziećmi w szkole początkowej w 
pierwszym roku nauczania. Łódź 1916. Księg. 
L. Fiszera. 19,8x14,1 cm, s. 175, [1]. opr. oryg. 
ppł.

 [oraz] taże – Nauka o rzeczach. Pogadanki 
z dziećmi w szkole początkowej w drugim 
roku nauczania. Łódź 1917. Księg. L. Fiszera. 
19,9x14 cm, s. 188, III. opr. oryg. ppł.
Niewielkie naddarcia karty tyt. drugiego tytułu, stan 
dobry. Zaw. blisko 20 krótkich pogadanek na różne 
tematy, np.: Rodzice, Ogień, Woda, Książka, Ła-
komstwo, Koń Kościuszki, Zwierzęta domowe, Jaś 
i jego kura, O wróbelkach, Nasze zboża, Garncarz, 
Druciarz, O chlebie, Pijawka, Bobry. 70.– nr 1420
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1421. MIKUSIŃSKI J[an] – Kodeks towarzyski. Wyd. III. Miejsce Piastowe 1939. Wyd. 
Tow. św. Michała Archanioła. 14,3x9,8 cm, s. 49, [1]. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in: Ułożenie ciała czyli nasz wygląd, Chodzenie, Rozmowa, W towarzystwie, 
Przy stole, Przyjmując u siebie gości lub będąc gościem w cudzym domu, Podróże, Polowanie, 
Tańce, Zwiedzanie muzeów. 48.–

1422. NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – O więzieniach publicznych czyli Domach pokuty, 
rzecz krótka przez .... Warszawa 1818. U N. Glücksberga. 19x11,4 cm, s. 70. brosz.
Grzbiet oklejony papierem, charakterystyczne zabrązowienia kart, stan ogólny dobry. Piecz. 
własn. Zaw. „O więzieniach czyli Domach Pokuty, iakiemi są w Zjednoczonych Stanach Ame-
ryki, i iak w Królestwie Polskiem zaprowadzonemi być mogą”, „Opisanie Budowy warsztatów 
i Cell Domu pokuty w New - Jork”, „O Inspektorach”, „O Dozorcy i iego pomocnikach”, „O 
więzieniach, obchodzenie się z niemi, ich zatrudnienia, żywność i sposoby poprawy”, „Tabella 
skazanych więźniów w New-Jork przez pięć lat ostatnich z uwagami”. Nieczęste. 240.–

1423. NIEMOJEWSKI Andrzej – Biblja a gwiazdy. Sto pytań, stawionych biblistom, oraz 
sto odpowiedzi, dla ludzi, umiejących myśleć własną głową. Z 82-ma wizerunkami. 
Sapere ausuris. Warszawa 1924. Nakł. rodziny autora. 23,2x15,4 cm, s. [4], 121, [2]. 
brosz.
Okł. nieco otarte, niewielki ślad zawilgocenia narożnika tylnej okł., poza tym stan dobry. Piecz. 
(faksymile podpisu). Okładka projektu Lecha Niemojewskiego. 64.–

1424. PASZKOWSKI Seweryn – O pokusach wszechstronnie traktowanych przez X. licen-
cyata ... proboszcza maciejowickiego, według książki Dra Fryderyka Hense „O poku-
sach” w języku niemieckim wydanej w r. 1884 za wyraźnem zezwoleniem tegoż autora. 
Kraków 1890. Druk. F. X. Pobudkiewicza. 23,6x15,3 cm, s. 214. brosz.
Okł. nadkruszone i nieco załamane, grzbiet z niewielkimi ubytkami, górne marginesy ostatnich 
kart lekko naddarte, poza tym wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty. Zaw. części: O 
pokusach w ogólności, O rozmaitych gatunkach pokus. 80.–
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1425. POLSKI Związek Bokserski. Statut i przepisy techniczne. Poznań [193-]. Druk. Tech-
niczna. 15,2x11,5 cm, s. 124. brosz.
Okł. lekko otarte. Zapiski i odręczne poprawki w tekście. 
Dołączono list z Krak. Okręgowego Związku Bokser-
skiego informujący o terminie egzaminu sędziowskiego 
(25 II 1936). Nieczęste. 100.–

1426. PRENGEL Fr[anciszek] A[ugust] – 12 typów 
ludzkich w astrologji. Ich charakter, talent i skłon-
ności oraz zarysy losu. Łatwy sposób stwierdzenia 
ascendentu bez obliczeń za pomocą uniwersalnego 
astrolabjum. Wisła (Śląsk Cieszyński) 1934. Wyd. 
„Hejnał”, Druk. P. Mitręgi. 24x16,8 cm, s. 36. 
brosz.
Grzbiet nadpęknięty, papier miejscami nieco zaplamiony. 
Wklejono 3 wycinki prasowe w temacie. 54.–

 SAMOUCZEK Techniczny. Wydawnictwo Popu-
larno-Naukowe. Cieszyn. Nakł. Księg. B. Kotuli, 
Druk. P. Mitręgi, Druk. „Dziedzictwa”. 16x10 cm. 
brosz.
Okł. lekko zakurzone, poza tym stan dobry. Ilustracje w 
tekście. Seria popularnych poradników Bernarda Kotuli 
dla polskich majsterkowiczów, ukazująca się w l. 1921-
1937. Wyszło ok. 140 numerów.

1427. Nr 22. Tartak wodny. Z 17-ma rysunkami w tekście. [1925]. s. 16.                      40.–
1428. Nr 26. Roboty kartonowe. Z 11 rysunkami i 2 tablicami. Oprac. [Marek Kibiński] M. 

K. [krypt.]. [1922]. s. 26, [6].
Okł. i skrajne kart przebarwione, tabl. w ramach paginacji. 40.–

1429. Nr 31. Elektryczny aparat do kopjowania klisz na papierze bromowym lub chlorobro-
mowym. Napisał [Stanisław Szydelski] Staszyd [pseud.]. Wyd. II. Z 15 rycinami w tek-
ście. 1930. s. 28, [4].                                                                                                  40.–

1430. Nr 42. Balony. Budowa modeli: Montgolfier’ów, Charles’a, Green’a. Napisał Jan Ol-
szewski. Z 27-ma rysunkami w tekście. 1923. s. 32.
Niewielki ubytek karty tyt. 40.–

1431. Nr 47. Zbieranie, zasuszanie i przechowywanie roślin. Z 11 rysunkami w tekście. 
Opra cował Jerzy Cienciała. [1924]. s. 31.                                                                  40.–

1432. Nr 84. Plastograf. Przyrząd do rzucania cieni plastycznych na ekran. Z 15 rysunkami 
w tekście. Opracował A[dam] Ligęza. [1925]. s. 23, [1].              40.–

1433. Nr 93. Hektograf. Aparat do powielania pism i rysunków, jego wyrób i użycie. Z 5 ry-
sunkami w tekście. Napisał M. Waldmann. [1926]. s. 29, [3].                                  40.–

1434. Nr 97. Spektroskop. Z 8 rysunkami w tekście. Napisał M[arek] Kibiński. [1925]. s. 27, 
[5].                                                                                                                               40.–

1435. Nr 99. Budowa drezyny wodnej. Z 17 rysunkami w tekście. Opracował B. J. Przyłu-
ski. [1925]. s. 24, [8].                                                                                                  50.–

1436. Nr 108. Pomiary prędkości światła i próby „perpetuum mobile”. Z 10 rysunkami w 
tekście. [Napisał] Jan Poliński. 1927. s. 32.                                                               50.–

1437. Nr 109. Parlofon elektryczny. Opracował B. J. Przyłuski. Z 18 rysunkami w tekście. 
1927. s. 32.                                                                                                                  50.–

1438. Nr 117. Latarka elektryczna z generatorkiem. Napisał F. Bäck. Z 15 rys. w tekście. 
[1927]. s. 26, [5].                                                                                                              50.–
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1439. SCHREIBER Witołd – Małżeństwo i jego dzieje. Z jedną tablicą i dwudziestu illustra-
cyami w tekscie. Lwów 1903. Księg. Polska B. Połonieckiego. 25,3x20,2 cm, s. VIII, 
206, tabl. 1. opr. wsp. ppł.
Pierwsze karty lekko zakurzone, ostatnie - zaplamione, poza tym stan dobry. Książkę otwiera 
rozdział „Okres bezładu płciowego”. 140.–

1440. SEIFERT Bogumił, DĄBROWSKI Stanisław, SIMON Andrzej – Samouczek roz-
grywki brydżowej z autobrydżem. Warszawa 1956. Druk. LSW. 18,7x12,2 cm, s. 75, 
[2], tabl. luzem 26, przyrząd „Autobridge”. brosz., oryg. futerał pł.
Otarcia narożników futerału, stan dobry. Samouczek brydżowy zawierający podręcznik z omó-
wieniem 52 przykładów, tablice ilustrujące kolejne przykłady, tablicę z suwakami umożliwiającą 
symulację gry. 70.–

1441. SURÉN Hans – Człowiek i słońce. Słowo wstępne gen. L. Żeligowskiego. Sto ilu-
stracyj w tekście. Wyd. II uzupełnione artykułem W. Sidorowicza. Wilno 1937. Wyd. 
„Orloga”. 22x15,7 cm, s. VIII, 155, [5], tabl. 6. brosz., bibułka ochronna.
Ubytki i naddarcia krawędzi bibułki ochronnej, poza tym stan bardzo dobry. Obca dedykacja. 
Przekład W. Laudyna. Okładka i rysunki w tekście Gracjana Achrem-Achremowicza. Na bibułce 
ochronnej nadruk: „Sport dla wszystkich. Książka bogato ilustrowana. 100.–

1442. SZYLLER-SZKOLNIK [Chaim] – Astrologja kabalistyczna ułożona na zasadzie 
rewelacji słynnego medjum M-lle. Ewigny-Rara. Nr 1-12. Warszawa [1928]. Wyd. 
„Świt”. ca 17,3x12 cm, s. 16 [każdy numer]. brosz.
Otarcia i niewielkie zaplamienia okł., przetarcia grzbietu kilku zeszytów, wewnątrz stany dobre. 
Komplet dwunastu zeszytów zawierających „niezwykle ciekawe i cenne szczegóły dla osób uro-
dzonych” w kolejnych miesiącach roku. 160.–

1443. SZYMAŃSKI Juljusz – Okulistyka w skróceniu. Kurytyba 1920. Ksiąg. Polska - B. 
Dergint i Ska. 23x16,3 cm, s. [2], 206. brosz.
Okł. nieco otarte, niewielkie załamania narożników kart. Podpis własn. Podkreślenia fragmentów 
tekstu. Ilustrowany podręcznik okulistyki wydany w Brazylii. 120.–
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1444. VAUBAN Marja, KURCEWICZ Michał – Podstawy rozmowy towarzyskiej. Warsza-
wa 1935. M. Arct. 17,8x12,9 cm, s. 146, [1]. brosz.
Stan dobry. Zaw. m.in.: Jak rozpocząć konwersację, Zachowanie się w czasie rozmowy, Używa-
nie tytułów w czasie rozmowy, Wpływ alkoholu na rozmowę, Skąd czerpać wiadomości, Rozmo-
wa na ulicy, Rozmowa z cudzoziemcem, Rozmowa z osobą chorą, Dyskusja, sprzeczka i kłótnia, 
Opowiadanie, gawędziarstwo. 64.–

1445. VIDAL A[uguste-Théodore] (de Cassis) – Traité des maladies vénériennes. Avec 
planches gravées en taille - douce et coloriées. Deuxiéme Édition. Paris 1855. Librairie 
de Victor Masson. 21,4x14,3 cm, s. [4], VIII, 580, tabl. kol. opr. oryg. psk. z epoki.
Grzbiet nieco otarty, poza tym stan dobry. Praca dotycząca chorób przenoszonych drogą płciową 
z księgozbioru Karola Pawlikowskiego (piecz. własn. na karcie tyt., dwa odręczne podpisy, złoc. 
inicjały na grzbiecie).
K. Pawlikowski (1834-1875) - lekarz Szpitala Św. Łazarza w Warszawie, syfilidolog, członek 
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Ukończył studia medyczne na uniwersytecie char-
kowskim, następnie uzupełniał swoje wykształcenie w Paryżu, Heidelbergu i Wiedniu. W 1858 
powrócił do Warszawy i otworzył praktykę jako lekarz chorób wenerycznych. 180.–

1446. [VOLKSWAGEN]. Deine KdF-Wagen. Berlin [1939]. Volkswagenwerk. 29,7x21,1 
cm, s. 31, [1]. brosz.
Okł. otarte i nieco zaplamione, podklejone załamanie narożnika przedniej okł. Bogato ilustrowa-
ny prospekt reklamowy najwcześniejszych modeli volkswagena „garbusa” (z charakterystyczną 
dzieloną tylną szybą). Ilustracja na tabl. 23. 160.–

1447. WASCHKO Stanisław, OLSZEWICZ Bolesław – Podręczna encyklopedja handlo-
wa. Wydawnictwo zbiorowe pod red. ... T. 1-3. Poznań 1931[-1932]. Poznańska Spółka 
Wyd., Izba Przem.-Handl. 21,3x15 cm, s. [10], 546, [1]; [4], [549]-1124; [8], 1125-
1566. opr. oryg. pł. złoc.
Opr. nieco otarte, złocenia na grzbietach częściowo zatarte, stan ogólny dobry. Podpis własn., 
piecz. T. 1: A-Ko, t. 2: Kradzież - przejęcie długu, t. 3: Przejęcie przeds. handl. - Ż. 480.–
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1448. ZAWAŁKIEWICZ Zdzisław – Słowniczek lu-
dowych i naukowych nazw leków, surowców i 
przetworów chemicznych używanych w Gali-
cyi, Królestwie Polskiem i W. Ks. Poznańskiem. 
Warszawa 1914. Nakł. J. Bielawskiego, wła-
ściciela apteki w Pruszkowie. 21,7x14,5 cm, s. 
VIII, [9]-84, [4], 37. opr. oryg. pł.
Drobne zaplamienia okł., stan dobry. Po tekście zasad-
niczym bogaty dział reklamowy. 120.–

1449. ZEMBRZUSKI L[udwik] – Dzieje kierunków, 
teoryj i doktryn filozoficzno-lekarskich. [War-
szawa] 1935. Koło Medyków S.S.S.M.U.W. 
24x16,8 cm, s. [8], 226, [2]. brosz.
Stan dobry. Na odwrocie strony tyt. nadruk: „Z cyklu 
wykładów z historji i filozofji medycyny na Uniwer-
sytecie Warszawskim”. Praca poświęcona związkom 
filozofii i medycyny w rozwoju historycznym od śre-
dniowiecza do początków XX w. 140
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LISTA WYNIKÓW 
121 AUKCJI ANTYKWARYCZEJ „RARA AVIS”  

21 PAŻDZIERNIKA 2017
2 - 130
4 - 220
6 - 700
7 - 140
8 - 260
9 - 220
12 - 50
13 - 180
15 - 180
17 - 1000
18 - 100
19 - 120
21 - 120
22 - 220
23 - 110
24 - 48
28 - 70
31 - 60
32 - 60
33 - 64
34 - 48
35 - 80
36 - 150
37 - 64
38 - 50
39 - 48
41 - 220
42 - 220
43 - 260
44 - 110
45 - 280
46 - 110
47 - 75
48 - 85
51 - 100
52 - 75
53 - 150
54 - 120
55 - 150
56 - 70
57 - 70
58 - 130
59 - 130
60 - 60
61 - 320
62 - 60
64 - 120
66 - 220
67 - 64
68 - 190
69 - 130
70 - 40
71 - 420
74 - 750
75 - 80
76 - 500
82 - 260
83 - 220
84 - 120
86 - 280
87 - 220
91 - 420
92 - 64
93 - 60
97 - 190

98 - 100
100 - 80
107 - 80
110 - 100
111 - 100
112 - 100
113 - 75
115 - 800
116 - 800
117 - 660
118 - 1300
119 - 650
120 - 800
121 - 1700
123 - 20000
124 - 640
125 - 900
126 - 750
127 - 720
128 - 1300
131 - 2600
132 - 1150
134 - 160
135 - 1100
136 - 3200
137 - 340
138 - 300
141 - 360
142 - 120
143 - 850
144 - 120
145 - 1200
146 - 3000
148 - 600
149 - 1600
150 - 150
151 - 1000
152 - 480
153 - 2400
154 - 120
155 - 360
156 - 180
157 - 1100
158 - 800
159 - 200
160 - 220
161 - 1600
163 - 120
164 - 1000
166 - 280
167 - 110
168 - 2400
169 - 680
170 - 550
171 - 820
172 - 1200
173 - 820
175 - 680
176 - 950
177 - 1500
178 - 1000
179 - 1600
180 - 1300
182 - 4100
183 - 360

184 - 600
185 - 1700
186 - 31000
187 - 29000
188 - 800
189 - 400
191 - 480
193 - 400
194 - 950
195 - 3000
196 - 360
197 - 1200
198 - 85000
199 - 380
200 - 3700
202 - 600
206 - 3600
207 - 2100
208 - 1200
209 - 6500
210 - 2200
212 - 17000
214 - 600
217 - 6000
218 - 3400
220 - 2200
221 - 640
222 - 7000
223 - 400
224 - 730
225 - 440
226 - 100
227 - 1200
228 - 680
230 - 680
231 - 3200
232 - 280
233 - 4500
237 - 420
241 - 480
245 - 8000
247 - 360
249 - 1600
250 - 8500
251 - 600
252 - 360
253 - 400
255 - 2600
257 - 180
258 - 180
259 - 180
260 - 180
261 - 180
262 - 180
266 - 100
267 - 100
268 - 100
269 - 100
270 - 100
271 - 100
274 - 260
275 - 7000
280 - 80
281 - 200
282 - 100

283 - 120
284 - 100
285 - 200
287 - 170
288 - 180
289 - 300
290 - 80
291 - 900
292 - 2500
293 - 380
294 - 70
296 - 650
297 - 270
299 - 380
300 - 120
301 - 1900
303 - 220
304 - 220
307 - 816
311 - 120
312 - 1600
315 - 4500
316 - 200
317 - 220
318 - 50
319 - 260
320 - 220
321 - 320
323 - 100
324 - 200
326 - 140
329 - 100
330 - 240
331 - 100
332 - 80
333 - 220
334 - 100
335 - 50
337 - 65
342 - 35
344 - 60
345 - 270
346 - 180
347 - 48
348 - 80
349 - 35
350 - 35
351 - 320
353 - 70
356 - 70
357 - 180
358 - 650
359 - 70
361 - 340
362 - 120
363 - 440
364 - 70
365 - 320
366 - 130
367 - 130
369 - 160
370 - 320
372 - 750
373 - 120
374 - 240

375 - 240
376 - 180
377 - 240
379 - 240
384 - 80
386 - 230
389 - 170
390 - 400
391 - 260
393 - 160
394 - 800
395 - 120
397 - 340
399 - 80
402 - 80
405 - 700
406 - 450
407 - 420
408 - 340
409 - 650
410 - 150
413 - 70
414 - 160
415 - 170
416 - 120
417 - 610
419 - 260
420 - 60
421 - 80
422 - 190
424 - 80
425 - 260
426 - 1300
427 - 260
429 - 420
430 - 600
431 - 360
432 - 120
433 - 400
434 - 170
436 - 420
437 - 170
438 - 80
439 - 120
440 - 320
441 - 100
442 - 100
443 - 220
444 - 420
446 - 220
447 - 150
448 - 60
449 - 240
450 - 160
451 - 200
452 - 1100
453 - 202
455 - 60
456 - 85
457 - 340
458 - 900
460 - 150
461 - 65
462 - 190
463 - 140
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464 - 190
465 - 140
466 - 120
470 - 3100
471 - 1700
476 - 6000
478 - 3000
479 - 1900
480 - 640
481 - 220
482 - 2700
484 - 300
485 - 6500
486 - 1100
487 - 3300
488 - 1500
489 - 1200
490 - 320
491 - 1200
492 - 1000
494 - 3600
495 - 750
496 - 460
497 - 2000
498 - 750
499 - 650
500 - 420
501 - 750
502 - 500
504 - 1200
506 - 1050
507 - 360
508 - 420
509 - 420
510 - 460
511 - 440
512 - 140
513 - 340
515 - 260
516 - 550
518 - 670
519 - 200
520 - 320
521 - 540
522 - 200
524 - 670
525 - 540
526 - 150
527 - 240
528 - 700
529 - 340
531 - 320
532 - 160
533 - 140
535 - 400
536 - 2000
537 - 320
538 - 320
540 - 120
541 - 180
542 - 170
543 - 140
545 - 500
546 - 300
548 - 310
550 - 240
551 - 220
553 - 140
554 - 320
555 - 650
556 - 150
557 - 1000
558 - 600

561 - 120
564 - 240
565 - 140
568 - 160
570 - 180
571 - 300
572 - 220
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575 - 120
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586 - 420
588 - 340
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601 - 100
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608 - 140
609 - 160
613 - 160
615 - 220
616 - 400
617 - 700
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623 - 800
624 - 3800
627 - 3000
628 - 1600
629 - 260
630 - 850
631 - 280
632 - 640
634 - 360
635 - 800
636 - 360
637 - 160
638 - 650
640 - 80
641 - 650
642 - 320
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648 - 140
650 - 360
652 - 150
653 - 1900
654 - 340
655 - 2400
657 - 120
659 - 260
660 - 420
661 - 240
662 - 2400
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665 - 600
671 - 3200
672 - 1300
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674 - 3700
675 - 480
676 - 850
677 - 1100
678 - 4600
679 - 800
681 - 1400
682 - 900
684 - 1600
685 - 1200
686 - 240
688 - 260
690 - 650
691 - 1200
692 - 480
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696 - 1200
697 - 1800
698 - 19000
700 - 160
701 - 600
702 - 550
704 - 60
705 - 80
707 - 110
708 - 200
709 - 110
710 - 180
711 - 180
712 - 110
713 - 320
715 - 300
717 - 140
718 - 220
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720 - 60
721 - 120
722 - 120
723 - 120
724 - 60
726 - 500
730 - 480
733 - 160
734 - 140
735 - 330
737 - 240
738 - 240
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740 - 240
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743 - 220
744 - 230
745 - 220
746 - 900
748 - 170
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750 - 120
751 - 120
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753 - 60
754 - 420
755 - 380
756 - 480
757 - 480
759 - 220
761 - 100
762 - 100
763 - 170
764 - 280

765 - 120
767 - 64
768 - 300
769 - 180
772 - 480
774 - 480
775 - 190
776 - 120
778 - 650
779 - 1300
783 - 600
784 - 320
786 - 120
787 - 220
788 - 80
789 - 200
791 - 480
792 - 80
793 - 80
795 - 140
796 - 80
797 - 150
798 - 60
799 - 200
800 - 220
803 - 90
805 - 80
806 - 80
807 - 140
808 - 140
809 - 240
810 - 120
811 - 80
812 - 1800
813 - 240
814 - 320
815 - 340
816 - 850
817 - 120
818 - 420
821 - 50
822 - 2400
823 - 160
824 - 260
826 - 120
827 - 120
829 - 700
830 - 64
832 - 100
835 - 280
836 - 320
837 - 490
838 - 1000
841 - 550
845 - 420
846 - 220
847 - 240
848 - 550
849 - 220
850 - 220
851 - 120
852 - 130
853 - 100
855 - 280
856 - 140
857 - 110
858 - 550
859 - 150
860 - 160
863 - 360
864 - 220
866 - 380
867 - 60

868 - 120
869 - 870
870 - 85
871 - 95
872 - 120
873 - 48
874 - 100
875 - 60
876 - 100
877 - 64
880 - 80
881 - 75
883 - 80
884 - 90
885 - 60
887 - 300
888 - 80
890 - 140
892 - 170
894 - 120
896 - 80
897 - 120
898 - 60
899 - 80
901 - 170
902 - 140
903 - 240
904 - 25000
905 - 16000
906 - 2600
907 - 1600
908 - 400
909 - 400
913 - 1100
916 - 480
917 - 950
919 - 400
920 - 100
921 - 100
922 - 200
923 - 650
925 - 120
926 - 70
927 - 70
928 - 260
929 - 50
930 - 130
931 - 120
936 - 220
937 - 640
940 - 160
941 - 400
942 - 80
944 - 650
945 - 650
946 - 600
947 - 550
948 - 560
949 - 600
950 - 600
951 - 600
956 - 100
957 - 100
958 - 64
959 - 950
960 - 120
962 - 220
963 - 340
964 - 650
965 - 7000
966 - 500
968 - 420
969 - 70
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970 - 70
973 - 190
975 - 260
976 - 120
977 - 2000
978 - 260
979 - 250
980 - 220
981 - 140
982 - 120
983 - 140
984 - 80
987 - 1300
989 - 140
990 - 140
991 - 120
992 - 140
993 - 120
994 - 80
996 - 420
997 - 180
1000 - 130
1004 - 450
1005 - 140
1007 - 260
1010 - 300
1011 - 340
1012 - 3200
1013 - 320
1014 - 160
1016 - 120
1017 - 60
1019 - 120
1021 - 540
1022 - 160
1023 - 100
1024 - 560
1025 - 240
1029 - 130
1030 - 280
1031 - 110
1032 - 120
1033 - 100
1034 - 11000
1035 - 360
1036 - 320
1039 - 380
1040 - 320
1041 - 180
1042 - 180
1043 - 180
1045 - 180
1047 - 80
1048 - 170
1049 - 60
1050 - 120
1051 - 250
1052 - 240
1054 - 60
1055 - 500
1056 - 150
1058 - 240
1059 - 750
1060 - 200
1061 - 120
1062 - 420
1063 - 120
1064 - 48
1066 - 360
1068 - 80
1072 - 160
1073 - 140
1074 - 320

1075 - 120
1076 - 140
1077 - 100
1078 - 110
1079 - 160
1084 - 140
1085 - 1800
1086 - 130
1087 - 400
1088 - 1200
1089 - 550
1090 - 170
1091 - 440
1093 - 170
1094 - 320
1098 - 440
1099 - 100
1100 - 260
1101 - 170
1102 - 750
1107 - 190
1108 - 360
1110 - 130
1118 - 750
1119 - 950
1125 - 64
1127 - 240
1129 - 240
1130 - 140
1133 - 360
1134 - 1800
1136 - 460
1137 - 140
1138 - 1100
1139 - 120
1140 - 170
1141 - 560
1142 - 160
1143 - 160
1144 - 1100
1145 - 240
1148 - 160
1149 - 320
1150 - 80
1151 - 1200
1152 - 500
1153 - 190
1156 - 320
1157 - 300
1166 - 240
1167 - 480
1168 - 420
1169 - 420
1170 - 420
1173 - 320
1175 - 650
1176 - 80
1177 - 2800
1182 - 200
1186 - 750
1187 - 600
1189 - 800
1191 - 1500
1193 - 120
1195 - 750
1196 - 54
1197 - 80
1198 - 150
1199 - 48
1200 - 170
1201 - 320
1202 - 320
1203 - 115

1204 - 340
1205 - 200
1207 - 180
1211 - 340
1212 - 110
1214 - 420
1215 - 260
1216 - 1600
1219 - 64
1220 - 1700
1221 - 120
1223 - 150
1225 - 190
1229 - 340
1231 - 140
1234 - 220
1236 - 460
1237 - 1600
1238 - 230
1240 - 550
1241 - 930
1242 - 1600
1245 - 3800
1246 - 420
1247 - 360
1248 - 100
1250 - 650
1251 - 550
1252 - 300
1253 - 130
1254 - 120
1255 - 310
1256 - 220
1257 - 240
1258 - 330
1261 - 120
1262 - 170
1263 - 360
1275 - 1600
1276 - 140
1277 - 360
1278 - 400
1279 - 220
1280 - 70
1281 - 600
1283 - 75
1284 - 180
1286 - 220
1287 - 700
1289 - 3200
1291 - 180
1293 - 265
1294 - 120
1295 - 200
1299 - 240
1300 - 550
1302 - 460
1303 - 340
1305 - 140
1306 - 230
1307 - 130
1308 - 700
1309 - 280
1311 - 80
1312 - 360
1313 - 160
1316 - 550
1318 - 220
1319 - 220
1320 - 220
1321 - 250
1322 - 220
1323 - 220

1326 - 150
1327 - 100
1328 - 110
1329 - 120
1330 - 135
1331 - 150
1336 - 600
1337 - 170
1339 - 400
1340 - 180
1343 - 1900
1344 - 80
1345 - 100
1346 - 170
1347 - 2000
1348 - 85
1349 - 220
1350 - 480
1351 - 200
1353 - 480
1354 - 5000
1355 - 360
1356 - 1100
1357 - 155
1358 - 70
1359 - 250
1360 - 60
1361 - 110
1362 - 130
1363 - 120
1364 - 130
1365 - 240
1367 - 160
1370 - 280
1371 - 1450
1372 - 280
1373 - 280
1374 - 120
1375 - 240
1380 - 240
1383 - 180
1386 - 270
1387 - 100
1389 - 200
1390 - 130
1391 - 80
1393 - 650
1394 - 2000
1395 - 160
1396 - 180
1397 - 480
1398 - 180
1399 - 80
1400 - 220
1401 - 120
1402 - 4000
1403 - 480
1404 - 85
1405 - 48
1406 - 180
1407 - 48
1409 - 3000
1410 - 54
1411 - 54
1412 - 85
1413 - 54
1414 - 54
1415 - 54
1416 - 54
1417 - 110
1418 - 54
1419 - 54
1420 - 54

1421 - 54
1422 - 54
1423 - 100
1424 - 3000
1425 - 1500
1426 - 2200
1427 - 240
1428 - 250
1430 - 460
1431 - 500
1432 - 320
1433 - 80
1434 - 240
1435 - 200
1436 - 60
1438 - 320
1439 - 64
1440 - 60
1441 - 110
1442 - 220
1443 - 220
1444 - 380
1445 - 102
1450 - 40
1451 - 40
1455 - 40
1456 - 40
1457 - 1000
1458 - 50
1459 - 80
1462 - 100
1463 - 1100
1465 - 192
1466 - 140
1467 - 140
1468 - 120
1469 - 160
1473 - 80
1474 - 48
1475 - 500
1478 - 120
1479 - 170
1482 - 420
1483 - 160
1484 - 750
1485 - 130
1486 - 320
1487 - 280
1488 - 280
1489 - 100
1490 - 48
1491 - 140
1492 - 1100
1493 - 130
1494 - 54
1495 - 110
1496 - 85
1498 - 160
1500 - 160
1501 - 64
1502 - 64
1503 - 54
1504 - 60
1505 - 85
1506 - 300
1508 - 260
1511 - 320
1513 - 240
1514 - 170
1515 - 1950
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pieczęć instytucji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018 r.

Antykwariat „RARA AVIS” s.c.
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków

tel./fax: (12) 422-03-90

ZAMÓWIENIE NA 122 AUKCJĘ ANTYKWARYCZNĄ 
17 lutego 2018

Imię i nazwisko (nazwa instytucji): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel./fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamawiam następujące pozycje

poz. nr autor, tytuł limit
1. 
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

a) Wylicytowane pozycje proszę wysłać za pobraniem.

 Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Wylicytowane pozycje proszę wysłać po dokonaniu przez mnie przedpłaty na konto (po uzgod-
nieniu kosztów wysyłki).

 Podpis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Po wykonaniu zamówienia należność zostanie uregulowana przelewem z naszego konta banko-
wego.

Pieczęć, podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest regulamin aukcji.
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