Bartłomiejczyk… poz. 2

A R C H I T E K T U R A

I

S Z T U K A

1.

ALMANACH fotografiki wileńskiej. Wilno: Fotoklub Wileński, 1931. –
87, [1] s., [40] s. tabl., [28] s. inseratów, 26 cm, opr. pł. Tyt. i informacje
również w jęz. franc., ang. i niem. W części tekstowej m.in. historia i statut
organizacji, bibliografia fotografiki polskiej, spis stowarzyszeń fotograficznych w Polsce i lista adresowa fotografików polskich. W części ilustracyjnej
40 zdjęć fotografików wileńskich, w tym Jana Bułhaka. Dział literacki Jan
Bułhak; Dział ilustracyjny St. Turski; Okładka i układ graficzny Jan Kruszyński; Dział ogłoszeń Kazimierz Lelewicz. Zachowana okładka broszury.
Egz. nosi nr 413. Stan b. dobry.
150. –

2.

BARTŁOMIEJCZYK Edmund Ludwik (1885-1950): Kobziarz. 1929. –
drzeworyt 24,5 × 17,5 cm (ark. 28 × 22 cm), sygn. na desce monogramem.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych grafików międzywojnia, kierownik
pierwszej w Polsce katedry Grafiki Użytkowej, laureat wielu nagród w kraju
i zagranicą.
250. –

3.

[BATOWSKI Zygmunt (1876-1944), BOROWY Wacław (1890-1950)]:
Odzyskane zbiory rękopisów i grafiki w Bibljotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Z 13 ilustracjami. Tekst przez W.B. i Z.B. Ilustracje według fo-

5

tografij J.Bułhaka, J.Bułhakówny i Z.Marcinkowskiego. Warszawa: Odbito w tłoczni
W.Łazarskiego, 1925. – 54, [2] s., il., 19 cm,
brosz. wyd. Dołączono kartonik z autografem
Z.Batowskiego. Omówienie odzyskanych przez
Delegację Komisji Specjalnej w Moskwie zbiorów wywiezionych z Polski od 1772 r. – m.in.
„Kazania Świętkorzyskie”.
120. –
4.

BERMAN Mieczysław: Satyra – plakat... Styczeń 1961. Warszawa: Centralne Biuro Wystaw
Artystycznych, Związek Polskiech Artystów
Plastyków, 1961. – 30, [1] s., portret, [33] s.tabl., 23 cm, brosz. wyd., obw.
Katalog wystawy fotomontarzy zorganizowanej w Zachęcie. Okł. i proj.
graficzny autora. Obw. podklejona, wnętrze czyste.
50. –

5.

CHARENSOL Georges: Moïse Kisling. Paris: Eitions de Clermont, 1948.
– 95, [2] s. w tym 19-93 s.tabl., akwaforta, 22,5 cm, brosz. wyd., obw., kartonowy futerał. Edycja limitowana z nakładu 52-250, egz. nr 140 z orginalną
grafiką sygnowaną na płycie przez artystę. Monografia Mojżesza Kislinga,
polskiego malarza żydowskiego pochodzenia, ucznia Józefa Pankiewicza,
artysty z kręgu École de Paris. Stan nienaganny.
600. –
6. CHOMICZ Bolesław: Odbudowa wsi polskiej. Wstęp Stanisław Dzierzbicki. Warszawa:
Przegląd Pożarniczy, 1916. – [4],
120 s., ozdobniki, finaliki, 24
cm, brosz. wyd. Okładka podniszczona, blok czysty. 60. –
7. CYPRIAN Tadeusz (18981979): Fotografia amatorska.
Oprac. … Bydgoszcz: Wyd.
Fabryki Płyt, Błon i Papierów
Fotograficznych, 1939. – 172 s.,
[47] s. tabl. fot., il. 16,5 cm, opr.
pł., przednia okł. brosz. zach.
(kolor.). Praktyczny podręcznik fotografii przedwojennego
prezesa Polskiego Związku Fotografików z licznymi przykładami.
60. –

6

8.

CYPRIAN Tadeusz (1898-1979), STALONY-DOBRZAŃSKI J., WIECZOREK Antoni (1898-1940): Leica w Polsce. Wydawnictwo zbiorowe,
poświęcone wszystkim dziedzinom fotografji Leiką. Warszawa-Poznań:
Polskie Tow. Fotograficzne, 1936. – 78, [8] s., 48 k. tabl., 24 cm, brosz.
wyd. Wydawnictwo zbiorowe poświęcone propagowaniu fotografowania
Leicą m.in. na wodach Polesia i szczytach Tatr. Reprodukowane zdjęcia
autorów oraz m.in. Henryka Poddębskiego, Jana Rysia i Zofii z ks. Druckich-Lubeckich Chomętowskiej. Minimalne otarcia względnie zagniecenia
na przedniej okł. i pierwszych kartach.
150. –

9.

[CZARTORYSCY] Galerja obrazów. Katalog tymczasowy. Kraków: Muzeum
XX. Czartoryskich, 1914. – 86, [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Wyd. Muzeum
XX. Czartoryskich, I. Opis 445 obrazów obcych, polskich, mozaik, miniatur
i iluminacji z określeniem ich pochodzenia w zbiorach. Wśród nich arcydzieła
Leonarda da Vinci, Rafaela (zaginiony po 1945 r.) i Rembrandta.
60. –

10.

DMOCHOWSKI Zbigniew: The Architecture of Poland. An Historical Survey. With a Foreword by Lionel B. Budden. London: The Polish
Research Centre, 1956, – XXVI,
429 s., 1173 il., 25 cm, opr. wyd.
z tytułem złoc. na grzbiecie. Obszerna, najpełniejsza powojenna
monografia poświęcona architekturze polskiej, obejmująca okres od
epoki romańskiej do klasycyzmu.
Zawiera olbrzymią ilość materiałów
ikonograficznych (zdjęcia, plany,
rzuty, przekroje, aksonometrie,
detal, etc.) wcześniej nie publikowanych. Stan b. dobry. 200. –

11.

DOM Osiedle Mieszkanie. Rok II,
styczeń-grudzień 1930, Nr 1 – 12.
Miesięcznik pod red. Józefa Jankowskiego, Szczęsnego Rutkowskiego, Teodora Toeplitza. Organ
Polskiego Tow. Reformy Mieszkaniowej zał. w r. 1929 przez T. Toeplitza.
Warszawa, 1930. – Bogato ilustrowane czasopismo, zawierające materiały z dziedziny mieszkaniowej, urbanistyki, budownictwa i ogrodnictwa.
W numerze 6. uszkodzona s.13/14 z niewielkim uszczerbkiem dla tekstu.
Współopr. ppł., stan dobry.
360. –
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12.

DREXLER Ignacy: Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej. (Rycin 44).
Lwów: B. Połoniecki, 1916. – 188, [3] s., il., plany, szkice, plan rozkład.,
21 cm, brosz. wyd. Zagadnienia Techniczne Odbudowy Kraju 10. Na oddzielnej tabl.: Ciąg ulic Grodzka – Stradom – Krakowska w Krakowie.
Okładka poluzowana, blok w stanie idealnym.
90. –

13.

FASSBENDER Eugeniusz: Zasady nowoczesnej nauki o budowie miast.
Przetłómaczyli Ign. Menasche i Antoni Danysz. Kraków: G. Gebethner
i Sp., 1916. – XII, 151, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. II. Wydawnictwo Obywatelskiego Komitetu Odbudowy wsi i miast w Krakowie. Okładka podniszczona, blok czysty.
60. –

14.

FELIŃSKI Roman (1886-1953): Budowa miast z ilustracyami i planami miast.
Lwów: Gubrynowicz i Syn, 1916. – [8], 114
s., 30 il. w tym dwa rozkład. plany, 24 cm,
brosz. wyd. Stan znakomity.
100. –

15.

FELIŃSKI Roman: Miasta, wsie, uzdrowiska w osiedleńczej organizacji kraju. Z 105
rycinami. Warszawa: Nasza Księgarnia,
1935. –[4], 248 s., il., plany, szkice, 24,5
cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Alfreda Lauterbacha (1884-1943), historyka
sztuki i muzeologa. Okładka pokruszona,
blok w stanie dobrym.
150. –

16.

FRANQUEVILLE d’Abancourt Helena, de: Grafika książkowa Józefa
Mehoffera na tle prądów współczesnych. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 1929. – [4], 64, [1] s., il., 3 k.tabl., 23,5 cm, brosz. wyd.
Odbito 600 egz. numerowanych, ten ze stu wręczonych autorce nosi nr 303
i autograf.
60. –
17. GALL Iwo (1890-1959): Budowniczy tła scenicznego.
Warszawa: Drukarnia Państwowa, 1931. – 93 s., il., 24 cm,
brosz. wyd. Przedmowa W.Zawistowski. Program teoretyczny
znanego scenografa i reżysera związanego z Redutą Osterwy.
Ładny egzemplarz.
60. –
18. GOŁUBIEC Mikoła: Ukrainskie mistiectwo. (Wstup
do istorii). Lwiw – Kijew: Nakładom Widawnictwa „Szliachi”,
1918. – 31 s., il., 21 cm, brosz. wyd. Wstęp do historii sztuki
ukraińskiej z przykładami architektury (m.in.: Czernichów,
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Kijów, Lalicze, Lwów, Owrucz, Płoskirów i Rohatyn). Miejscami podkreślenia w tekście, okł. przybrudzona.
50. –
19.

GUTTMANN Eugen (? – 1928): Der Bromöldruck und Umdruck. Hrsg.
von Fr. W. Frerk. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin: Guido
Hackebeil A.-G., 1928. – 107 s., VI k. tabl., 17 cm, opr. ppł. wyd. Photofreund
Bücherei, Bd. 3. Technika bromowa w fotografii niezwykle popularna w latach
20-tych XIX w., o której w Polsce pisał m.in. Jan Bułhak.
50. –

20.

HOGARTH William (1697-1764): The works containing hundred and
fifty-eight engravings, by Mr. Cook, and Mr. Davenport, with descriptions,
in which are pointed out many beauties that have hitherto escaped notice,
with a comment on their moral tendency, by the Rev. John Trusler. A new
edition, revised and corrwcted. T.1-2. London: Printed for J.Goodwin, Upper Thames Street, 1827. – [8], 149, [2] s., 71 k. tabl. miedz.; [2], 158 s., 87
k.tabl.miedz.; 31 cm, opr. skóra kozłowa czerwona, grzbiet pięciopolowy ze
sztucznymi zwięzami, z tytułem i ozdobami tłoczonymi złotem, okładziny
zewnętrzne z powójną wykwintną, florystyczną ramką tłoczoną złotem
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i ślepo, wewnętrzne krawędzie podkreślone złotym szlaczkiem. Obcięcia
złocone. Monumentalne wydanie angielskiego malarza, miedziorytnika,
twórcy rysunkowych satyr i rycin. Drobne otarcia krawędzi, stan niemal
idealny.
2 500. –
21.

HOLEWIŃSKI Józef: Jak zbudować chatę i urządzić zagrodę włościańską? Opowiedział dla ludu polskiego Józef Holewiński budowniczy. Z 7
rysunkami. Warszawa: Wyd. im. M.Brzezińskiego, 1917. – 47 s., il., 19 cm,
brosz. wyd., drobne zaplamienia okładki.
30. –

22.

HOMOLACS Karol (1874-1962): Podręcznik do ćwiczeń zdobniczych.
Wyd. 2 uzup. i wzbogacone ilustracjami. Kraków: Miejskie Muzeum Przemysłowe, 1930. – 324, [5] s., 5 k. tabl. barwnych (rozkł.), liczne il. w ramach
paginacji, 25 cm, opr. ppł. wyd. Podręcznik sztuki ornamentyki omawiający
m.in. budowę ornamentu, sposób jego układania, sztukę harmonii barw oraz
poszczególne techniki stosowane m.in. przy tkaniu kilimów, malarstwie na
szkle i witrażowym, również w introligatorstwie m.in. wytłaczanie skóry
„na ślepo” za pomocą stempla. Drobne zagniecenia
tylnego lica opr. Stan dobry.
150. –

23.

HOPPE Ignacy A.[poloniusz]: Domek własny. Praktyczne wskazówki budowlane dla właścicieli działek podmiejskich. Projekty – Budowa – Kalkulacja
kosztu. Warszawa: Stow. Pracowników Księgarskich,
1929. – 143, [1] s., 110 il., 4 k. tabl. na 2 ark. rozkład., 24 cm, brosz. wyd. Projekty domów w stylu
polskim, wydanie pierwsze. Okładka podniszczona,
blok czysty.
120. –
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24.

JAKUBOWSKI Stanisław (1888-1964): Odnawianie zniszczonych druków.
Kraków-Warszawa: F.Pieczątkowski i Ska, 1947. – 56 s., 22 cm, brosz. wyd.
Kompendium wiedzy na temat ratowania dzieł „papierowych”, podane
przystępnie przez znakomitego grafika.
50. –

25.

JASIEŃSKI Feliks, pseud. Manggha (1861-1929): Manggha. Promenades
a travers le monde, l’art. et les idees. Varsovie: Jan Fiszer, 1901. – [4], 990 s.,
19 cm, brosz. wyd. Jedyne pełne wydanie esejów w jęz.francuskim, znanego
kolekcjonera, mecenasa i krytyka sztuki, znanego propagatora sztuki Dalekiego
Wschodu, sprowadzenia do Polski sztuki japońskiej, zwolennika modernizmu,
polskiej sztuki ludowej, zwł. stylu zakopiańskiego. Wywarł znaczący wpływ na
środowisko artystyczne Krakowa. Egz nierozcięty.
90. –

26.

[JEDNORÓG]: Ósma (VIII) wystawa cechu artystów plastyków
„Jednoróg” w gmachu Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
Maj 1929. [Kraków]: [b.w.], 1929.
– 44, [16] s., il., 21 cm, brosz. wyd.
Okładka proj. Jana Hrynkowskiego.
W tekscie reprodukowane rysunki
T. Seweryna, W. Zawadowskiego,
St. Dąbrowskiego, J. Fedkowicza,
J. Hrynkowskiego, Sz. Müllera, J.
Karszniewicza, St. Żurawskiego, L.
Misky, J. Rubczaka, T. Cybulskiego, St. Świerz-Zaleskiego, R. Orszulskiego. W tekscie pokreślenia
ołówkiem.
90. –

27.

KALINOWSKI Kazimierz: Poradnik budowlany dla rolników. Z licznemi
rycinami. Warszawa: Tow. Oświaty Rolniczej, Księgarnia rolnicza, 1929.
– 192 s., il., 23 cm, brosz. wyd. Praktyczne podręczniki rolnictwa i nauk
pokrewnych. Okładka podniszczona, blok czysty.
60. –

28.

KOPKOWICZ Franciszek: Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, 1948. – 181, [2] s., 10 il., LVII
k.tabl. w ramach paginacji, 30 cm, brosz. wyd. Stan znakomity.
100. –

29.

KOSIŃSKI Kajetan: Zasadnicze pojęcia o architekturze, rzeźbie i malarstwie. Wyd. 2. Dwie tablice z 150 rysunkami. Kraków: Księgarnia S.
A. Krzyżanowskiego, 1903. – 56 s., 2 k.tabl., 24 cm, brosz. wyd. Ładny
egzemplarz.
30. –
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30.

KOZICKI Władysław (1879-1936): Edward Wittig. Rozwój twórczości.
Warszawa: Komitet Budowy Pomnika ku Czci Poległych Lotników, 1932. –
120, [6] s., X k.tabl., il., 28 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowana monografia
znakomitego rzeźbiarza (m.in. rzeźby Józefa Piłsudskiego, Gabriela Narutowicza czy Leopolda Lisa-Kuli, a także osób z rodów Branickich, Jaroszyńskich, Potockich, Raczyńskich czy Sierakowskich). Brak części grzbietu, karty
nieco poluzowane w części dolnej, blok książki zasadniczo zwarty, drobne
uszkodzenia okł. Czysty egz.
100. –

31.

KREMER Józef (1806-1875): Grecya starożytna i jej sztuka, zwłaszcza rzeźba : streszczenie wykładów, mianych przez autora w Szkole Sztuk Pięknych
w Krakowie, w półroczu zimowem 1866/7 napisał … Poznań: Księg. J.K.
Żupańskiego, 1868. – [2], 254, [2], IV s., 21 cm, opr. ppł. z epoki, z niewielkimi tłocz. i złoc. na grzbiecie i przednim licu. Historia sztuki greckiej do
V w. p.n.e. Miejscami niewielkie zbrązowienia, karty 197-205 minimalnie
zagięte na krawędziach. Stan dobry.
90. –

32.

KRZYCZKOWSKI Dionizy: Budownictwo. Wykład popularny zasad budownictwa do użytku średniego szkolnictwa technicznego oraz dla techników
budowlanych. Wyd. trzecie, oprac. Jan Bogucki. Lwów: Bernard Połoniecki,
1939. – [4], 463 s., 377 il., 24 cm, opr. wyd. ze złoceniami i tłoczonym wizerunkiem drewnianej karczmy we
wsi Osowiec nad Biebrzą. stempel
własnościowy: „Inż. Józef Kominek, mierniczy przysięgły. Katowice”, oraz podpis własnościowy „Inż.
Winnicki”, drobne otarcia krawędzi.
Ładny egzemplarz.
150. –
33. LE CORBUSIER (właśc.
Charles-Édouard Jeanneret-Gris):
Urbanism. Paris: Les Editions G.
Cres & Cie, 1925. – [2], V, 296, [13]
s., il., tabl. z panoramą i planem
rozkład., 25 cm, opr. płsk. złoc.
Collection de „L’Esprit Nouveau”.
Wyd. pierwsze podstawowego dzieła
współczesnej myśli urbanistycznej,
w którym przedstawiona została koncepcja „miasta nowoczesnego”; kilkadziesiąt ilustracji i szkiców. Grzbiet
nadpęknięty, w k.tyt. i przedost.
wycięte okienka.
300. –
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34.

MARKOWSKI Feliks: Fortalicium w Perehińsku. Zabytek staropolskiego
budownictwa na Pokuciu. Stanisławów: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1938.
– 62 s., 22 il., 28 cm, brosz. wyd. Uzupełniona odbitka z kwartalnika „Złoty
Szlak” zeszyt 3 z 1938 r., Okładka podniszczona, blok czysty.
60. –
MASKI. Literatura, Sztuka i Satyra. Kierownik lit. Tadeusz Świątek, kier.
artyst. A.S.Procajłowicz. Kraków, 1918. Rok 1. „Maski” wychodzą 1., 10.,
20. w miesiącu.

35.

Z.1., 1 stycznia – 20 s., il., 1
k.tabl., 29 cm. Okładkę wykonał A.S.Procajłowicz – Dodatek
il. K.Sichulskiego [St.Żeromski],
wewnątrz rys. St.Wyspiańskiego, Zofii Stryjeńskiej, Zbigniewa
Pronaszki, Tytusa Czyżewskiego,
J.Hrynkowskiego. Okładka luzem podniszczona.
30. –

36.

Z.2., 10 stycznia – 21-40 s., il., 1
k.tabl., 29 cm. Okładkę wykonał
A.S.Procajłowicz – Dodatek il.
K.Sichulskiego (Jan Kasprowicz),
wewnątrz rys. Leona Chwistka,
A. Procajłowicza, Zbigniewa
Pronaszki.
30. –

37.

Z.3., 20 stycznia – 41-60 s., il., 1
k.tabl., 29 cm. Okładkę wykonał
A.S.Procajłowicz – Dodatek il.
K.Sichulskiego (Wł. Reymont), wewnątrz rys. Leona Chwistka, L. Czechowskiego, T. Czyżewskiego, A. Procajłowicza. Okładka luzem podniszczona.
30. –

38.

Z.4., 1 lutego – 61-80 s., il., 1 k.tabl., 29 cm. Okładkę wykonał A.S.Procajłowicz – Dodatek il. K.Sichulskiego (W. Sieroszewski), wewnątrz rys.
Jacka Mierzejewskiego i A. Procajłowicza.
30. –

39.

Z.5., 10 lutego – 81-100 s., il., 1 k.tabl., 29 cm. Okładkę wykonał A.S.Procajłowicz – Dodatek il. Wł.Koniecznego („Spojrzenie”). Wewnątrz rys. Zb.
Pronaszki, Wł.Koniecznego, A. Procajłowicza,.
30. –

40.

Z.6., 20 lutego – 101-120 s., il., [brak okładki i wkładki], 29 cm. Wewnątrz
rys. L.Czechowskiego, Fransa Masereela i Zb. Pronaszki.
20. –
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41.

Z.7., 1 marca – 121-140 s., il.,
[brak wkładki], 29 cm. Okładka L.Czechowskiego – Wewnątrz rys. J.Hrynkowskiego
i T.Niesiołowskiego.
25. –

42.

Z.8., 10 marca – 141-160 s.,
il., [brak wkładki], 29 cm.
Okładka L.Czechowskiego –
Wewnątrz rys. Wł. Koniecznego, Jacka Mierzejewskiego,
M.Oppenheimera, Zb. Pronaszki. Okładka luzem podniszczona.
25. –

43.

Z. 10., 1 kwietnia – 181-200 s.,
il., 1 k.tabl., 29 cm. Okładka
L.Czechowskiego – Dodatek il.
K.Sichulskiego (Lucyan Rydel).
Wewnątrz rysunki i reprodukcye z dzieł: L. Chwistka, T. Czyżewskiego,
C.Kleina, J.Hrynkowskiego, E.Nadelmana, Z. Pronaszki. Okładka pęknieta
na zagięciu.
30. –

44.

Z.11., 10 kwietnia – 201-220 s., il., 1 k.tabl., 29 cm. Okładka L.Czechowskiego – Dodatek il. K.Sichulskiego (Minister Twardowski). Wewnątrz rysunki
i reprodukcye z dzieł: L. Dołżyckiego, J.Hrynkowskiego, M. Laurencin,
T.Niesiołowskiego, Z. Pronaszki, V. Van Gogha, W. Weissa.
30. –
45. Z.12., 20 kwietnia – 221-240 s., il., [brak
wkładki], 29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego
(Anioł wojny) – Wewnątrz rysunki i reprodukcye z dzieł: W.Husarskiego, J.Hrynkowskiego, T.Niesiołowskiego, A.Maillol’a, Zofii Stryjeńskiej, W. Weissa, E.Zaka i innych.
Numer poświęcony pamięci Lucyana Rydla.

25. –
46. Z.13., 1 maja – 241-260 s., il., [brak
wkładki], 29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego
(Anioł wojny) – Wewnątrz rysunki i reprodukcye z dzieł: L.Czechowskiego, J. Mierzejewskiego, T.Niesiołowskiego, Zb. Pronaszki,
W. Weissa, St.Wyspiańskiego.
25. –
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47.

Z.14., 10 maja – 261-280 s., il., 1 k.tabl., 29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego
(Anioł wojny) – Dodatek il. Zb. Pronaszki (Akt, rzeźba). Wewnątrz rysunki
i reprodukcye z dzieł: L. Chwistka, T. Czyżewskiego, L.Czechowskiego, Van
Dongen’a, T.Niesiołowskiego, W.Skoczylasa, St.Wyspiańskiego.
30. –

48.

Z.15., 20 maja – 281-300 s., il., [brak wkładki], 29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego – Wewnątrz rysunki i reprodukcye z dzieł: Van Dongen’a,
El Greco, H.Matisse’a, J.Mierzejewskiego, P.Picasso, Andrz. Pronaszki,
St.Wyspiańskiego i i.
25. –

49.

Z.16., 1 czerwca – 301-320 s., il., [brak wkładki], 29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego – Wewnątrz rysunki i reprodukcye z dzieł: T. Czyżewskiego,
F.Marc’a, H.Matisse’a, J.Mierzejewskiego, T.Niesiołowskiego, H.Rousseau,
[Maxa] Pechsteina, A. Procajłowicza i i. Tył okładki rozdarty.
25. –

50.

Z.17., 10 czerwca – 321-340 s., il., [brak wkładki], 29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego – Wewnątrz rysunki i reprodukcye z dzieł: P.Cezanne’a, L.
Chwistka, F.Hodlera, Osk. Kokoschki, H.Rousseau, W. Weissa i i. Okładka
pęknieta na zagięciu.
25. –

51.

Z.18., 20 czerwca – 341-360 s., il., [brak wkładki], 29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego – Wewnątrz rysunki i reprodukcye z dzieł: L. Dołżyckiego, El
Greco, J.Fedkowicza, J.Mierzejewskiego, Wita Stwosza i i. Okładka luzem
podniszczona.
25. –

52.

Z.22., 1 sierpnia – 421-440 s., il., 29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego –
Wewnątrz rysunki i reprodukcye z dzieł: F.Hodlera (Wybraniec, Portret,
Anioł życia), Z.Loreca (winiety), Kaz. Sichulskiego (Daszyński, Massaryk,
Stapiński, Stransky), St.Wyspiańskiego i i.
30. –
53. Z.25., 1 września
– 481-500 s., il., 29 cm.
Okładka St.Wyspiańskiego – Wewnątrz rysunki
i reprodukcye z dzieł:
Ca rd inau x (Pejz a ż),
Vl. Hofmanna (Puste
gniazdko), Józ.Mehoffera
(Studyum, dwa portrety),
Kaz. Sichulskiego (posłowie Rosner, Kędzior,
Gross, Breiter, Goetz,
Adler), St.Wyspiańskiego (sylwetki historyczne:
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Henryk Walezy, Zygmunt III Waza).
Winiety: B.Małkowskiego i St.Wyspiańskiego (z Zielnika).
30. –
54.

Z.26., 10 września – 501-520 s., il.,
29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego
– Wewnątrz rysunki i reprodukcye
z dzieł: Colombi’ego („Zima”), Vl.
Hofmanna („Ślepiec”), Kaz. Sichulskiego (posłowie: Biliński, Budzynowski, Romańczuk, prez. Gross,
Seitz), St.Wyspiańskiego (z „Zielnika”). Winiety: E.Czerwenki,
Z.Loreza, W.Małkowskiego i St.
Wyspiańskiego.
30. –

55.

Z.27., 20 września – 521-540 s., il.,
29 cm. Zeszyt poświęcony twórczości malarskiej Vlastimila Hofmanna
(Autoportret, Św. Jan, Nad letejską
wodą, Pożegnanie, Dzieci, Polna
pieśń, Matka Polka, W pracowni artysty). Nadto karykatury Kaz. Sichulskiego (Siedlecki, Trzciński). Winiety. W.Małkowskiego i St.Wyspiańskiego
(z „Zielnika”).
35. –
56. Z.34., 1 grudnia – 661-680, [2] s., il., 29 cm. Stanisławowi Wyspiańskiemu w jedenastą rocznicę śmierci. Malarskie dzieła Wyspiańskiego reprodukowane
w tym numerze pochodzą ze zbiorów Włodzimierza
Żuławskiego.
35. –
57. Z.36., 20 grudnia – 701-724 s., il., 29 cm. Okładka St.Wyspiańskiego – Wewnątrz rysunki i reprodukcye
z dzieł: Vl.Hofmanna, St.Gałka, A.Augustynowicza,
J.Karszniewicza i i.
30. –

58. MATIČKA Adolf: Die Wandzeitung. Zweck,
Herstellung, Form von … unter Mithilfe der Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Erzieher.. Mit 12 Abbildungen. Wien: Jung Brunnen, 1929. – 11, [1] s., [12] s.
tabl., fot., il., 26 cm, brosz. wyd. Sozialistische Erziehungsarbeit, Nr 6/7. Poradnik dotyczący wykonywania
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gazetek ściennych i plakatów z licznymi przykładami w formie fotomontaży
plakatów charakterystycznych dla epoki wielkiego kryzysu (hasła: „Rewolucja”, „Praca”, „Nigdy więcej wojny!”, „Sport i zabawa”, „Żniwa”, „Zima
w Bergen”). Papier kredowy.
50. –
59.

[MICHAŁOWSKI Piotr (1800-1855)] KATALOG wystawy rysunków –
akwarel – obrazów … urządzonej w setną rocznicę śmierci artysty w gmachu
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pieknych w Krakowie 1855-1955. Kraków:
Muzeum Narodowe, 1955. – 56, [3] s., [44] s. tabl., 21 cm, brosz. wyd.
Katalog obrazów portrecisty i przedstawiciela nurtu romantycznego w malarstwie polskim.
40. –

60.

MIELNICKI Stanisław: Ustroje budowlane. Podręcznik z przykładami
konstrukcyj budowlanych w 190 tablicach rysunkowych z opisem. Wyd.
II poprawione i powiększone. Katowice: Stanisław Mielnicki, 1939. – 400
s., 190 tabl. il., opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc. Stan nienaganny.
120. –

61.

MROŻEWSKI Stefan (1894-1975): Złożenie do grobu. 1929. – drzeworyt
15 × 17 cm (ark. 28 × 22 cm), sygn. na desce monogramem. Mistrz drzeworytu,
uczeń Wł. Skoczylasa, laureat wielu nagród w kraju i zagranicą.
250. –
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62.

NORBLIN Stefan (1892-1952):
Poznań. Ratusz. Hotel de Ville.
Town Hall. Rathaus. Chemins
de Fer de l’Etat Polonais. Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, Zakłady Graficzne
„Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy. Plakat 99 × 61,5 cm, druk
kolorowy, sygn. S.Norblin.
Jeden z serii plakatów wykonywanych na zlecenie Min.
Komunikacji w latach 20. XX
w., przez wybitnego przedstawiciela Art. Déco w sztuce
polskiej. Zagniecenia bocznych
marginesów i ślad rozdarcia
u dołu, podklejone taśmą. Bardzo efektowny widok Ratusza
poznańskiego w wieczornej
poświacie.
1 500. –

63.

NORBLIN Stefan (1892-1952):
Warszawa. Chemins de Fer de
l’Etat Polonais. [Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji], Zakł. Graf. E. Dr.K. Koziańskiech Warszawa. Plakat
99 × 61,5 cm, druk kolorowy,
sygn. S.Norblin. Jeden z serii
plakatów wykonywanych na
zlecenie Min. Komunikacji
w latach 20. XX w., przez wybitnego przedstawiciela Art.
Déco w sztuce polskiej. Zagniecenia bocznych marginesów i ślad niewielkiego rozdarcia, urwany drobny fragment
lewego narożnika. Lekko fantazyjny widok Starego Miasta
od strony Wisły.
1 500. –
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64.

OPIEKA nad zabytkami i ich konserwacja. Warszawa: Min. Sztuki i Kultury, 1920. – 87 s. (w tym 30 s. tabl.), 24 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane stemple biblioteczne. Zawiera zagadnienia techniczne dotyczące
konserwacji poszczególnych rodzajów zabytków sztuki i kultury. Fotografie
obejmują zabytki m.in. z następujących miejscowości: Kazimierz Dolny,
Parczew, Płock, Chojne, Bożew, Brochów, Wiślica, Gódek Jagielloński,
Czersk, Serock, Piaseczno, Boby i Wojkowice.
40. –

65.

OPRAWY polskie. Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Narodową
i Oddział Warszawski Towarzystwa Przyjaciół Książek, listopad – grudzień
1987, Warszawa-Pałac Krasińskich. Warszawa: Biblioteka Narodowa – OW
TPK, 1987. – 108 s., [8] s. tabl. kolor., liczne fot. w tekście, 21,5 cm, opr. pł.
Wystaw opraw polskich od XII do XX w. ze zbiorów Biblioteki Narodowej
i prywatnych członków Towarzystwa Przyjaciół Książki.
60. –

66.

OSIEDL A robotnicze.
Studia i doświadczenia
pierwszego dziesięciolecia.
Warszawa: Polskie Tow. Reformy Mieszkaniowej, 1937.
– 63, [2] s., 81 il., 26,5 cm,
brosz. wyd. Bibl. PTRM
Seria 1, Nr 8.
60. –

67.

OSIEDLE Warszawskie
w dziesiątą rocznicę istnienia 1929-1939. Poznań: Komitet Obywatelski Osiedla
Warszawskiego w Poznaniu,
1939. – 20 s., il., Plan „Osiedla Warszawskiego”, 31 cm,
brosz. wyd.
75. –

68.

[PERFUMY] L.T.Piver, Paris. Parfums. Savons. A la
Reine des Fleurs. Maison foundeé en 1774. – plakat 72 × 58 cm naklejony
na karton, kol. litografia, sygn na płycie Aug.[uste] François Gorguet (18621927). Reklama jednej z najstarszych firm perfumeryjnych we Francji,
prawdopodobnie początek XX w.
360. –

69.

PIEKOSIŃSKI Franciszek (1844-1906): Średniowieczne znaki wodne zebrane z rękopisów przechowywanych w Archiwach i Bibliotekach polskich
głównie krakowskich. Wiek XIV. Wyd. 2. Kraków: Akademia Umiejętności,
1893. – 34 s., 77 s. tabl., 33 cm, opr. ppł. ze sk. szyldzikiem, Zbiór znaków
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wodnych z XIV w. rękopisów. Tablice zawierają 795 znaków podzielonych
tematycznie wraz ze skorowidzem przdmiotowym. Rys. F. Piekosiński,
autografował Rudolf M. Zadrazil. Stan bardzo dobry.
180. –
70.

SALON 1918. Warszawa: Towarz. Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polskiem, 1918. – [26] s., 18 cm, brosz. wyd. Wystawa TZSP w Królestwie
Polskim w sezonie zimowym (grudzień 1918 – styczeń 1919). Wśród 239
obiektów występują m.in. nazwiska artystów: Tadeusz Cieślewski, Stanisław Ejsmond, Antoni Gawiński, Wojciech Kossak, Bolesław Kuźmiński,
Stanisław Masłowski, Władysław Skoczylas, Józef Rapacki czy Stanisław
Lentz.
35. –

71.

SICHULSKI Kazimierz (1879-1942):
XXX karykatur rysował … Kraków:
Władysław Teodorczuk, [1904]. – 33 k.
w tym 4-33 k. tabl. litografowanych,
119 × 17 cm, brosz. wyd. Na okł. portret karykaturzysty, dalej m.in.: J. Malczewski, L. Rydel, J. Mehoffer, St. Wyspiański, S. Żeromski, L. Wyczółkowski,
J. Kasprowicz, H. Sienkiewicz, B. Biegas, W. Weiss, L. Staff, W. Reymont, J.
Stanisławski. Pełne humoru świadectwo
epoki.
300. –
72. [SOPOĆKO M. Konstanty (1903-1992)]:
Osiem exlibrisów odbitych z oryginalnych klocków
gruszki sztorcowej rytych przez …; tekst napisał
Edward Chwalewik (1873-1956). Warszawa: Grono Miłośników Exlibrisu, 1938. – [8] s., [8] k. tabl.
(drzeworyty), 28 cm, brosz. wyd. Zawiera exlibrisy
Leny Koeppe, Marii Oczesalskiej, Zborowskich,
Centralnej Biblioteki Wojskowej, Piątkówny, Konrada Górskiego, Józefa Kowalińskiego i Aleksandra
Krygiera. Odb. 60 egz. numer. i sygn. ręcznie na
pap. czerpanym zerkalowskim (niniejszy egz. nosi
nr 47). Autografy Konstantego Sopoćki. Klocki
odbijał autor na pap. esparto. Tekst tłocz. w Szkole
Przemysłu Graficznego im. Marsz. J. Piłsudskiego
w Warszawie. Okł. nieco przybrudzona, wewnątrz
czysty egz.
180. –
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73.

STEFANOWICZ Kajetan (1886-1920): Pieśń Legionisty w rysunkach...
podoficera I-go p. ułanów Legionów Polskich. Lwów: nakł. Autora, 1916.
– [1] k., k. tabl. [9], 45 cm, brosz. wyd. (teka). Dziewięć ilustracji do pieśni
Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, jak: Stoi ułan na wedecie; Bywaj
zdrowa mi jedyna; Puku! Puku! W okieneczko; Prosiłem ją przy jabłoni;
Pójdziemy z okopów na bagnety; Śpij kolego, twarde łoże; Nie wróci dziewczyno, krwią mu rany płyną; Wierna tobie, na twym grobie; Wśród świec,
wśród woni doniczek miętą stoi z orzełkiem ułański kask. Ilustracje czarnobiałe przełożone bibułkami. Wybitne dzieło sztuki legionowej autorstwa
malarza, przedstawiciela lwowskiej secesji, rotmistrza 1 Pułku Szwoleżerów
Legionowych, poległego w walce z bolszewikami.
250. –

74.

SVABINSKY Max i in.: Královské hlavni mesto Praha. Praha. Pohledy na
mesto a dila umelecka. Reprodukce dle maleb, kreseb a fotografii. Druhe
vydani v cervnu roku 1909. Praha: Nakladem Obce Prażske, 1909. – [28] s.,
[30] k.tabl., 29 cm, opr. wyd. ppł. Na wierzchniej okładzinie złotem tłoczony
herb m. Pragi wpisany w ozdobny secesyjny motyw. Oprawa i reprodukcje
z Graficznego Zakładu Jana Stenca. Ilustracje barwne i czarno-biała naklejone na oddzielnych kartonach. Druk dwubarwny. Przykład bardzo starannie
wydanej książki secesyjnej. Bardzo ładny egzemplarz.
160. –

75.

[SZUKALSKI Stanisław (1895-1987)]
Wykaz prac Stanisława Szukalskiego
i Szczepu Rogate Serce. Warszawa: Instytut Propagandy Sztuki, 1936. – 38,
[2] s., [16] s.tabl., 21 cm, brosz. wyd.
Katalog 480 prac Szukalskiego i grupy artystów skupionych wokół niego.
Zastrzeżenia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych co do artykułów
wstępnych autorstwa Stacha z Warty
(Szukalskiego), pt. „Zmienić stosunki, by dać warunki!”; „Projekt zbudowania Duchtyni”. Drobne uszczerbki
tylnej okł. czysty egz.
100. –

76.

SZULC Marian (?-1979): Fotografia
na usługach etnografii. Materiały do
bibliografii fotografii polskiej. Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich,
1955. – 268 s., [32] k. tabl., il., 25,5 cm, brosz. wyd. Prace i Materiały
Etnograficzne, t. 11. Etnograficzna dokumentacja fotograficzna i analiza
przykładowych fotogramów etnograficznych. Bibliografia fotografii (pierwsza próba) za lata 18401-953.
60. –
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77.

SZYLLER Stefan (1857-1933): Czy mamy polską architekturę? Wydanie
Koła Architektów w Warszawie. Warszawa: Skł. gł. Księg. Gebethnera
i Wolffa, 1916. – VIII, 26, [1], liczne ilustr. w tekście, 26,5 cm, opr. ppł.
z tłocz. złotym tyt. Z dedykacją autora dla Związku Słuchaczów Architektury Politechniki Warszawskiej z 1916 r., w rok po wskrzeszeniu polskiej
uczelni. Omówienie charakterystycznych cech dawnego budownictwa
polskiego (dworki, kamienice, kościoły i zamki oraz bóżnice) wraz z bogatym materiałem ilustracyjnym. Autor był architektem i konserwatorem
zabytków, przedstawicielem historyzmu.
150. –

78.

TCHÓRZNICKI Józef: Kąpiele ludowe. Z 22-oma rysunkami i planami
w tekście oraz rysunkiem kolorowym skóry. Druk W. Łazarskiegi, Warszawa: Sgł. w Księgarni Polskiej, 1902. –[4], 79, [5] s., il., na s. 69-79 plan
łaźni w Cieleśnicy, 20 cm, brosz. wyd.
60. –

79.

TRETER Mieczysław (1883-1943): Ksawery Dunikowski. Próba estetycznej
charakterystyki jego rzeźb. Napisał … Lwów: H. Altenberg, 1924. – 57, [2]
s., 30 k. tabl., 45 il. w tekście, 30 cm, opr. pł. wyd. Monografia artystycznego dorobku rzeźbiarza cieszącego się międzynarodową sławą w okresie
międzywojennym.
160. –

80.

TRETER Mieczysław: La peinture polonaise contemporaine (tendences et groupements).
Avec 16 similigravures. Paris:
Gebethner & Wolff, 1930. –
16 s., [16] s.tabl., 24 cm, brosz.
wyd. Extrait de la „Pologne” du
1er avril 1930. Skrótowe ujęcie
polskiej sztuki współczesnej z jej
trendami i podziałem grup artystycznych.
35. –

81.

WARSZAWSKA Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Sprawozdanie
z działalności w roku 1932.
Warszawa: Wyd. W.S.M.,
1933. – 285 s., il., projekty, 19,5
cm, brosz. wyd. Lista członków Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Okładka podniszczona.
60. –
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82.

WARSZAWSKA Spółdzielnia Mieszkaniowa. Statut i regulaminy. Warszawa: [W.S.M], 1934. – 60 s., 14 cm, brosz. wyd. Okładka podniszczona,
k.tyt. pokreślona kredką, niewielki fragment urwany.
30. –

83.

WICHERKIEWICZOWA Maria z Sławskich: Pałac Działyńskich w Poznaniu. Poznań: [b.wyd.], 1916. – 38, [2] s., il., 22 cm, opr. karton oklejony
ręcznie barwionym papierem, niesygn. Aleksander Semkowicz. Bogato
ilustrowana monografia pałacu. Zachowana okładka broszury.
120. –

84.

WIESSELI I.E. [WESSELY Joseph Eduard (1826-1895)]: Raspoznawanii
i sobiranii grawiur posobie dlja liubitieliej …; pieriekład S.S> Szajkiewicza
… S dwumi tablicami monogram. Moskwa: Skład izdanija, 1882. – XII,
368, [2] s., [4] s. tabl., err., 20 cm, opr. płsk. z epoki. Pieczęć: „Piotr Ostromęcki/ Tomaszewice”, ekslibris z wizerunkiem pałacu w Tomaszewicach
i napisem „Z ksiąg P. Ostromęckiego” oraz suchy wytłok: „Stefan Manasterski” z herbem Sas. Rosyjskie tłumaczenie książki brunszwickiego
inspektora muzeów pt. „Anleitung zur kenntniss und zum sammeln der
werke des kunstdruckes” o historii i rodzaju sztychów, przechowywaniu,
katalogowaniu, ocenie autentyczności i klasyfikacji grafiki. Przynosi szczegółowe dane o akwafortach, miedziorytach, litografiach itp., rodzajach papierów i znakach wodnych, katalogach wydawniczych i kolekcjonerskich.
Poradnik XIX w. dla zbieraczy z bogatą bibliografią przedmiotu w językach obcych. Opr. mocno przytarta, wewnątrz czysty egz. Tomaszewice,
właściwie Tomaszowice w Lubelskim były w latach 1905-1945 majątkiem
rodu Ostromęckich, z których wlaściciel Piotr Ostromęcki (zm. 1916) był
milośnikiem sztuki.
100. –
85. WIĘCKOWSKI Tadeusz: Dom społeczny organizacja, budowa, urządzenia wewnętrzne i działalność z 49 rysunkami i 10
projektami domów społecznych. Pod redakcją
T. Więckowskiego. Opracowano zgodnie z wytycznymi Komitetu do Spraw Kultury Wsi.
Warszawa: „Książnica dla Rolników”, Centralnego Tow. Organizacyj i Kółek Rolniczych,
1939. – 202 s., 49 il., 10 projektów, 23 cm,
brosz. wyd.
60. –
86. ZBIORY Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Katalog XXV wystawy
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
w Kamienicy Baryczków. Warszawa: TOnZP,
1928. – XVI, 104 s., 18 cm, brosz. wyd. Pierw-
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sza publiczna wystawa części zbiorów rapperswilskich zgromadzonych w latach
1870-1927 i sprowadzonych do Polski w 1928 r. Katalog obejmuje 835 pozycji.
Wśród nich przeważają obrazy, przedmioty sztuki artystycznej i militaria.
Szczególną pozycję stanowią tutaj pamiątki narodowe, zwłaszcza z okresu
Wielkiej Emigracji i powstania styczniowego, z przedmiotami osobistymi
Tadeusza Kościuszki i ks. Józefa Poniatowskiego. Zbiory te w znacznym
stopniu uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej.
60. –
87.

ZUBRZYCKI Sas Jan: Pierwotność założenia dworu staropolskiego (z rysunkami). Lwów: Odbitka z „Czasopisma Technicznego”, 1934. – 23, [1]
s., 14 il., brosz. wyd., stan nienaganny.
60. –

88.

ZUBRZYCKI Sas Jan: Skarb Architektury w Polsce. Tom I. – 100 Tablic.
Kraków: Drukarnia i Stereotypia A. Koziańskiego, 1907 – 1909. – [4], X,
[4] s., 100 k.tabl., 38 × 38 cm, teka ppł. wiązana trzema tasiemkami z naklejonym obrazem, powtórzonym z k.tyt., papier kredowy, tekst i ryciny
mocno odbite, bardzo dobrej jakości. Pierwszy z 4. tomów monumentalnego
dzieła przedstawiającego zabytki, detale architektoniczne i plany. Bardzo
ładny egzemplarz.
360. –

89.

ZUBRZYCKI Sas Jan: Skarb Architektury w Polsce. Tom II. – 100 Tablic
od L. 101 do L. 200. Kraków: Nakład Własny, Drukarnia i Stereotypia A.
Koziańskiego,1909 – 1910. – [2], VI, [4] s., 100 k.tabl., 38 × 38 cm, teka

25

ppł. wiązana trzema tasiemkami z naklejonym obrazem, powtórzonym z k.
tyt. tomu pierwszego, papier kredowy, tekst i ryciny mocno odbite, bardzo
dobrej jakości. Drugi z 4. tom monumentalnego dzieła przedstawiającego
zabytki, detale architektoniczne i plany. Teka z popękanym płótnem na
grzbiecie, wnętrze bez zastrzeżeń.
360. –
90.

[ŻYLETKI] Rasé comme une bille avec un rasoir Famex. Projekt plakatu
74 × 54 cm, w kolorach czerwonym i czarnym, w modernistycznej formie,
reklamujący żyletki firmy Famex, sygn. H.Mottard. Naklejony na karton,
na krawędziach nadkruszony.
300. –
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91.

DURTUBIE Théodore: Manuel de l’Artilleur contenant tous les objects
dont la conissance est nécessaire aux officiers et sous-officiers de l’artillerie.
Cinquieme édition, revue et augmentee de deux Chapitres dont un sur
l’Artillerie ? Cheval, et l’autre sur les manoeuvres des pi?ces de campagne
avec l’infanterie; et enti?rement refondue quant ? la partie chymique. Paris:
Magimel, 1795. – [4], 468 s., 5 rozkład.tabel, 14 k.tabl.rozkład., 21 cm,
opr. płsk. złoc. i zdob. ślepym tłoczeniem, okleiny barwione ręcznie. Powiększony o rozdział o artylerii konnej, wydane w początkach Republiki,
podręcznik artylerii, napisany przez generała brygady artylerii. Bogaty
materiał ilustracyjny, ładny egzemplarz.
750. –

92.

GOBILLON [Nicolas], ABELLY [Louis] i COLLET [Pierre]: Życie wielebney sługi bożey Ludwiki z Marillakow Le Gras, wdowy, fundatorki y pierwszey przełożoney Zgromadzenia Panien Miłosierdzia Służebnic Ubogich
Chorych. Z tego, co o Niey do druku podał, X. Gobillon Pleban Świętego
Wawrzeńca w Paryżu; tudzież z życia Świętego Wincentego, przez Jchmć
Xięży Abellego Biskupa Rhodyiskiego, y Collet Kapłana Kongergacyi Missyi w ięzyku Francuzkim wydanych, zebrane y na polski język przełożone
przez X. Pawła Lubienieckiego Kapłana Kongregacyi Missyi. Warszawa:
w Druk. J.K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, [1775].
– [16], 217, [15] s., winiety, inicjały, finaliki, 20,5 cm, opr. pł. XIX w. ze
złoc. tytułem na grzbiecie. Św. Ludwika de Marillac (1591-1660), współza-

27

łożycielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. W 1629 roku postanowiła poświęcić się całkowicie ubogim i opuszczonym.
W 1920 r. zaliczona do grona błogosławionych, a w 1934 kanonizowana. Papież Jan
XXIII, dnia 10 lutego 1960 roku, ogłosił
ją „Patronką wszystkich poświęcających
się dziełom miłosierdzia”. Bardzo staranny
druk w nienagannym stanie.
750. –
93.

HANKE Martin: De Silesiorum nominibus
antiquitate. Additi sunt tres indices. [adl.:]
De Silesiorum Maioribus Antiquitates.
Ab Orbe condito Ad Annum Christi 550.
Additi sunt tres Indices. Lipsiae: Christian
Bauchius, 1702. – [8], 74, [14] s.; [4], 130,
[18] s, winiety, inicjały, 20,5 cm, opr. pergamin z epoki z szldzikiem tłocz. złotem.
Ekslibris herbowy niemiecki XVIII w. miedzioryt, oraz XIX w. zgodny z notatką na
k.tyt. C.B.Freyer’a. Pierwsze dzieło dotyczy
badań nad genezą nazw śląskich, w drugim
głowne zabytki i pochodzenie ich od 550
r. Stan nienaganny.
750. –

94.

HERBURT z Fulšteina, Jan: Statvta Regni Poloniæ, in ordinem alphabeti digesta:
A Ioanne Herbvrto de Fvlstin, tvm Svccamerario premisliensi et S.R.M. Secretario,
post vero Castellano, Sanocensi, & Capitaneo Premisliensi; Propter Exemplorium
inopiam recusa. Prostant Dantisci apud
Balthasarum Andream, & Francofurti
apud GodefridumTampachium, 1620. –
[8], 546, [7] s., 30 cm, opr. brązowy płsk.
XVIII w., grzbiet sześciopolowy z szyldem
czerwonym, ze złotem tłoczonym tytułem,
zwięzy podkreślone złotą linią, w pozostałych polach wpisane ozdobne rozetki,
na zgięciach skóra nadpęknięta, otarcia
krawędzi. Wyklejki z ręcznie kolorowanego papieru, obcięcia barwione. Wyd. 5
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pierwszego systematycznego zbioru prawa polskiego. Zawiera alfabetyczny
wykaz statutów Królestwa Polskiego od Abbates do Zuppae, z konkordancjami na marginesach do odpowiednich zbiorów prawa polskiego. Na k. tyt.
miedzioryt: herby Polski i Litwy i herby Wazów. Blok w stanie znakomitym wzbogacony o uwagi i marginalia z epoki, bardzo starannym pismem.
Oprawa lekko podniszczona, bardzo efektowny egzemplarz.
2 500. –
95.

HOMER: Iliada. Przekładnia Franciszka Dmochowskiego. T.1-2. Warszawa: Druk. Xiąży Piiarów, 1800. – [20], 331; [4], 352 s., 19 cm, opr. płsk.
Oprawa XIX w. otarcia krawędzi grzbietu.
500. –

96.

[KOMETA] BLUMROEDER Johann Ernst, MÜLLER Johann Heinrich:
Brutorum action es mechanice inexplicabiles, disseratione inaugurali Divina favente gratia et publica autoritate amplissimi philosophorum ordinis
moderatore Io. Henrico Mullero […] domine patrono ac promotore suo
aeternum colendo […] in celeberrima Noricorum Universitate Altorfina
solemni eruditorum examini proponit Ioh. Ernestus Blumroeder […] ad
D. XXVII Iun. A.R.S MDCCXIX. Altdorf: Literis Jod. Guil. Kohlesii,
1719. – 16 s., 19 cm, opr. szeroki płsk. pięciopolowy, złoc. z wykwintnie
tłoczonym petitem tytułem i datą, narożniki skórzane, okleiny i wyklejki
z papieru marmurkowego. Rozprawa magisterska zajmująca się niezrozumiałym zachowaniem komety zaobserwowanej po raz pierwszy w 1577
r., a opisanej przez ojca Cassiniego ok. 1680, prawdopodobnie z powodu
powszechnie obowiązującej teorii geocentrycznej. Znakomicie zachowany
egzemplarz.
300. –
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97. LISIKIEWICZ Józef: Kazań na niedzielę całego
roku część pierwsza. Zawierająca Kazania od Bożego
Narodzenia, aż do Wielkiego Postu. Lublin: w Druk.
Uprz: XX. Trynitarzów, 1797. – 802 [faktycznie 753],
[4] s., 16 cm, opr. płsk. z epoki, z drobnymi śladami
owada. Rzadki druk lubelski; błyskotliwe kazania bogate w ponadczasowe sformłowania: „Całe prawie życie
ludziom upływa na czynieniu czegoś innego, a nie tego
coby należało”.
500. –
98. MARMONTEL Jan Franciszek (1723-1799):
Inkasy czyli zniszczenie państwa Peru przez... T.1 [z 2].
Warszawa: w Druk. J.K.Mci i Rzpltey Gröllowskiey,
1781. – [4], XXXIV, 290, [5] s., 18 cm, brosz. z epoki.
Powieść znanego Encyklopedysty, członka i sekretarza
Akamii Francuskiej, poruszająca problem tolerancji; tłumaczył Stanisław
Kłokowski. Jej wielkim entuzjastą był Adam Mickiewicz. Broszura ze znakomitej oficyny Grölla, zachowana w dobrym stanie, zaledwie przykurzona,
bez jakichkolwiek ingerencji introligatorów.
450. –
99.

MELANCHTHON Philipp (1497-1560): Ethicae doctrinae elementa,
et enarratio libri quinti ethicorum. Additae svnt qvaestiones
de iuramentis, de excommunicatione, et de alijs quibusdam
materijs. Avtore Philippo Melanthone. Witeberga [Wittenberg]: 1575. – [16], 302 s., 17
cm, opr. zwarta na deskach,
świńska skóra z epoki ze ślepymi tłoczeniami, z zachowanymi mosiężnymi zapinkami.
Jedno z podstawowych dzieł
(wyd.1 w 1550 r.), najbliższego
współpracownik Marcina Lutra, współtwórcy Reformacji,
profesora uniwersytetu w Wittenberdze, reformatora szkolnictwa i szkoły humanistycznej w Niemczech, która stała
się wzorcem dla szkół na Śląsku
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i Pomorzu. Egzemplarz w stanie znakomitym, wzbogacony marginaliami
i uwagami z epoki.
1 200. –
100.

OFFICIUM rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino magnæ
matris Mariæ sanctorumque patronorum honori debita. Tyrnaviæ: Typis
Coll. Academ. Soc. Jesu, 1769. – [24], 509, [6] s., [13] miedziorytów z wizerunkami świętych, 15 cm, opr. sk. z epoki, drobne otarcia grzbietu. Stempel: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Zbiór wiadomości o sakramentach
ułożony wedle kalendarza świętych.
450. –

101.

ORDONNANCE du Roi pour régler l’exercice de l’infanterie, du premier
janvier 1766. Paris: L’Imprimerie de Prault, 1767. – XX, 374 s., 13 cm, opr.
sk., grzbiet złoc., w górnej części reperowany, obcięcia barwione. Rozporządzenie królewskie regulujące zakres ćwiczeń dla formacji piechoty. Ładny
egzemplarz.
500. –

102.

PASTORIUS [de Hirtenberg] Ioachim (1611-1681): Flori Polonici Seu Polonicae Historiae epitome nova. Editio secunda. Lugd. Batavor. [Lejda]: Apud
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Franc. Hegerum, 1642. – [22], 226, [13] s., 12,5 cm, opr. skóra z epoki,
grzbiet pięcioplowy bogato zdobiony złotem, z wypukłymi zwięzami podkreślonymi wężykiem – francuska. Wczesna praca polskiego nadwornego
historyka królów Polski Władysława IV i Jana Kazimierza, pisarza, lekarza,
gdańskiego pedagoga, kanonika warmińskiego, sekretarza królewskiego
i protonotariusza apostolskiego. Brak frontispisu uzup. wg oryginału. Stan
zachowania nienaganny.
500. –

103.

POSZAKOWSKI Jan (1684-1757): Kalendarz Jezuicki większy na rok przestępny MDCCXL. Societatis Jesu Jubileuszowy wtory, kończący dwieście
lat od potwierdzenia tegoż Zakonu, przez Pawła III. Papieża, zawierający
w sobie 1. Na każdy dzień Miesiąca. Osoby S.J., Swiątobliwością, pracą
Apostolską, Męczeństwem y mądrością znacznieysze. 2. Katalog Prowincyi y
Kollegiow S.J. 3. Kardynałów y Biskupów e S.J. 4. Generałow, Prowincyałow
Litwskich, Rektorow Akademij Wileńskiey y innych dawnieyszych Kollegiow. 5 Fundatorow, Dobrodziejow, y Fautorow S.J. osobliwie Prowincyi
Litewskiey. Zebrany, z Approbowanych Autorow przez... Vilnae [Wilno]:
Typis Sacrae Reg: M. Academicis S.J., [1740]. – [360] s., winieta, inicjał,
herb, 19,5 cm, opr. sk. z epoki, zagnieciona, grzbiet naderwany. Pierwszy
z serii kalendarzy jezuickich, będący kontynuacją kalendarzy historycznych
i politycznych. 6 kart uszkodzonych z niewielkim ubytkiem tekstu, arkusz
z dedykacją dla Michała Radziwiłła z przedartym herbem wstawiona na
początek woluminu.
600. –
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104.

RESPUBLICA, Siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc.
Lugdvni Batavorum [Leyda]: Ex Officina Elzeviriana, 1627. – 467, [12] s.,
k.tyt. sztychowana ozdobna z herbem
Polski i z herbem Wazów, 11 cm, opr.
pergamin z epoki. Na odwrociu k.tyt.
niewielki prywatny stempel. Zawiera
fragmenty dzieł Krzystanowica, Kromera, Gwagnina, Botera i in. Drugie
wydanie tomu polskiego ze słynnej serii Republik Elzewira. Bardzo staranny
druk, stan nienaganny.
1 500. –

105.

SACRAMENTALE. [Bechoffen, Johann: Quadruplex expositio Missalis, seu officii Misse, vicz Litteralis,
Allegorica, Tropologica, Anagogica,
Materia que etia ppl’o publice predicari expediat que ad sensum litterale
allegoricu, atque tropologicu, vtque ad
oblationem]. Argentine [Straßburg]: Scotus; Salomon, 1519. – [87] k. [z 90 –
brak pierwszych 2. i 7.], druk gocki. [adl.:] MODUS ordinarius celebrandae
Missae. Excusum Cracoviae 1529 per Matthiam Scharffenberg, Expensis
vero Marci Scharffenberg, Ciuis, ac Bibliopolę ibidem Mense Februario.
– [3 z 4 – brak k.tyt.], 76 k.; druk gocki dwubarwny czarny i czerwony.
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[adl.:] MIKOŁAJ z Błonia zwany Pszczółką: Tractatus de sacramentis et
diuinis officijs: ac eoru administrationibus. Cracouie per Matthiam Scharffenbergk. Expensis Marci Scharffenbergk.Bibliopole Cracouiensis, 1529.
– 80 k., k.tyt. z drzeworytem gdzie biskup stoi nad siedzącym na ziemi
biedakiem składającym dłonie; druk gocki w dwie kolumny. 21 cm, opr.
zwarta na deskach, brązowa skóra z epoki ze ślepymi tłoczeniami, śladem
po urwanych zapinkach; szeroka bordiura z centralnie u góry, wpisanym
tytułem: SACRAMENTALE; w lustrze wytarty, ledwie widoczny, zapewne
niegdyś złocony wizerunek postaci w aureoli; grzbiet pęknięty wzdłuż zagięcia, ubytki na krawędzi górnej i dolnej. W pierwszym druku brakujące
karty uzupełnione wg oryginału; w drugim brak. k.tyt., trzeci kompletny.
Trzy druki zajmują się formułami dotyczącymi sprawowania sakramentu
eucharystii. Są zestawieniem podstawowych reguł Mszy Świętej. Traktat
Mikołaja z Błonia powstał z polecenia bpa St.Ciołka i był wielokrotnie
wznawiany i dyskutowany w uczelniach teologicznych. Ciekawe jest zestawienie wczesnych druków krakowskich Macieja Szarffenberga, wydanych
z pożyczki udzielonej przez Marka. Wnętrze klocka nie budzi zastrzeżeń
i stanowi piękny przykład wczesnej sztuki drukarskiej.
15 000. –
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[ALBUM oficerów 54 Pułku Piechoty Wojsk Polskich z Tarnopola]. [Tarnopol ? 1931]. – [1, 45, 19] k., 71 fot., 26 × 36 cm, opr. jasnobrązowa skóra,
grzbiet spięty dwiema mosiężnymi śrubami, podkreślonymi prostymi złotym
ramkami okalającymi mocowanie. Wyklejki z jedwabnej mory, podkreślone na
łączeniu podwójną ramką imitującą wijący się bluszcz. Obcięcia kart złocone.
Przednia okładzina z prostą bordiurą z powtarzającym się łagodnym złotym
szlaczkiem, aczkolwiek między liniami natężenie barwy skóry wzmocnione,
jak i w lustrze, które podkreślone wgłębieniem, niczym rama obrazu, a na nim
tłocz. złotem: Ppłk. Kazimierzowi Bogaczewiczowi / na pamiątkę wspólnej
pracy / w latach 1928-1931 / oficerowie 54. Pułku Piechoty” oraz umocowana
odznaka 54 PP pokryta błękitną emalią. Album zawiera 45 fotografii oficerów
pułku. Wśród nich: majorowie: Juda Leon Adler (1892-?), Emiliusz Edward
Heidrich (1894-1937), Jan Lachowicz (1896-?), Paweł Łuczak (1892-1940),
Walenty Matyla (1892-?), Zygmunt Semerga (1896-?); kapitanowie: Antoni Białoskórski (1893-?), Adolf Boratyński (1897-?), Andrzej Chmielewski
(1892-), Michał Garwoliński (1893-?), Kazimierz Gomulicki (1896-?), Józef
Jarem (1896-?), Władysław Kruczkowski (1893-1940), Stanisław Kazimierz
Malczyński (1894-1940), Antoni Władysław Mokrzycki (1894-?), Jan Musie-
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lewicz (1896-?), Kazimierz Romanowski (1897-?), Leon Izydor Józef Stolarz
(1899-?), Mieczysław Wojciechowski (1896-1940), Karol Ludwik Zborowski (1896-?); porucznicy: Kazimierz Zbigniew Domaradzki (1903-1940),
Władysław Marian Dumnicki (1907-?), Jan Gębarowicz (1899-?), Józef Gil
(1899-?), Jan Góra (1900-?), Karol Hareńczyk (1899-?), Michał Hickiewicz
(1897-?), Edmund Horak (1898-?), Jan Jakub Lermer (1899-1940), Jan Martinek (1900-1942), Stanisław Mrozek (1899-?), Eugeniusz Józef Nagel (19031940), Sylwester Rojna (1896-?), Łukasz Stanisław Skwirut, Kasper Ślepokura
(1903-?), Marian Adam Świtlak (1898-?), Stanisław Tkaczuk (1903-?), Feliks
Wyborski (1891-1940), Franciszek Wylęgała (1901-?); Władysław Józef Zięba
(1902 – po 1940); podporucznicy: Julian Dziurzyński (1897-1940), Czesław
Julian Krzemiński (1906-1940), Józef Grzegorz Różański (1906-?), Tadeusz
Karol Sochacki (1905-1940), Ludwik Szamocki (1905-?), Józef Władyka
(1907-?). Ponadto w albumie poprzedni właściciel dokleił na wolnych kartach
26 zdjęć autorstwa znanych przedwojennych fotografów i agencji („Agencja
Fotograficzna Propaganda. Fot. Marjan Fuks”; „Jan Ryś, ul. Nowogrodzka
24, W-wa”; „W. Pikiel, Fotograf, Illustrator / Wojskowy Instytut NaukowoWydawniczy”; „Art. Fot „Studio” Wł. Miernickiego”). Fotografie, zwykle
zbiorowe, prezentują prezydenta Ignacego Mościckiego (1867-1946), marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (1886-1941), gen. broni Leona Berbeckiego
(1874-1963), gen. bryg. Józefa Kordian-Zamorskiego (1890-1983), ministra
Bronisława Pierackiego (1895-1934), gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera
(1889-1936), premierów Walerego Sławka (1879-1939) i Janusza Jędrzejewicza
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(1885-1951), wicepremiera Eugeniusza
Kwiatkowskiego (1888-1974), prezesa
PKO Henryka Grubera (1892-1973)
czy szefa kancelarii cywilnej prezydenta RP Bronisława Hełczyńskiego
(1890-1978). Fotografie indywidualne
i zbiorowe. Przedstawiają spotkania
oficjalne na zamku, m.in. podczas
uroczystości wręczenia dyplomów
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, wręczenie szabli prymusowi
szkoły podchorążych w Bydgoszczy
przez gen. dyw. Aleksandra Osińskiego (1870-1956) w 1931 r. oraz
nieoficjalne. Ponadto kilka fotografii
z uroczystości Okręgu Stołecznego
Związku Żołnierzy I Polskiego Korpusu Wschodniego (Fot. Wł. Toczyłowski) oraz powojenne zdjęcie portretowe gen. broni. Władysława Andersa
(1892-1970) w pełnej gali orderowej (Fot. W. Maryanowicz). Album dedykowany ppłk. Kazimierzowi Bogaczewiczowi (1888-1940), odchodzącemu
zastępcy dowódcy pułku, legioniście, kawalerowi Virtuti Militari Krzyża
Walecznych x 4, Krzyża Niepodległości i Złotego Krzyża Zasługi. Po odejściu
z pułku objął dowództwo 42 Pułku Piechoty w Białymstoku, skąd odszedł
na stanowisko dcy OPL DOK III, a następnie przeszedł w stan spoczynku.
We IX 1939 d-ca OPL Etapów SGO „Narew”. Wzięty do niewoli sowieckiej
trafił do Starobielska i zginął z rąk NKWD. Zdjęcia oficerów 54 PP w stanie bardzo dobrym, część
z wklejonych ma ślady odbarwień na obrzeżach.
Brak orła na odznace. Wyklejki na krawędziach
lekko postrzępione, a przy grzbiecie z zaciekiem
od kleju, skutkiem nieumiejętnej próby wtórnego
mocowania nadwyrężonej przedniej okładki. Nie
mniej bardzo efektowny album.
3 000. –
107. ANDRZEJEWSKI [Jan Sylwester (1837 – po
1893) ?], oficer powstania styczniowego na Litwie.
Lwów: Rudolf Eder, [1863/1864]. Fotografia wizytowa 10,6 × 6,3 cm. Na odwrocie pod fotografią
sygnatury fotografa lwowskiego. Fotografia naklejana na oryg. karton firmowy. Minimalnie przycięta,
niewielkie przybrudzenia.
250. –
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108.

BEYER Karol (1818-1877): Dawne
ozdoby srebrne z pierwszej połowy
XI wieku wykopane w Mojkowie
pod Kaliszem d. 25 września 1865 r.
Warszawa: [Atelier] / Fotograficzny / Karola Beyera / w Warszawie
/ No 389”, po 1865. Fotografia
28,5 × 23,5 cm, naklejana na karton 43,5 × 32 cm. Suchy wytłok na
kartonie, częściowo przycięty. Adres na Krakowskim Przedmieściu 38
(dom dziś nieistniejący) służył Beyerowi co najmniej do 1869 r. Zdjęcie
skarbu archeologicznego autorstwa
słynnego fotografa warszawskiego
zwanego „ojcem polskiej fotografii”.
Stan bardzo dobry.
360. –

109. BORYSIEWICZ Wiktor,
aktor, wzmiankowany 1884-1889.
Kraków: Zakład Fotograficzny
Walerego Rzewuskiego, 1884. Fotografia wizytowa 10,5 × 6,5 cm,
na kartonie firmowym. Z dedykacją osobistą dla kolegi, dat. Kraków
13 III 1884 r. Imię jego dotychczas
było nieznane. Słownik Biograficzny
Teatru Polskiego 1765-1865 (Warszawa 1973, s. 61) podaje zaledwie,
że działał w 1887 r. w zespole M.
Kisielnickiego w Piotrkowie i Częstochowie. Stan dobry.
150. –
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110.

BR ANICK A Elżbieta (1730-1808),
kasztelanowa krakowska, hetmanowa
w. koronna. Elżbieta z Poniatowskich
Janowa Klemensowa Branicka, siostra
ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Reprodukcja
obrazu Marcello Bacciarellego. Ok.
1880-1885. Fotografia w sepii 19,5 × 14
cm, naklejona na karton z nadrukiem,
32 × 23,5 cm. Drobne zbrązowienia na
krawędziach kartonu.
100. –

111.

BUSZCZYŃSKI Stefan h. Strzemię (1822-1892), właściciel dóbr ziemskich
Niemiercze na Podolu, pisarz polityczny i publicysta. Ok. 1888. Refotografia:
Warszawa: Jadwiga Golcz, [ok.
1898]. Fotografia gabinetowa
10,5 × 16,5 cm. Fotografia przedstawiająca Stefana Buszczyńskiego seniora, wraz z synową Jadwigą
z Dmochowskich Konstantową
Buszczyńską i wnukiem Stefanem. Senior Buszczyński skazany wyrokiem carskiego sądu na
prawomocne osiedlenie na Syberii, pozostał do końca życia na
emigracji (głównie w Galicji) po
1864 r. W majątku pozostał jego
syn Konstanty (1856-1921), który
był czynnym działaczem ziemiańskim w Królestwie Polskim. Fotografia wykonana wcześniej została
refotografowana z negatywu w zakładzie fotograficznym warszawskim istniejącym od 1898 r. Stan
bardzo dobry. Ładne typy szlachty
polskiej.
200. –
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112.

CHOISEUL-GOUFFIER M.[aria ?], de. Fotografia gabinetowa.
Ojców : Zakład Fotograficzny B.
Wolniewicza, 1904, 16 × 10,5
cm, naklejana na karton firmowy. Portret fotograficzny francuskiej hrabianki, przedstawicielki
rodu mieszkającej na Litwie lub
w guberni kijowskiej, z dedykacją i autografem w bezbłędnym
języku polskim „dla p. Stanisława pod jego gościnnym dachem,
Ojców 4 IV [19]04”. Na odwrocie pieczęć zakładu. Stan bardzo dobry. Ładny portret damy
z wyższych sfer.
120. –

113. DEKERT Jan (1738-1790),
prezydent miasta Starej Warszawy,
rzecznik interesów miast polskich
w okresie Sejmu Czteroletniego
oraz zwolennik wyrugowania Żydów z miasta. Reprodukcja obrazu
XVIII w. ok. 1880-1885. Fotografia
owalna w sepii naklejona na karton
z nadrukiem, 32 × 23,5 cm. Drobne zbrązowienia na krawędziach
kartonu.
100. –
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114.

JAN III SOBIESKI (16291696). Fotografia obrazu Juliusza Kossaka: Jan III Sobieski pod Wiedniem, wykonana
przez artystę fotografika krakowskiego Walerego Rzewuskiego (1837-1888). Fotografia
35,5 × 30,5 cm naklejona na
karton 56 × 44,5 cm, sygn.
ślepym tłocz. „W.Rzewuski”
oraz „JK’, i na kartonie:”Zakład fotograficzny Walerego
Rzewuskiego w Krakowie”.
Fotografia wyblakła w stanie
dobrym, karton zaplamiony,
zabrudzony.
200. –

115.

KOPERNIK Mikołaj (1473-1543). Fotografia słynnego obrazu Jana Matejki:
Mikołaj Kopernik w Frauenburgu [Fromborku], wykonana przez artystę fotografika krakowskiego, znanego z reprodukcji dzieł Matejki i Grottgera, Avita
Szuberta (1837-1919). Fotografia 30 × 42 cm, naklejona na karton 47 × 64 cm,
sygn. ślepym tłocz.”KM” oraz „A.Szubert fotograf w Krakowie”, i podpisana
na kartonie, ten lekko przykurzony na krawędziach.
200. –
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116.

KOSTECKA MARIA (18761958), właścicielka dóbr Kornaczówka, w pow. nowouszyckim,
gub. podolskiej. Warszawa:
Rembrandt, 1901. Fotografia
gabinetowa 16,5 × 10,8 cm.
Naklejana na oryg. karton firmowy ze złoc. znakami atelier.
Maria Irena z Mazurowskich
Bolesławowa Kostecka, córka Filipa Władysława i Marii
Wiktoryny ze Ścibor Rylskich
Mazurowskich. Drobne otarcia
i przybrudzenia.
120. –

117. LUBOMIRSKI Stanisław (17201783), marszałek wielki koronny. Reprodukcja anonimowego obrazu z XVIII w.
Ok. 1880-1885. Fotografia w sepii 19,5 × 14
cm, naklejona na karton z nadrukiem,
32 × 23,5 cm. Drobne zbrązowienia na
krawędziach kartonu.
100. –

42

118. MIODUSZEWSKI J. [Zaułek śródziemnomorski]. Warszawa: Autor, 1929. Fotografia
artystyczna, 29,5 × 22,5 cm (naklejana na karton i dodatkowo na
planszę 50 × 35 cm. Przeznaczona
na Ogólnopolską Wystawę Fotografji Artystycznej na Wołyniu
urządzona przez Liceum Krzemienieckie w Krzemieńcu, Równem i Łucku, styczeń i luty 1929
r., nr katalogu 105. Na odwrocie
firmowa nalepka wystawy. Stan
bardzo dobry.
200. –

119.

PONIATOWSKI Kazimierz
(1721-1800), podkomorzy nadworny koronny i generał wojsk
koronnych, brat ostatniego króla Polski. Reprodukcja obrazu
z XVIII w. Ok. 1880-1885.
Fotografia owalna w sepii,
naklejona na karton z nadrukiem, 32 × 23,5 cm. Drobne
zbrązowienia na krawędziach
kartonu.
100. –
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120. PONIATOWSKI Stanisław (17541833), szef gwardii pieszej koronnej i podskarbi wielki litewski, bratanek ostatniego
króla Polski i prootoplasta włosko-francuskiej
gałęzi rodu Poniatowskich. Reprodukcja obrazu z XVIII w. Ok. 1880-1885. Fotografia
owalna w sepii, naklejona na karton z nadrukiem, 32 × 23,5 cm. Drobne zbrązowienia na
krawędziach kartonu.
100. –

121.

RAPACKI Wincenty (18651943), aktor teatralny i filmowy oraz śpiewak. Warszawa:
Jan Idzikowski, [ok. 1910].
Fotografia gabinetowa, na
tłocz. kartonie firmowym,
16 × 10,5 cm. Zdjęcie z okresu, kiedy aktor występował
w Warszawskich Teatrach
Rządowych, a w szczególności w operetce. Stan bardzo
dobry.
150. –
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122. SZYM ANOWSKI
Wacław (1859-1930). Zdjęcie
fragmentu pomnika Fryderyka
Chopina (głowy), przed realizacją. Artysta wygrał konkurs
rozpisany w 1909 r., pomnik
miał być wzniesiony w setną
rocznicę urodzin kompozytora
w 1910 r., jednak zrealizowany
został dopiero w 1926. Fotografia 31,5 × 28,5 cm, sygn. na
odwrocie Zakład Art. Fotograficzny A.[ntoniego] Pawlikowskiego Kraków, Sławkowska
27. Dolna krawędź ze śladem
zagięcia.
200. –

123.

ZAMOYSKI Andrzej (1716-1792),
kanclerz wielki koronny, Ordynat na Zamościu i autor kodyfikacji prawa. Reprodukcja obrazu
z XVIII w. Ok. 1880-1885. Fotografia owalna w sepii, naklejona
na karton z nadrukiem, 32 × 23,5
cm. Drobne zbrązowienia na krawędziach kartonu.
100. –
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124. ZAMOYSKI Andrzej (1800-1874). Warszawa: G.(rzegorz) Sachowicz, [ok. 1861]. Fotografia wizytowa, naklejana na kartonik, 10 × 6,3
cm. Andrzej hr. Zamoyski, syn Stanisława Kostki
i Zofii z ks. Czartoryskich, działacz polityczny
i gospodarczy w Królestwie Polskim, prezes Towarzystwa Rolniczego.
150. –

125. ZAMOYSKI Andrzej (1800-1874). [Paris]:
Photographie Maujean et Leopold Dubois, [1874].
Fotografia z nekrologiem, naklejana na karton litografowany, 10,8 × 6,4 cm. Zdjęcie sygnowane
pieczątkami najlepszych paryskich zakładów fotograficznych przy Rue du
Faubourg Saint-Honoré i Rue Boissy-d’Anglas przedstawiające Chrystusa
dźwigającego krzyż z napisem „Sursum Corda” przed kościołem św. Krzyża
w Warszawie. Na odwrocie nekrolog Andrzeja hr. Zamoyskiego z jego (?)
myślą o Bogu i faksymile podpisu. W litografii (Lit. M. Salba, Kraków).
Pod fotografią podpis z epoki: „pod Ś.Krzyżem w Warszawie / od St.(anisława) hr. Zamoyskiego”. Kompozycja obrazka pośmiertnego ma związek
z nabożeństwem żałobnym za duszę zmarłego w warszawskim kościele św.
Krzyża 14 XI 1874 r. Stan bardzo dobry.
250. –
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126.

CZERNIOWCE. Gmach rządu krajowego. Czernnowitz: A. Kluczenko,
[ok. 1880]. Fotografia naklejana na karton firmowy zakładu, 6,5 × 10 cm.
Czerniowce stanowiły wówczas stolicę Księstwa Bukowiny w granicach
monarchii austro-węgierskiej. W kolorze sepii. Stan dobry.
100. –

127.

CZERNIOWCE. Rezydencja metropolity [prawosławnego]. Czernnowitz:
A. Kluczenko, [ok. 1880]. Fotografia naklejana na karton firmowy zakładu,
6,5 × 10 cm. Obecnie siedziba miejscowego uniwersytetu. W kolorze sepii.
Stan dobry.
100. –
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128.

CZĘSTOCHOWA RAKÓW. Na budowie wielkiego pieca w Hucie Towarzystwa Zakładów Metalowych Bernard Hantke. Częstochowa: E.K.
Dietrich, [po 1896]. Fotografia gabinetowa 10,5 × 16,5 cm. Na fotografii
grupa robotników huty. Podpis kredka na odwrocie i pieczęć tuszowa zakładu fotograficznego. Stan dobry.
150. –

129.

DUSZNIKI Zdrój. Stary dworek.
Fot. Andrzej Nitsch, [lata 50.-60.
XX w.], sygnowana, 11,5 × 17 cm.
Inż. Architekt Andrzej Nitsch (zm.
2002), autor wielu fotografii architektonicznych od lat 30-tych. Fragment dworku z wykuszem. Zdjęcie
podpisane ołówkiem przez autora,
na odwrocie pieczątka autorska oraz
adres.
60. –
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130.

LWÓW, ulica Żółkiewska. Fotografia amatorska niesygn., koniec XIX w.,
11 × 16,5 cm. Pieczątka: „Ex Collectione Juliusz Mękicki”. W kolorze sepii.
Stan dobry.
60. –

131.

[ŁOWICZ] Trzej panowie na wozie konnym. Łowicz: Zakład Fotograficzny
S.[amuel] Kryształ, [przed 1903]. Fotografia na tekturce ozdobnej ze złoc.,
sygn. na odwrocie pieczęcią zakładu, 10,8 × 16,2 cm. W kolorze sepii. Stan
dobry.
100. –
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132.

[OJCÓW]. Grupa sześciu turystów wśród skałek. Ojców: Zakład Fotograficzny B. Wolniewicza, 15 VI 1913. Fotografia
na tekturce ozdobnej ze złoc.,
sygn. na odwrocie pieczęcią
zakładu, 16,4 × 10,5 cm. Stan
dobry.
100. –

133.

WARSZAWA. Plac Krasińskich i ul. Długa z kościołem popijarskim przebudowanym na Sobór św. Trójcy. Warszawa 4 VI 1887. Fotografia niesygn.
na tekturce 10,8 × 16,4 cm.
200. –
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134.

WARSZAWA. Plac Saski z Hotelem „Europejskim” w głębi. [Warszawa
1879/1880]. Fotografia niesygn. 4,5 × 6,8 cm, naklejana na karton wtórny
6,5 × 10 cm.
200. –

135. WARSZAWA. Plac
Zamkowy z widokiem na Kolumnę Zygmunta i Zamek
Królewski. Fotografia niesygn.,
dat. 9 VII 1884, naklejana na
karton, 10,5 × 16 cm. 200. –
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136.

[ZAMOŚĆ]. Portret rodziny urzędniczej. Zamość: J.(an) Strzyżowski [przed
1914]. Fotografia gabinetowa 16 × 23 cm, naklejana na ozdobny karton w formie passe-partout, z tłocz. napisem firmowym. Stan bardzo dobry. 150. –

137.

(DRUGI Pułk Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego). Zbiór
5 fotografii z walk 2 plutonu 1 szwadronu 2 Pułku Ułanów na Polesiu
Wołyńskim, dat. marzec – kwiecień
1919 r. Fotografie amatorskie 9 × 11
względnie 11 × 9 cm. W tym okresie 2
Pułk Ułanów walczył poszczególnymi
szwadronami na różnych odcinkach
na Wołyniu, Podlasiu, Polesiu, w Galicji i Śląsku Cieszyńskim. Przedstawiony tu l szwadron walczył na trasie od Chełma do Kowla. Wchodził
w skład Grupy gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. Uczestniczył w zajmowaniu
Hołob i stacji kolejowej Maniewicze.

52

Fotografie przedstawiają II/1 2 Pułku
Ułanów w okresie 26 III (zdobywanie
Perespy k. Sarn nad rzeką Stochodem),
5, 11 i 12 IV 1919 w Hołobach. Scena
z walki i przed kościołem w Hołobach
k. Kowla. Wszystkie fotografie z opisem
na odwrocie w ołówku i datowane. Dedykowane p. Nowickiemu przez ppor.
Jakubowskiego z tegoż pułku, którego
wizerunek na koniu w ułańskim mundurze przedstawia jedno ze zdjęć. Minimalne zagięcia. Zbiór oryginalnych
fotografii z okresu wczesnych walk
z bolszewikami.
250. –
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138. [OKRĘT Rzeczypospolitej Polskiej „Bałtyk”]. Gdynia, lipiec 1928. Fotografia amatorska,
9 × 11,8 cm. Okręt-hulk mieszkalny ORP „Bałtyk” (nazwany błędnie na odwrocie „pancernikiem”).
Dawny francuski krążownik pancerno-pokładowy o nazwie „Entrecasteaux”, zakupiony przez Polskę
w 1927 bez uzbrojenia i maszyn.
Był na stałe zakotwiczony na Oksywiu jako Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty i pełniący funkcje reprezentacyjne. We IX 1939 r. bronił
portu i Kępy Oksywskiej. Fot. w kolorze sepii. Stan dobry. 
60. –
139.

POCIĄG pancerny nr 17 „Reduta Ordona”. Chodorów 24 × 1920. Fotografia amatorska 11,4 × 15,5 cm. Zdjęcie przedstawia załogę pociągu
pancernego biorącego udział w wojnie polsko-bolszewickiej od września
1920 r. i podlegającego bezpośrednio Naczelnemu Dowództwu Wojska
Polskiego. Na odwrocie trzy myśli żołnierskie z podpisami (m.in. K. Markowski i Tadeusz Belina-Brzozowski). Działania tego pociągu pancernego,
ani jakiekolwiek jego zdjęcie nie było znane publikacji A. J. Ostrówka,
Pociągi Pancerne Wojska Polskiego 1918-1939. Toruń 2004. Niewielkie
przybrudzenia. Rzadkość.
200. –
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[HEROLDIA KRÓLESTWA POLSKIEGO] SŁAWIANOWSKI Jan Baptysta h. Jelita (ok. 1791-?), syn Andrzeja i Rozalii, regent kancelarii okręgu
czerskiego. Dyplom potwierdzenia szlachectwa wydany przez Heroldię
Królestwa Polskiego. Warszawa 29 III/10 IV 1856. – [1] k., 36 × 44,5 cm.
Dokument kaligrafowany ręcznie na grubym ozdobnym litografowanym
papierze blankietowym z orłem carskim na którego piersi widnieje orzeł
Królestwa Polskiego, panopliami, elementami roślinnymi i cyfrą „A II”
[Aleksander II] z koroną imperatorską na 4 rogach. Sucha pieczęć urzędowa Heroldyi Królestwa Polskiego. Podpisy: Józef Tymowski, członek
Rady Administracyjnej, tajny radca, senator i prezes Heroldyi oraz naczelny
sekretarz M. Stępiński i kontroler A.(leksander) Apanowicz. Pod tekstem
ręcznie kolorowany herb Jelita. U dołu dokumentu adnotacje kancelaryjne
o uiszczeniu opłaty. Dokument lekko podniszczony, ślady czterokrotnego
składania, na krawędziach naddarcia, uszczerbki, podklejenia i ogólne
przybrudzenie. Czytelny, wypełniony wyraźnym tekstem. Wymieniony
w dokumencie, był żonaty z Franciszką Jekiel (ok. 1788-1843) i miał syna
Wiktora Leona (1829-?), nauczyciela gimnazjum w Tarczynie koło Błonia.
(zob. też poz. 155)
500. –
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141.

[KORNACZÓWKA – BOREYKO – ŁABĘDZKI DUNIN] Kontrakt
dzierżawny na dobra Kornaczówka w województwie podolskim w ziemi
kamienieckiej leżącej pomiędzy Piusem Stanisławem Boreyko, stolnikiem
podolskim i wicestarostą grodzkim latyczowskim, a Andrzejem DuninŁabędzkim, miecznikiem latyczowskim. Wypis pod pieczęcią herbu koronnego z ksiąg kontraktowych dubieńskich (suchy wytłok), dat. [Dubno]
19 I 1787. Bifolium 35 × 20 cm. Wypisał Adam Chamiec, komornik ziemski
zwinogrodzki i regent ksiąg grodzkich (dubieńskich), legit cum indulta Buchowiecki. Na papierze stemplowym ze znakami wodnymi. Ślady składania
i zbrązowienia na odwrocie. W tekście informacje na temat sumy dzierżawy
oraz rodziców Andrzeja Dunin-Łabędzkiego.
250. –

142.

KORNACZÓWKA, pow. Nowa Uszyca, parafia Sołobkowce, gubernia
podolska, dawna ziemia kamieniecka w województwie podolskim. Dwór
XIX/XX w. Widok ogólny z planami suteren, parteru i pierwszego piętra.
Rysunki w ołówku na kalkach technicznych z pieczęciami „ArchitiekturnoStroitielnaja Kontora / Iwana Pawłowicza Ganfa w g. Żmierink”. Majątek
(741 dziesięcin) wraz z dworem stanowił w XIX-XX w. kolejno dziedzictwo
Ścibor-Rylskich, Mazurowskich i Kosteckich. Plany – 4 plany, 14-16,5 × 1921 cm (arkusz 34,5 x 43 cm). Widok ogólny i plany poszczególnych kondygnacji dworu nieznanego dziełu Romana Aftanazego, Dzieje rezydencji na
dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wrocław 1991-1997. Ślady zagnieceń
i składania. (zob. też poz. 411, 415)
180. –
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143.

[KOSTECCY – MAZUROWSCY – RYLSCY] Akta rodzin Kosteckich
h. Prus II, Mazurowskich i Ścibor-Rylskich h. Ostoja z majątku Kornaczówka w pow. Nowa Uszyca na Podolu. 184 dokumenty, lata 1856–1921
(1932), k. 347, różne formaty. Obejmują akta notarialne, metrykalne
i rachunkowe oraz korespondencje i plany majątkowe. W szczególności
dotyczą Marii Ireny Mazurowskiej (1876-1958), córki Filipa Władysława
i Marii Wiktoryny ze Ścibor-Rylskich Mazurowskich, małżonki dr medycyny Bolesława Kosteckiego (1856-1921), lekarza zdrojowego i zesłańca
na Syberii. Wśród akt m.in. rachunki Kornaczówki od 1856 r. wraz ze
spisem majątku oraz inwentarzem skarbowym spisanej ludności wsi przed
uwłaszczeniem (67 rodzin z nazwiskami przeważnie ruskimi), 6 planów
majątku i młyna wodnego na papierze jedwabistym (złożone) oraz zbiór
aktów notarialno-sądowych związanych z procesem o Kornaczówkę.
Kilkadziesiąt dokumentów związanych z Bolesławem Kosteckim (akta
osobiste związane z wykształceniem uniwersyteckim, zesłaniem na Syberię i staraniem o zatarcie kary oraz działalnością społeczną w guberni
podolskiej). Język polski, rosyjski i niemiecki. Pieczęcie lakowe, papierowe
i tuszowe. Dokumenty ze śladami złożeń, zagięć i zażółceń oraz rzadziej
naddarć. Stan ogólny dobry. Interesujący zbiór dotyczący majątku polskiego na Podolu i związanych z nim rodów.
1 500. –

144.

MINISTERSTWO Skarbu,
Urząd Pożyczek Państwowych Skarbu Narodowego.
Zaświadczenie o ofiarowaniu
przez Bolesława Kosteckiego
na Skarb Narodowy 1 kubka srebrnego o wadze 430 gr,
47 rubli srebrem w bilonie,
guldenów i koron austriackich srebrem. Warszawa dn.
23 VII 1920. Na blankiecie
ozdobnym i kolorowym z godłem państwowym oraz napisem „Wdzięczna ojczyzna ofiarodawcom”.
Pieczęć tuszowa: „Krajowa Kasa Pożyczkowa w Kaliszu” z podpisami dyrektora i skarbnika (nieczytalne). Dokument świadczący o patriotyzmie
sfer ziemiańskich po I wojnie światowej. Bolesław Kostecki, wygnaniec
z kresów ukrainnych, którego rodzina cierpiała niedostatek w odrodzonej
Rzeczypospolitej, ofiarował niewielkie posiadane przez siebie srebrne walory
na cele narodowe związane z toczącą się wojna polsko-bolszewicką. Ślad
po złożeniu. Blankiet z kwitariusza drukowanego w tłoczni Władysława
Łazarskiego w Krakowie.
60. –
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145.

ABRAHAM Władysław (1860-1941), profesor prawa i rektor Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie. List przesyłający kolekcjonerowi autograf. Dat.
Lwów 18 XI 1930. – [1] k., 17 × 11 cm. Dołączono 2 karty z jego życiorysem
i portretem (nieco późniejsze ze śladami odbarwień).
80. –

146.

BARTOSZEWICZ Julian (1821-1870), historyk, autor prac biograficznohistorycznych. Notatki historyczne. Bez datacji, lata 60-70-te XIX w. – [2]
s., 18 × 10,5 cm. Pismo odręczne Juliana Bartoszewicza z charakterystycznym przekreśleniem (po odbiorze z korekty). Ślad po złożeniu i niewielkie
odbarwienia. Dołączono 2 karty z jego życiorysem i portretem (nieco późniejsze).
100. –

147.

DUBIECKI Marian (1838-1926), historyk, sekretarz Rusi w Rządzie Narodowym powstania styczniowego, więzień Cytadeli Warszawskiej i zesłaniec
na Syberię. Pokwitowanie za honorarium z tytułu 57 godzin w półroczu
(szkolnym) za wykłady z historii Polski na kursach w Krakowie. Bez datacji
[Kraków po 1884]. Wycinek 3,5 × 9,5 cm. Pismo odręczne z autografem Mariana Dubieckiego. Naklejone na karty z jego życiorysem i portretem (nieco
późniejsze). Ślady odbarwień i kleju na dokumencie wtórnym.
60. –

148.

GROCHOLSKI Zdzisław hr. (1881-1968), właściciel dóbr Pietniczany, były
przewodniczący Zjazdu Polaków na Rusi w Kijowie 1917 i prezes Koła Polaków z Podola, Wołynia i Kijowszczyzny oraz prezes Koła Polaków Ziem Ruskich w Polsce. Zaświadczenie wydane Marii (z Mazurowskich) Bolesławowej
Kosteckiej z majątku Kornaczówka na Podolu w związku z jej trudną sytuacją
materialną i staraniem o uzyskanie ulgi dla syna w kształceniu. Warszawa 2
IX 1931. – [1] k., 27 × 19,5 cm. Rękopis w ołówku na papierze liniowanym
z pieczątkami tuszowymi: „Koło Polaków / Ziem Ruskich” w lewym rogu,
„Przewodniczący” w prawym dolnym rogu i okrągłą z herbami województw
kijowskiego, podolskiego, wołyńskiego i Rusi
w formie tarczy czteropolowej na piersi Orła
Rzeczypospolitej i napisem biegnącym dookoła: „Koło Polaków Ziem Ruskich w Polsce” w lewym dolnym rogu. Zaświadczenia
wystawiane przez Zdzisława hr. Grocholskiego (metryki, świadectwa ubóstwa) były
honorowane przez władze Rzeczypospolitej.
Z odręcznym podpisem Zdzisława Grocholskiego. Ślady składania.
150. –
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149. HUBERMAN Bronisław
(1882-1947): Autograf na kartoniku 9,5 × 9,5 cm, datowany Wiedeń,
dnia 9.II.1906. Dołączono broszurę:
Tournée Bronislaw Huberman. Biographie Und Rezensionen der europäischen Presse. Wien: Franz Kreisel,
[ok.1905]. – 16 s., 20 cm, brosz. wyd.
Recenzje z prasy europejskiej z lat
1903-1905. Znakomity polski skrzypek pochodzenia żydowskiego, uznany za cudowne dziecko, koncertujący
od dziesiątego roku życia. W 1896 r.
wykonał w Wiedniu koncert Brahmsa w obecności kompozytora, wkrótce
stał się jednym z najbardziej znanych
wirtuozów skrzypiec. Był jednym
z propagatorów idei Zjednoczonej Europy. Bilety z autografami były rozdawane zwykle wielbicielom po koncertach.
200. –
150.

KRAUSHAR Aleksander (1843-1931), adwokat, historyk, publicysta i poeta,
autor wielu szkiców historycznych poświeconych Warszawie i jej przeszłości. List do nieznanego naukowca z podziękowaniem za obronę Deotymy
i uwagi co do zbioru własnych artykułów. Dat. Warszawa 22 IX 1925. –
21 × 13,5 cm. Pismo odręczne z autografem Aleksandra Kraushara. Na
liście z nadrukiem: „Aleksander Kraushar / Mecenas / Czackiego 12”. Ślad
po złożeniu i niewielkie odbarwienie na końcu pisma.
100. –

151.

KWILECKA Maria (1872-1951): List do nieznanych Państwa w sprawach towarzyskich. Grodziec 19 I 1910. – [3] s., 16 × 11 cm. Na papierze
z nadrukiem: (majątek) Grodziec, (poczta) Rychwał, (telegraf) Stawiszyn,
(stacja kolejowa) Kalisz. Oznaczenia w nawiasach oddane graficznie. Maria
z Karskich Kazimierzowa hr. Kwilecka, córka Stanisława i Jadwigi z ks.
Czetwertyńskich Karskich. Grodziec, pow. Słupca – majątek hr. Kwileckich
od 1872 r. Pismo odręczne Marii Kwileckiej wraz z jej autografem. Ślady
składania i małego przekłucia.
120. –
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152.

ORZESZKOWA Eliza (1841-1910), pisarka i publicystka, autorka „Nad
Niemnem”: List do Józefy Tuhanowskiej, właścicielki Tuhanowicz na Nowogródczyźnie w związku ze zbiórką na fundusz jubileuszowy z okazji
25-letniej rocznicy pracy pisarskiej Marii Konopnickiej. Grodno 6 VIII
1902. Pismo odręczne Elizy Orzeszkowej wraz z jej autografem. Józefa Tuhanowska była córką siostrzenicy Maryli Wereszczakówny, wielkiej miłości
Adama Mickiewicza i w listach już opublikowanych zapraszała pisarkę do
odwiedzenia Tuhanowicz, gdzie znajdowały się pamiątki po narodowym
wieszczu. Ślady składania.
450. –

153.

SAPIEHA Adam Stefan (1867-1951), książę biskup krakowski, późniejszy
arcybiskup i kardynał, zwany „księciem niezłomnym”. (Bulla kapłańska).
Inc.: „Wszem i każdemu z osobna poświadczamy naszym pismem opatrzonym przez nas własnoręcznym podpisem i pieczęcią, że w roku 1912, dnia
30 Czerwca zgodnie z rytuałem Świętego Rzymskiego Kościoła… diakon
Stanisław Czekaj, otrzymał w kościele katedralnym święcenia kapłańskie
z naszych rąk, co niniejszym pismem poświadczamy”, Dan w Krakowie
w siedzibie naszej biskupiej, dnia i roku jak wyżej. Dyplom drukowany na
ozdobnym na papierze specjalnym, ręcznie wypełniany, z suchym wytło-
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kiem pieczęci metropolity krakowskiego oraz autografem J.E. X.Bpa Adama
Stefana Sapiehy oraz kanclerza kurii, 28 × 39 cm.
200. –
154. SZAJNOCHA Karol (18181868), pisarz, historyk i działacz niepodległościowy. List do brata w sprawie załatwienia paszportu na wyjazd
do Włoch. Dat. 10 maja [1858]. – [2]
s., 21,5 × 14 cm. Pismo odręczne Karola Szajnochy wraz z autografem..
Ślady składania i odbarwienia na
krawędziach. Dołączono 2 karty
z jego życiorysem i wizerunkiem
(nieco późniejsze).
100. –
155. URUSKI Seweryn (18171890), marszałek szlachty gubernii
warszawskiej, tajny radca i ochmistrz cesarstwa rosyjskiego, prezes
Heroldii Królestwa Polskiego, heraldyk i autor herbarza („Rodzina.
Herbarz szlachty polskiej”): Pismo
do Jana Baptysty Sławianowskiego
w związku z otrzymanym świadectwem o nabyciu przez adresata dzie-
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dzicznego szlachectwa Królestwa Polskiego, dat. Warszawa 1/13 VIII 1855
r., k. [2], 32 × 20,5 cm. Z odręcznym podpisem Seweryna hr. Uruskiego,
ówczesnego marszałka szlachty guberni warszawskiej i starszego sekretarza
kancelarii (podpis nieczytelny). Na formularzu urzędowym z litografowanym
gotowym tekstem formalnym i nadrukiem w lewym górnym rogu: „Marszałek
Szlachty / Gubernii Warszawskie / Warszawa d....”. Pismo urzędowe dotyczy
szczegółowo zasad postępowania w przypadku otrzymania dziedzicznego
szlachectwa i procedury wpisania szlachcica wraz z rodziną do ksiąg szlachty
guberni warszawskiej. Na odwrocie drugiej karty adres odbiorcy i stemple
pocztowe. Ślady składania pisma, zagniecenia i przybrudzenia. Czytelny
dokument. (zob. też poz. 140)
250. –
156.

ZDZIECHOWSKI Marian (18611938), polski historyk idei i literatury, filolog, filozof, krytyk literacki i publicysta. List do nieznanego
wydawcy polecający Helenę d’Abancourt jako tłumaczkę „Trylogii Dubrownickiej” (Iwo) Vojnovića, dat. 16 VII [przed 1906]. – [3] s., 22 × 14
cm. Pismo odręczne Mariana Zdziechowskiego wraz z autografem. Ślady
składania i odbarwienia na krawędziach. Dołączono dwie karty (nieco późniejsze) z krótkim życiorysem i wizerunkiem Karola Szajnochy. Niewielkie
odbarwienia.
120. –

157.

ZUBRZYCKI Jan Sas (1860-1935), architekt, teoretyk, kinserwator i współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury we Lwowie.
Pismo do wydawcy (?) na karcie wizytowej, dat. 26 × 1912, 6,5 × 10,5 cm.
Pismo odręczne Jana Sas Zubrzyckiego z jego autografem. Bilet wizytowy z adresem krakowskim i adnotacją „docent Politechniki Lwowskiej”.
Dołączono dwie karty (nieco późniejsze) z jego krótkim życiorysem i wizerunkiem. Niewielkie odbarwienia na krawędziach.
80. –

158.

KOMUNALNA Kasa Oszczędności m.st. Warszawy. Książeczka oszczędnościowa. Warszawa: K.K.O., 1934. – 32 s., opr.pł. firmowa z oryg. kopertą papierową. Książeczka oszczędnościowa kasy komunalnej wystawiona
23 X 1935 r. na nazwisko małoletniej Zenobii Perkowicz, zam. przy ul.
Sowiej 3/53, prowadzona do 27 X 1939 r. Stan bardzo dobry.
80. –
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KONSTANTY Mikołajewicz Romanow (1827-1892), Wielki Książę Rosyjski, namiestnik Królestwa Polskiego 1862 - X 1863. Inc.: „Polacy! Najjaśniejszy Cesarz i Król, dostojny Brat, mianując mnie Namiestnikiem Swoim
w Królestwie, pragnął dać przez to poddanym Swoim Polskim niewątpliwy
dowód dobrotliwych ku nim chęci. Expl.: „Połączcie się ze mną w jednem
uczuciu, pracujmy wspólnie i zgodnie około dobra Polski, prosząc Boga aby
usiłowaniom naszym błogosławił, a nowa epoka dobrego bytu i szczęścia
otworzy dla tej Ojczyzny, którą tak miłujecie”, dat. Warszawa dnia 15 (27)
sierpnia 1862, 64 × 34,5 cm. Odezwa do społeczeństwa polskiego świeżo
mianowanego namiestnika Królestwa Polskiego. W tekście nawiązuje m.in.
do zamachu jaki urządził nań 3 VII 1862 czeladnik krawiecki Ludwik Jaroszyński (1840-1862), stracony wkrótce na stokach cytadeli („uzbrojone
już było ramię mordercy, który wnet cios mi miał zadać”, „śmierć czyhała
na mnie”) oraz do 2 zamachów urządzonych wcześniej na mrgr Aleksandra
Wielopolskiego („odtąd dwa jeszcze zamachy spełniono na mężu, którego ufność cesarza i króla dodała mi z pośród was jako współpracownika
w wielkiem mojem powołaniu”). Druk dwuszpaltowy, ślady składania
i zbrązowienia. Egzemplarz tej odezwy był skonfiskowany poprzedniemu
właścicielowi przez organa bezpieczeństwa PRL (stąd adnotacja numeryczna
w rogu długopisem!).
400. –

160.

[LEGIONY POLSKIE] WNUK Stanisław (1896-?). Karta wojskowa legionisty z pow. Limanowa wcielonego do Legionów Polskich 25 V 1915.
Legiony Polskie L. 45072. – 16 s., okł. oryg. kartonowa. Pieczątki: „Ewidencya przy C. i k. Komendzie Legionów Polskich”, „Departament Wojskowy N.K.N. / Centralny Urząd Ewidencyjny / Legionów Polskich / Wł.
Sikorski”, „Duplikat”. Naddarcie na złożeniu w połowie oraz niewielkie
przybrudzenie okł. (acc.) WNUK Stanisław. Świadectwo ukończenia IV
klasy gimnazjum. L. 324/359. Warszawa: 8-mio klasowe. Kursy Gimnazjalne dla podoficerów W.P., 1 VII 1926. Z pieczęciami „Komendy miasta
Warszawy” i tychże kursów oraz podpisami dyrektora szkoły, komendanta
m.st. Warszawy i sekretarza (nieczytelne). Bifolium, 35,5 cm. Na papierze
czerpanym. Ślady składania.
150. –

161.

LUBOMIRSKI Adam Książę (1812-1873), właściciel dóbr Rozwadów
z przyległościami, kapitan Krakusów Sandomierskich i kawaler Virtuti Militari [wg herbarzy i klepsydry; nie figuruje w żadnej oficjalnej ewidencji!]
w powstaniu listopadowym 1831 r.: Klepsydra informująca o żałobnym
nabożeństwie za duszę … w kościele xx. Dominikanów i Karmelitów we
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Lwowie w pierwszą rocznicę zgonu. Lwów: Z Druk. K. Winiarza, 11 VI
1874. Karta czarno-biała 23 × 28 cm. Ślad po złożeniu.
200. –
162.

[LUDOWE Wojsko Polskie] Inc.: „W związku z zakończeniem wiosennego
siewu 1946 r. na terenie woj. śląsko-dąbrowskiego i dolno-śląskiego wydaje
się Dyplom uznania ppor. Krupicki Jakub. [Wrocław]: O.W. Nr 4 (PZGraficzne), 1946. Podpisy własnoręczne Dowódcy Okręgu Wojskowego nr 4 gen.
broni Stanisława Popławskiego, szefa sztabu O.W. Nr 4 gen. bryg. Sergiusza
Siwickiego i z-cy d-cy O.W. Nr 4 płk. Maskalana. Pieczęć tuszowa Okręgu
Wojskowego we Wrocławiu. Wokół ramka z biało-czerwonymi proporcami w kształcie stylizowanych strzałek, wschodzącego słońca z symbolem
„D.O.W.4.”, oracza i traktorzysty oraz napisu: „kwiecień – maj 1946”. Ślady
składania, zagięcia krawędzi, uszczerbek prawego marginesu.
60. –

163.

[LUDOWE Wojsko Polskie] Żołnierzowi Demokracji za walkę z najeźdźcą
niemieckim o Polskę, Wolność i Lud Obywatelowi Podporucznikowi Krupickiemu Jakubowi. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego. Warszawa:
Projekt i druk. Wojsk. Instyt. Geograf., 1946. Karta kolorowa 28,5 × 35,5
cm. Dyplom sześciopolowy z emblematami żołnierskimi (czołgi; szarfa białoczerwona z odznaką Grunwaldu: 1410-1945 Grunwald – Berlin; żołnierze
z pepeszą) i miejscami walk „żołnierzy demokracji” – od Madryt 7.XI.1936 po
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Berlin 30.IV.-2.V.1945. Z walk Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie uwzględniono Narwik, Tobruk, Monte Cassino i Arnhem, a z kampanii wrześniowej Westerplatte, Warszawę, Kutno i Hel. Brak wymienionego Powstania
Warszawskiego, a są jedynie miejsca walk Armii Ludowej. Dyplom ręcznie
wypełniany. Ślad po złożeniu i niewielki zaciek.
100. –
164.

[ LWÓW – G A L IC Y JSK A K A SA
OSZCZĘDNOŚCI] KSIĄŻECZK A
wkładkowa Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie. W walucie koronowej.
Lwów: G.K.O., [przed 1918 (1920)]. – 11,
[1] s., 20 × 13 cm. Książeczka wydrukowana jeszcze w okresie monarchii austro-węgierskiej dla największej instytucji oszczędnościowo-kredytowej w Galicji, powstałej
w 1844 r. Na instytucji tej wzorowały się
w Galicji dziesiątki podobnych kas. Po odzyskaniu niepodległości GKO próbowała
nadal prowadzić działalność, lecz upadła
w okresie kryzysu w 1923 r. Do momentu upadku używano starych książeczek
z nadrukiem walutowym z okresu austriackiego. Książeczka wystawiona
w lipcu 1920 r. dla Janiny Wiesner na sumę 5000 marek polskich. Drukowana na papierze firmowym z nadrukiem „Galicyjska … we Lwowie” na s.
1, 3-9 i 12 i pszczołą (symbolem oszczędności) wraz z hasłem: „Pracuj i oszczędzaj”.
Wydrukowany numer (133370) i stemple:
„Wink.(ulowano)” i M.(arki) P.(olskie)”. Suchy wytłok z godłem firmowym w prawym
rogu pierwszej karty. Dołączono oryginalny
kupon kontrolny.
100. –
165. [ŁĘCZYCA] CIENIAK Mieczysław
(1903-1991), były więzień obozu koncentracyjnego, poeta samorodny, pracownik Łęczyckich Zakładów Górniczych i inicjator
wskrzeszenia oraz redaktor pisma „Ziemia
Łęczycka”: Ballada o Imć Panie Borucie. Wyjątki. Rys. – Antoni Klein. Łęczyca: [b.w.],
1957. – [6] k., il. ręcznie wykonane (kolor.
i cz-białe), w tym 2 całostronicowe, 30,5 cm,
opr. pł. z tłocz. złotem na licu wizerunkiem
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diabła Boruty. Dedykacja drukowana z pieczęcią dyrekcji Łęczyckich Zakładów Górniczych dla tow. gen. broni Mariana Spychalskiego na pamiątkę
spotkania odbytego w dn. 24-II-1960 r. w Łodzi w Z.H.P. Zawiera druk.
wiersze o diable Borucie oraz 3 rysunki piórkiem tegoż diabła (w tym jeden
całostronicowy) kolorowane akwarelą oraz jeden rys. piórkiem łęczyckich
zakładów górniczych. Wydane w niewielkiej ilości egz. dla znaczniejszych
gości i notabli PRL-owskich.
300. –
166.

PADEREWSKI Ignacy Jan (1860-1941), pianista, kompozytor i polityk: Wizytówka z okresu międzywojennego, lata 20-30-te XX w., 4 × 7,5 cm.
50. –

167.

[ZEGRZE – CENTRUM WYSZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI] Świadectwo
ukończenia Szkoły Podoficerskiej 1 Baonu Telegraficznego (Manewrowego)
C.W.Ł. dla szer. Leonarda Peszyńskiego, ur. 20 II 1912 r. w Skoczowie, pow.
Sierpc za okres 6 III – 15 VIII 1934 r., dat. Zegrze 15 VIII 1934 r. Z podpisami
d-cy kompanii podoficerskiej kpt. Jana Leonowicza i dowódcy batalionu M.(ichała) Karwowskiego oraz pieczątką (tuszową) jednostki. Karta 43,5 × 31,5 cm.
Świadectwo drukowane w Głównej Drukarni Wojskowej. Blankiet kolorowy
z ozdobnym obramowaniem czteropolowy. W części górnej godło państwowe
na tle 10 sztandarów wojskowych; w części dolnej po bokach Krzyże Virtutu Militari i Walecznych z dewizami wewnątrz których fotografia kompanii
podoficerskiej z 1934 r.; w części środkowej ręcznie wypełnione świadectwo
ukończenia szkoły podoficerskiej. Ślady składania i drobne przybrudzenia oraz
zagniecenia. Efektowny dyplom.
200. –

r
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ANDRIOLLI Elwiro Michał (1836-1893): Chicot i Gorenflot, IIustracja do
„La Damę de Monsoreau” A. Dumas’a. 1883 r. Rysunek piórkiem i kredką
na papierze Angerera, sygn. Andriolli z Wilna 1883, format 58 × 44 cm;
lekko przykurzony ze śladem delikatnego zacieku w dolnych partiach, z niewidocznym drobnym podklejeniem bibułką z boku, w passe-partou i ramce
za szkłem. Rysunek był reprodukowany w „La Figaro Illustre” 1883/1884.
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Była to zresztą jedyna ilustracja artysty do utworu Dumas’a. Tym ważniejsze, że sam pisarz w liście do artysty chwali dzieło:” Pokazano mi właśnie
rysunek, wykonany przez Pana do numeru „Figaro Illustre”, rysunek przedstawiający „Chicot i Gorenflot”. Jest wyborny. Składam Panu moje szczere
gratulacje i załączam wyrazy moich najlepszych uczuć – Alexandre Dumas,
syn.” W latach 1883-1886 Andriolli pracował w Paryżu dla wydawnictwa
Firmin-Didot, wykonując ilustracje m.in. do dzieł Szekspira i powieści J. F.
Coopera. W tym czasie podpisywał swoje prace „Andriolli z Wilna”. Papiery
specjalne firmy drukarsko-reprodukcyjnej Angerer und Göschl, białe lub
popielate, grube, ziarniste, prążkowane, przeznaczone były do rysowania
piórkiem i tuszem lub kredką. Pierwszy, wyraźny plan znaczył artysta przez
rysunek piórkiem i tuszem, potem papier pozwalał na stopniowanie walorowe rysunku przez zdrapywanie z powierzchni papieru warstwy kredowej.
Ostrym nożykiem uzyskiwano efekty świateł i cieni. W tym wypadku
można cały proces tworzenia zrekonstruować. Dobrze zachowany, z dużą
swobodą, wręcz mistrzostwem wykonany rysunek.
5 000. –
169. ŁOSKI Józef (1827-1885): Jan
Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. Zebrał i opisał … Dzieło ozdobione 50 rycinami.
Warszawa: nakładem autora, [Druk Józef Unger], 1883. – 136 s., [45] k. tabl.
(drzeworyty), il. [83+[4] liczone łącznie:
poza i w tekście], inicjały i winiety (drzeworyty), 48,5 cm, opr. szeroki, siedmiopolowy, czerwony płsk. z imieniem królewskim tłoczonym złotem. na grzbiecie.
Łączenie materiału ze skórą na przedzie
podkreślone złotym szlaczkiem, z tyłu
ślepo tłoczonym, podobnie jak w lustrze
ozdobna bordiura w narożach ze złotych
liści winorośli, zaś na odwrocie ślepa. Imię
króla wykwintnym złotym liternictwem
podkreślone bluszczowym ornamentem.
Wyklejki z papieru imitującego jedwabną
morę; obcięcia złocone. Otarcia krawędzi na zagięciu grzbietu. Bardzo efektowny egzemplarz. Zawiera bogatą ikonografię dotyczącą Jana III Sobieskiego,
jego rodu, królewskiej rodziny oraz najbliższych współpracowników politycznych i wojskowych. Wśród tych ostatnich prezentuje wizerunki wojskowych
(hetmanów, generałów, regimentarzy) Korony i Litwy oraz bliskich współpracowników politycznych, jak: Stanisław Jan Jabłonowski (1634-1702), Marcin
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Kątski (1636-1710), Hieronim Augustyn Lubomirski (1647-1706), Marek
Matczyński (1631-1697), Atanazy Miączyński (1639-1723), Michał Pac (16241682), Andrzej Potocki († 1691), Stanisław Potocki (1659-1683), Feliks Kazimierz Potocki (1630-1702), Michał Kazimierz Radziwiłł (1635-1680), Mikołaj
Hieronim Sieniawski (1645-1683), Antoni Stanisław Szczuka (1652/54-1710)
i Marcin Zamoyski (1637-1689. Ponadto ryciny i ilustracje związane z miejscami (Jaworów, Olesko, Podhorce, Warszawa, Wilanów, Żółkiew) i pamiątkami
po zwycięzcy spod Wiednia (faksymile, herby, medale, pieczęcie, nagrobki,
pomniki) oraz wizerunkami broni z tamtego okresu (w tym również trofea
spod Wiednia i panoplia). Wizerunków autorowi użyczyły prywatne kolekcje
pałacowe i dworskie (m.in. Montrésor, Wilanów). Ryciny w drzeworytach
sztorcowych najprzedniejszych warszawskich sztycharzy (J. Styfi, A. Regulski, J. Schübeler, B. Puc). Album wydany w 200-lecie wyprawy wiedeńskiej
spotkał się z entuzjastyczną krytyką prasową. Obszerna lista prenumeratorów
z nazwiskami słynnych polskich rodów arystokratycznych i ziemiańskich oraz
przedstawicielami świata ówczesnej kultury i nauki.
5 000. –

170.

NAPOLEON I (1769-1821), cesarz Francuzów. Scena alegoryczna. Wódz
w otoczeniu harpii, dzikich bestii i kościotrupów, siedzi wsparty o łopatę na
postumencie zbudowanym z czaszek. Miedzioryt kolorowany akwarelą, pierwsza
poł. XIX w. Grafika obcięta, bez marginesów 15,3 × 14 cm.
300. –
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171.

NIEMCEWICZ Julian Ursyn, FORSTER Karol: La vieille Pologne. Album
historique et poétique, composé de chants et légendes imités du polonais,
ou composés par les plus célebres Poetes français; orné de 36 dessins, et
contenant une introduction et des notices formant un tableau complet de
l’histoire de Pologne, depuis l’anneé 800 jusqu’á 1796. Par Charles Forster...
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deuxieme édition. Paris: Typographie de Firmin Didot Freres, 1836. – [4],
XXVI, 27-266, 33, [1] s., [36] k. tabl. litograficznych, 34 cm, opr. sk. bogato
zdobiona, na grzbiecie napis „Album” i data wyd., ozdobniki tłoczone złotem
klasycystyczne, przednia i tylna okładzina podkreślona kwiatową bordiurą
i złotą ramką. Wydanie luksusowe, najbardziej poszukiwane ze względu na
36 litografii wykonanych wg rys. wybitnych polskich i francuskich grafików:
m.in. J. Davida, S. Norblina, W. Oleszczyńskiego i Sarneckiego. Tłum.
„Śpiewów...” Niemcewicza dokonali Aleksander Dumas, Teofil Gauthier
i Fryderyk Soulié. Wyjątkowo piękny, kompletny egzemplarz, który wbrew
pozorom jest pierwszym wydaniem, jako że w wyd. z 1833 była jedynie
k.tyt. pierwszego zeszytu, druk zakończono w 1835. Niewielkie otarcia na
zagięciu grzbietu.
7 500. –
172.

OBSCENA. Trzy kazania Arjana w odpowiedzi ks. Piotrowi Skardze.
Rękopis ilustrowany akwarelą przez Mieczysława Orackiego-Serwina.
K.tyt. i 19 kartonów 25 × 19 cm, na które naklejone są mniejsze 12,5 × 9
cm, sygnowane akwarele, śmiałe erotycznie, obrazujące sceny z alkowy
z życia sarmatów. Do każdej ilustracji dołączony arkusz z tekstem przypi-
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sanym przedstawionej scenie.
Mieczysław Oracki-Serwin
(1912-1977) syn malarza Bogusława Serwina. Studiował
w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie (ukończył studia
w 1937 r.); uczył się m. in.
u F. Pautscha. W 1938 r. brał
udział w otwarciu Salonu 1938
w warszawskiej Zachęcie, na
którym zdobył brązowy medal
za obraz „Śpiąca”. W 1939 r.
uczestniczył w wystawie zbiorowej w TPSP w Krakowie.
Malował przede wszystkim
pejzaże oraz martwe natury,
także widoki miejskie. Mieszkał i tworzył w Bochni – od
ulicy przy której mieszkał
wziął przydomek `Oracki`.
Rzadki na naszym rynku przykład odważnej ilustracji do figlarnego tekstu. K. tyt. lekko przykurzona,
akwarele zabezpieczone kalką techniczną w stanie idealnym.
3 000. –
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173.

PIRANESI Giovanni Battista (1720-1778) – „Interno del Tempio di Canopo nella Villa Adriana”. 1776 r. Akwaforta; 45,8 × 58,8 (pl. 47,5 × 62,8).
Sygnowana na płycie: „Cav. Piranesi F.” . Widok ruin wnętrza Sanktuarium
Serapisa w Willi Hadriana – najwspanialszej rezydencji świata starożytnego,
zbudowanej przez cesarza Hadriana w Tivoli w latach 118-134. Grafika
pochodzi z cyklu „Vedute di Roma”, jednego z najważniejszych dzieł w dorobku Piranesiego, wybitnego włoskiego architekta i grafika. Mocna odbitka
z drobnym podklejeniem górnego marginesu. Stan dobry.
3 000. –

174.

POWSTANIE styczniowe. Scena z Placu Zamkowego w Warszawie, gdzie
wojsko rosyjskie pacyfikuje manifestację. Drzeworyt 16 × 23 cm, sygn. na
desce A. Huttela. „8 kwietnia [1861 r.] na Placu Zamkowym Rosjanie pokazali swoje prawdziwe intencje, gdy ostrzelali bezbronny tłum. Dokładna
liczba ofiar jest nieznana i była utrzymana przez władze rosyjskie w tajemnicy, aby nie wywoływać paniki. Niekiedy podaje się liczbę 200 ofiar
śmiertelnych i kilku tysięcy rannych.” Brak datowania, prawdopodobnie
osobne odbicie przygotowanego dla zagranicznego magazynu materiału
ilustracyjnego z Warszawy. Stan bardzo dobry.
300. –
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175.

RAYMOND Irena: Święto
pogody. Akwarele Gastona
Raymond. Nicea: nakł. autorki u Tyszkiewicza, 1943. –
[68] s., [32] ręcznie kolorowane il. w tekście, 16,5 cm, opr.
wyd. karton, futerał. Ilustracje
Gastona Raymond kolorowane akwarelą; odbito 120 egz.
liczbowanych i podpisanych
przez S.[amuela] Tyszkiewicza, nr niniejszego 45. Kilka
kart z drobnym zaplamieniem.
Ładny egzemplarz. 450. –
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176.

SZYK Artur (1894-1951): General Władysław Sikorski Commander-inChief of the Polish Forces, Prime Minister. Druk artystyczny, przedstawia
generała Władysława Sikorskiego. Wymiary 38 × 28 cm, w prostej ramce
za szkłem; niewielki ślad zacieku w dolnym marginesie. Szyk studiował
w Academie Julian w Paryżu w latach 1911-13 oraz w Krakowie w 1913 r.
pod kierunkiem Teodora Axentowicza. Podczas I wojny światowej przebywał w Łodzi, gdzie współpracował z Tuwimem w kabarecie Bi-ba-bo oraz
jako ilustrator tomiku satyrycznego Rewolucja w Niemczech. Uczestnik
wojny polsko-bolszewickiej, podczas której był Kierownikiem Artystycznym
Wydziału Propagandy Armii Polskiej w Łodzi. w latach 30. wyemigrował
do Stanów Zjednoczonych. Po przystąpieniu USA do wojny Szyk stał się
jednym z najważniejszych karykaturzystów w USA, publikując regularnie
w gazetach i magazynach.
500. –

