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Sztuka 
 

1. BASTRZYKOWSKI Aleksander (1879-1958): Zabytki kościelnego budownictwa 
drzewnego w diecezji sandomierskiej.    Kraków: nakł. autora, 1930. - 253, [2] s., 263 
il. w tekście, 32 cm, opr. wyd. ppł.   Monografia kościołów i zabytków ułożona wg 
dekanatów ze szczegółowym opisem, fotografiami, szkicami i planami. Okładka 
przykurzona, ze śladem po kuli, przechodzący do wnętrza książki.  350. - 

2. [BEREZOWSKA Maja]. Życie paryskie. Program. Państwowa Operetka w 
Warszawie.    Warszawa: Państwowa Operetka, 1955. - 19, [9] s., il., rys., fot., liczne 
reklamy. 23,5 cm, brosz. wyd. Okładka, rysunki i przerywniki Maji Berezowskiej.  
Program przedstawienia "Życie paryskie" Jakuba Offenbacha, które miało premierę 1 
grudnia 1955 r. Fotografie z przedstawienia wykonał Edward Hartwig, w tekście 2 
całostronicowe rys. Maji Berezowskiej. Grzbiet lekko przetarty. Czysty egz. 
 45. - 

3. CIEŚLEWSKI Tadeusz syn: Władysław Skoczylas inicjator i twórca współczesnego 
drzeworytu w Polsce. Tekst pióra ... Dane biograficzne, materjały do bibljografji, spis 
prac drzeworytniczych, 79 reprodykcyj w tekście i poza tekstem, 1 odb. z klocka 
oryginalnego.  Warszawa: Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt", 1934. - 
131, [3] s., il., drzeworyt, portret. 21 cm, opr. pł., Układ graficzny Stanisława Ostoji 
Chrostowskiego. Na k. przedtyt. prywatna dedykacja, na następnej fotografia Wł. 
Skoczylasa z facsimile jego podpisu. Monografia wybitnego grafika z licznymi 
reprodukcjami wykonanymi kliszami kreskowymi i kliszami siatkowymi oraz jednym 
drzeworytem odbitym z oryginalnego klocka. Czysty egz.  180. - 

4. CZAPSKI Józef (1896-1993): Józef Pankiewicz (1866-1940). Życie i dzieło. 
Wypowiedzi o sztuce.    [Warszawa]: M. Arct, 1936. - 205 s., portret, 154 il.[na 88 s], 
24,5 cm, opr. wyd. ppł.   Bogaty materiał monograficzny, z okazji pięćdziesięciolecia 
pracy twórczej artysty, napisane przez malarza doceniającego odrębność artystyczną 
Pankiewicza w sztuce polskiej. Grzbiet lekko nadpęknięty, blok poluzowany. Czysty 
egz.  80. - 

5. HOMOLACS Karol (1874-1962): Budowa ornamentu i harmonia barw. Dydaktyka 
zdobnictwa. Wykłady obejmujące całkowity kurs Karola Homolacsa w Państwowej 
Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie.   Kraków: nakł. Miejskiego Muzeum 
Przemysłowego im. dra. A. Baranieckiego, 1930. - 438, [1] s., il., [2] k. tabl. rozkład., 
24 cm, brosz. wyd.   Podsumowanie dydaktyczne ośmioletniej pracy ze studentami w 
Państw. Wyższej Szkoły Przemysłu Artyst. Stan b. dobry - lekkie poluzowanie bloku. 
 150. - 

6. HOMOLACS Karol (1874-1962): Studjum formy barwy i światła. W związku z 
metodyką ćwiczeń rysunkowo-malarskich obejmującą zakres szkół ogólno-
kształcących i artystycznych opracował… Dydaktyka obrazowania natury.  Kraków: 
nakł. Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. dra. A. Baranieckiego, 1929. - 214, [2] 
s., 24 cm, brosz. wyd.   Studjum metodyki budowania przestrzeni w obrazowaniu od 
form prostych po rozbudowane formy przestrzenne. Stan b. dobry.  120. - 

7. KATALOG zbiorów Edwarda Neprosa. Wystawa i Licytacja odbędzie się w 
prywatnym mieszkaniu ś.p. Edwarda Neprosa ul. Wierzbowa 11 m 27.   Warszawa: 
"Dom Sztuki" Sp. Akc., 1930. - [4], 67, [1] s., [16] s. il. 20 cm, brosz. wyd.  Ekslibris 
W. Z. Frąckiewicza. Aukcja kolekcji warszawskiego przemysłowca i kolekcjonera. 
Katalog zawiera 1203 obiekty: ceramika, meble, obrazy, miniatury, szkło, tkaniny, 
srebra, zegary, broń, pamiątki, znaczki pocztowe itp. Okładka lekko przykurzona z 
drobnymi plamkami. Wewnątrz czysty egz.  60. - 



8. NIKE. Kwartalnik poświęcony polskiej kulturze plastycznej. R. II. z. 1.    Warszawa: 
Instytut Propagandy Sztuki, 1939. - 95, [2] s., il., [34] s.il., 28 cm, brosz. wyd. z 
obwolutą. Obwoluta i opracowanie graficzne St. Ostoja-Chrostowskiego.  W treści 
artykuły m.in.: T. Dobrowolski, Polska rzeźba ludowa; Al. Majerska, Ferdynand 
Ruszczyc; H. Blumówna, Nadrealizm. Refleksje po wystawie paryskiej; St. Woźnicki, 
O kilku współczesnych malowidłach ściennych w Polsce. Obwoluta uszkodzona z 
ubytkami, również na grzbiecie. Blok poluzowany, czysty.  60. - 

9. PLAKAT Polski. [Album].    Warszawa: Wyd. Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa", 
1957. - VII, [1], 187, [1] s., portr., il., 33 cm, opr. wyd. pł. z zach. obwolutą.   Album 
przedstawiający głównie przedwojennych plakacistów i ich prace powstałe w nowej 
rzeczywistości w latach 1948-1957. Obwoluta naklejona na papier pakowy z 
ubytkami. Wewnątrz czysty egz.  90. - 

10. [SALON Warszawski]. Pierwszy Salon Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręgu Warszawskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie 14.IV - 4.V.1947 r.   
Warszawa; Muzeum Narodowe, 1947. - 24 s., [12] k. tabl. (czarno-białe), 24 cm, 
brosz. wyd. Okładkę proj. Bohdan Bocianowski (1911-1983).  Pierwsza powojenna 
wystawa ZPAP obejmowała przeszło 200 prac stu kilkudziesięciu artystów. 
Komisarzem wystawy był Wacław Radwan, a przewodniczącym jury Salonu prof. Jan 
Cybis. Stan b. dobry.  40. - 

11. SEWERYN Tadeusz (1894-1975): Rozdroża sztuki ludowej.    Warszawa: Centralny 
Instytut Kultury, 1948. - 143 s., XVI s. fot. 22 cm, brosz. wyd.    Grzbiet podklejony z 
ubytkiem, czysty egz.  35. - 

12. SOKOŁOWSKI Maryan (1839-1911): Wystawa obrazów dawnych mistrzów 
urządzona na rzecz Towarzystwa Dobroczynności w Sukiennicach Krakowskich w 
marcu 1882 r. Ocenił i napisał ...   Kraków: Drukarnia "Czasu", 1882. - [6], 95, [3] s., 
23 cm, brosz. wyd.   Praca historyka sztuki, prof. UJ, konserwatora zabytków i 
muzeologa, powstańca styczniowego. Stan b. dobry.  60. - 

13. ŚLESIŃSKA Alina (1922-1994). Galeria "krzywe koło" Warszawa - sierpień 1960. 
[Katalog wystawy z oryginalną grafiką]. Ze wstępem Aleksandra Wojciechowskiego 
na wewnętrznych stronach okładki.  Warszawa: Galeria, 1960. - [4] s. tabl. naklejone 
3 reprodukcje rzeźb na karton oraz jedna oryginalna grafika "Kompozycja" litografia 
barwna (20 x20 cm). 24 x 24 cm, karton wyd.   Alina Ślesińska studiowała na ASP w 
Krakowie w pracowni prof. X. Dunikowskiego. Oprócz rzeźby zajmowała się również 
malarstwem, rysunkiem i tkaniną artystyczną oraz projektowaniem architektonicznym. 
Pierwszą indywidualną wystawę miała w warszawskiej Kordegardzie, potem był 
Paryż i Londyn. Obecnie trochę zapomniana artystka. Jej rzeźby oglądać można 
oglądać w muzeach w kraju i za granica, jak i w przestrzeni miejskiej. Lekko 
spłowiałe krawędzie okładki.  200. – 

 
 
 
 
 
      Bibliofilia 
 

14. DRUGI Zjazd Bibliofilów Polskich w Warszawie 31 października, 1 i 2 listopada 
1926 r. Program i regulamin obrad.   [Warszawa: Druk. Wł. Łazarskiego], 1926. - [8] 
s., 11 x 15,5 cm, brosz. wyd.  Prywatna pieczątka własnościowa.  Stan b. dobry. 20. - 

15. ETTINGER Paweł: Urywki z listów polskiego bibljofila w Moskwie. I.   Kraków: 
Tow. Miłośników Książki, 1926. - 25 s., 16 cm, brosz. wyd.  Odbitka z VI z. "Silva 



Rerum" wytłoczona w 100 egz. Sytuacja ruchu bibliofilskiego w Rosji Sowieckiej. 
Niewielkie zagięcia na krawędziach okładki.  30. - 

16. GEBETHNER i WOLFF. Wydawnictwa gwiazdkowe. 1928.   Warszawa: Gebethner i 
Wolff, 1928. - 64 s., il., 22,5 cm, brosz. wyd. Kartę tyt. proj. Edmund Bartłomiejczyk. 
Na tylnej okładce zdezaktualizowana pieczątka. Propozycje prezentów gwiazdkowych 
dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci, z nowości wydawniczych i wznowień. Opisy 
bibliograficzne z opisem treści i ilustracją. Okładka zabrudzona i pozaginana na 
krawędziach. Wewnątrz czysty egz.  50. - 

17. GEBETHNER i WOLFF. Wydawnictwa gwiazdkowe. 1930.   Warszawa: Gebethner i 
Wolff, 1930. - 72 s., il., reklamy. 23 cm, brosz. wyd. Kartę tyt. i winietę kalendarza 
proj. Edmund Bartłomiejczyk.  Propozycje prezentów gwiazdkowych dla dorosłych, 
młodzieży i dla dzieci z nowości wydawniczych i wznowień. Opisy bibliograficzne z 
opisem treści i ilustracją. Grzbiet lekko przetarty, blok poluzowany, czysty. 
 50. - 

18. GŁÓWNA KSIEGARNIA WOJSKOWA. Katalog 1926.   Warszawa: Główna 
Księgarnia Wojskowa, 1926. - IX, 95, [7] s., [1] k. tabl., 20 cm, brosz. wyd. Okł. proj. 
Kamil Mackiewicz.  Katalog wydawnictw wojskowych ze skorowidzem. Okładka 
pokruszona na krawędziach, grzbiet z ubytkiem. Blok poluzowany.  30. - 

19. GŁÓWNA KSIEGARNIA WOJSKOWA. Katalog 1929. (na okładce1929-1930).   
Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1929. - XIV, 242, [21] s., [1] k. tabl., il., 
rys., 19,5 cm, brosz. wyd. Okł. proj. Józef Ryszkiewicz jr. (1888-1942).  Katalog 
wydawnictw wojskowych wydanych do 1.III.1929 r., ze skorowidzem i z reklamami 
czasopism wojskowych. Niewielki ubytek grzbietu i narożnika przedniej okładki, 
miejscami zagięcia. Wewnątrz podkreślenia.  50. - 

20. GŁÓWNA KSIEGARNIA WOJSKOWA. Katalog. 1935.   Warszawa: Główna 
Księgarnia Wojskowa, 1935. - 175 s., 21,5 x 10,5 cm, brosz. wyd. Opr. graf. Atelier 
Girs-Barcz.  Katalog wydawnictw wojskowych wydanych do 1.II.1935 r. Grzbiet 
pęknięty, lekko zagięte narożniki. Brak tylnej okładki.  30. - 

21. GŁÓWNA KSIEGARNIA WOJSKOWA. Katalog. Uzupełnienie do katalogu z roku 
1929.   Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1931. - [6], 68 s., [1] k. tabl.,il., 
rys., 20 cm, brosz. wyd.  Katalog wydawnictw wojskowych wydanych do 1.XI.1930 r. 
Zagięcia na krawędziach okładki, ubytki na grzbiecie. Wewnątrz czysty egz. 
 30. - 

22. GŁÓWNA KSIEGARNIA WOJSKOWA. Katalog. Uzupełnienie do katalogu z roku 
1931.   Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1932. - [6], 94 s., [1] k. tabl., il., 
rys., 20 cm, brosz. wyd.  Katalog wydawnictw wojskowych wydanych do 1.VI.1932 r. 
Czysty egz., miejscami wewnątrz znaczniki kredką.  50. - 

23. KATALOG dzieł wydanych nakładem Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie 
(1897-1910).   Kraków: Druk. W.L. Anczyca i Sp. [1910]. - [2], 77 s., il., 20,5 cm, 
brosz. wyd.  Zdezaktualizowana pieczątka na tylnej okładce. Pełne opisy 
bibliograficzne z krótką adnotacją o treści itp. Okładka luzem, grzbiet z ubytkiem, 
niewielkie zabrudzenia. Wewnątrz miejscami podkreślenia.  80. - 

24. KATALOG Książek Polskich wyszłych od roku 1853 do połowy 1859 znajdujących 
się w Księgarni Gustawa Sennewalda.   Warszawa: G. Sennewald, 1859. - [4], 60 s., 
19 cm, opr. ppł.  Zdezaktualizowana pieczątka na tylnej wyklejce. Opisy 
bibliograficzne ułożone wg działów, znajdujace się w asortymencie księgarni. 
Pierwsze 2 karty z dużą, rdzawą plamą, ostatnia z niewielkimi zabrudzeniami, 
pozostałe czyste.  100. - 

25. [KATALOG]. Antykwarjat Lamus Heraldyczny. Nr. 1-26 (brak nr 3, 5, 6, 12, 20).  
Warszawa; Antykwarjat Lamus Heraldyczny, 1935-1939. -  23,5 cm, brosz. wyd. 



(tytuł okładka).  Pieczątka własnościowa "Z biblioteki inż. Wita Chwastowskiego". R. 
1935 nr. 1-2.; R. 1936. nr. 4.; R. 1937 nr 7-13; R. 1938. nr. 14-19; R. 1939 nr 21-26. 
Od nr. 9 Polski Antykwariat "Lamus Heraldyczny". "Katalogi rzadkich i ciekawych 
książek, wydań albumowych, autografów i rycin." Kompletne numery, kilka z 
kartkami luzem. Nieocenione źródło informacji dla bibliofilów i antykwariuszy. 
 80. - 

26. KSIĄŻNICA ATLAS. Ciekawe książki. Katalog wydawnictw Instytutu 
Wydawniczego Książnica - Atlas.   Lwów: Książnica Atlas. 1935. - 63, [1] s., [1] k. 
tabl. kolor., [8] s., il., rys., 16,5 cm, brosz. wyd.  Katalog z książkami wydanymi do 
końca 1934 r z rozpisanym konkursem gwiazdkowym. Okładka z ubytkami 
narożników. Grzbiet przetarty, naderwany. Wewnątrz czysty egz.  30. - 

27. NASZA KSIĘGARNIA. Mały katalog wydawnictw własnych.   Warszawa: "Nasza 
Ksiegarnia", 1938. - 55, [1] s., 16,5 cm, brosz. wyd.  Na tylnej okładce 
zdezaktualizowana pieczątka. Katalog w układzie alfabetycznym z podziałem na 
"książki dla nauczycieli i rodziców" oraz na książki dla dzieci i młodzieży". Czysty 
egz.  30. - 

28. NOWE WYDAWNICTWO. Katalog książek dla dzieci i młodzieży Księgarni 
"Nowego Wydawnictwa" Jakuba Rosenweina.   Warszawa: Nowe Wydawnictwo, 
1938. - [20] s., il., 20 cm, brosz. wyd.   Egz. lekko przykurzony. Na wewnętrznej 
stronie okładki zdezaktualizowana pieczątka.  25. - 

29. PIERWSZY Zjazd Bibljofilów Polskich w Krakowie 28-30 czerwca 1925. 
Sprawozdanie.   Kraków: Tow. Miłośników Książki, 1926. - 51 s., 15,5 cm, brosz. 
wyd.  Odbitka z VI z. "Silva Rerum" wytłoczona w 350 egz. Stan b. dobry 
 30. - 

30. [RAFALSKI Walenty] W. R.: Katalog ogólny książek polskich drukowanych od roku 
1830. do 1850., czyli za lat dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu, miejsca i roku 
wyjścia, nakładcy, ceny pierwotnej, oraz z dodaniem Podziału Naukowego książek 
niniejszym spisem objętych. Zebrał i wydał...  Lipsk, F.A. Brockhaus, 1852. - [2], 268, 
56, [4] s., 21 cm, opr. pł. z epoki.  Ekslibris Tadeusza Jakubowskiego oraz prywatna 
pieczątka własnościowa. Bibliografia zaw. ok. 4 tys. tytułów ułożonych alfabetycznie 
z pełnym opisem bibliograficznym i w układzie działowym z opisem skróconym. 
Kompendium wiedzy dla bibliofilów. Okładka poprzecierana z ubytkami. Wewnątrz 
czysty egz.  250. - 

31. SINIARSKA-Czaplicka Jadwiga (1913-1986): Filigrany papierni położonych na 
obszarze Rzeczypospolitej polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku.   
Wrocław: Ossolineum, 1969. - XVI, [1], 41, [3] s., 228 s. filigranów., [1] mapa rozkł., 
[1] k. tabl. 34 cm, opr. wyd. pł. z zach. obwolutą.  Zdezaktualizowana pieczątka 
własnościowa. Charakterystyka i opis filigranów. Czysty, egz. 150. - 

32. SOKULSKI Justyn: Notatki bibljofila. II. Księgarz wczorajszy. Sylwetka 
emigracyjna.   Kraków: [nakł. autora], 1926. - 17, [3] s., 16 cm, brosz. wyd.  Druk 
bibliofilski dla uczestników II Zjazdu Bibljofilów Polskich w Warszawie w 1926 r. 
Egz. nr 21 ze 150 dla uczestników Zjazdu. W treści sylwetka księgarza Karola 
Królikowskiego (1806-1871) działającego w Paryżu. Niewielkie pokruszenia na 
krawędziach okładki.  30. - 

33. SPIS książek, rękopisów, dokumentów, obrazów, rycin, rysunków i innych dzieł 
sztuki, stanowiących zbiór ś.p. Ksawerego Masłowskiego (1819-1868), których 
sprzedaż przez licytacyą odbędzie się w Krakowie w klasztorze XX. Franciszkanów, 
d. 7 marca i następnego w r. 1870.   Kraków: nakł. masy spadkowej ś.p. Ksawerego 
Masłowskiego, 1870. - [2], 115 s., 22,5 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka).  Aukcja 
zorganizowana ze zbiorów redaktora odpowiedzialnego "Czasu". Kolekcja składała 



się z m.in.: z ok. 60 rękopisów XIV-XVII w., 648 obrazów i rysunków, książek, 
sztychów, litografii itp. Katalog opracowany z podziałem na kategorie bez układu 
alfabetycznego. Okładka podniszczona z ubytkami, podklejona. Wewnątrz czysty egz.  
80. - 

34. [TISSOT Samuel A. (1728-1797)]. Rada dla literatów, sedentarjuszów i tych 
wszystkich, którzy przywiązanemi do urzędu swojego pracami rozumu zdrowie swoje 
wycieńczają przez Pana Tyssot wydana, a dla pożytku publicznego w r. 1774 
przełożona przez X. Joachima Karwowskiego S.P., ku pokrzepieniu zdrowia moli 
książkowych, zebranych na IV Zjeździe Bibljotekarzy Polskich w nieszkodliwych 
dawkach przedrukowana i drzeworytami Pana Chrostowskiego osłodzona.  Warszawa; 
Doświadczalna Pracownia Graficzna Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł, 1936. - 27, [3] s., 
[3] drzeworyty w tekście (w tym jeden całostronicowy, sygnowany), ozdobniki. 20 
cm, brosz. wyd. Opracow. typograf. Adama Półtawskiego.  Druk okolicznościowy z 
okazji IV Zjazdu Bibliotekarzy. Okładka podbrudzona. Wewnątrz, na dolnym 
marginesie ślad po zacieku.  50. - 

35. TRZASKA, EVERT I MICHALSKI. Biblioteka Wiedzy.Katalog 30 tomów 1938.   
Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski Sp. Akc., 1938. - [60] s., il., 12 x 8,5 cm, brosz. 
wyd. (tytuł okładka).  Katalog serii wydawniczej z opisami tytułów. Czysty egz. 
 30. - 

36. WYDAWNICTWA Bibliofilskie za lata 1945-1970. Katalog wystawy.   Warszawa: 
Tow. Przyjaciół Książki, 1971. - 63, [4] s., [5] s. il., 21,5 cm, brosz. wyd.  Egz. z 
limitowanej edycji z okładką z ręcznie czerpanego papieru, z nr. 137 z 200. Stan b. 
dobry.  50. - 

37. WYDAWNICTWO E. Wende i Sp. "Książka" numer gwiazdkowy.   Warszawa: E. 
Wende i Sp., [1914]. - [18], 42, 493-530, [100] s., [4] k. tabl., [2] s. il., reklamy. 24,5 
cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Okładka proj. Jana Bukowskiego. Wewnątrz tylnej 
okładki zdezaktualizowana pieczątka. Katalog m. in. książek dla dzieci, literatury, 
książek historycznych z wydawnictwa; Numer 11 R.12 miesięcznika "Książka"; 
Wyciąg z katalogu Tow. Wydawniczego we Lwowie; Książki na składzie głównym 
księgarni E. Wende i Sp. Okładka podniszczona, zagięcia, pokruszenia i ubytki na 
krawędziach. Grzbiet podklejony. Wewnątrz zagięte narożniki, pierwsze karty 
pokruszone.  30. - 

38. WYDAWNICTWO M. ARCTA. Katalog rozumowany.   Warszawa: M. Arct, [1936]. 
- [8], 96 s., il., [1] k. zamówień luzem, 16 x 12 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka).  
Katalog wydawnictw wraz z opisem i fotografią. Lekko podklejony grzbiet 
 30. – 

 
 
     Literatura 

39. BANDROWSKI KADEN Juliusz (1885-1944): Rzymianie wschodu. Warszawa: 
Sekcja Bibljofilów - Koło Polonistów S.U.W., 1928. - 54 s., 21,5 cm, brosz. wyd. 
Odczyt o współczesnej literaturze polskiej wygłoszony przez pisarza w Berlinie na 
zaproszenie niemieckiego PEN-Clubu. Czysty, nieobcięty egz. Pergaminowa osłonka 
z ubytkami.  60. - 

40. BANDROWSKI BeyerKADEN Juliusz (1885-1944): Wakacje moich dzieci. Wyd.1. 
Warszawa Tow. Wyd. "Ignis", 1924. - 60, [3] s., ozdobniki. 17,5 cm, brosz. wyd. 
Okładka i zdobienia Tadeusza Gronowskiego.  Krótkie opowiadania, przepełnione 
miłością do synów. Obaj synowie zginęli podczas II wojny światowej. Grzbiet lekko 
podklejony, zagięcia na krawędziach okładki. Wewnątrz czysty egz.  50. - 



41. BRZOZOWSKA Zdzisława: Andersen w Polsce. Historia recepcji wydawniczej. 
Wrocław: Ossolineum, 1970. - 122, [2] s., 42 il. (w tym 3 kolor.). 24 cm, opr. wyd. pł. 
Celem pracy było ustalenie poczytności i znajomości Andersena w Polsce od 
pojawienia się pierwszego polskiego tłumaczenia w 1844 aż do 1964 roku włącznie. 
Zawiera bibliografię wydań Andersena w Polsce oraz indeks tytułów poszczególnych 
baśni. Stan b. dobry. Okładka lekko spłowiała.  90. - 

42. CONRAD Józef (Korzeniowski): Janko Góral. Przełożyła Marya Bunikiewiczowa. 
Wyd. 1.  Lwów: Wyd. Tow. im. P. Skargi, 1914. - [4], 52 s., 20 cm, opr. ppł. z zach 
oryg. okładką brosz.  Prywatny podpis własnościowy. Pierwsze polskie tłumaczenie 
opowiadania pt. "Amy Foster" (późniejsze wyd. ukazywały się pod tym właśnie tyt.) 
Czysty egz.  40. - 

43. DĄBROWSKA Maria: Ludzie stamtąd. Cykl opowieści. Wyd. 5. Warszawa: 
"Czytelnik", 1949. - 219, [2] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Konstanty M. 
Sopoćko. Na k. przedyt. autograf autorki. Nowele, których bohaterami są robotnicy 
rolni, służba dworska, parobcy itd. z majątku ziemskiego pod Kaliszem na początku 
XX w. Ubytek fragmentu grzbietu, podklejenia. Przebarwienia i niewielkie plamki na 
tylnej okładce. Wewnątrz zażółcenia papieru od strony grzbietu i na krawędziach. 
 60. - 

44. [DEFOE Daniel]: Robinson na wyspie albo skrócenie przypadków Robinsona. 
Przekład z francuzkiego przez M.K. Z sześcią rycin.  Wilno: nakł. i druk. J. 
Zawadzkiego, 1834. - XII, 167 s., [6] k. ryc. w litografii (jedna uzupełniona wg 
oryginału). 15 cm, opr. wyd. karton. Skrócona historia Robinsona Kruzoe. Okładka 
podniszczona z ubytkami. Wewnątrz ślady po zacieku, miejscami zabrudzenia i 
plamki.  360. - 

45. DYGASIŃSKI Adolf (1839-1902): Łabędzia woda. Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 
1922. - 125, [6] s., 18 cm, brosz. wyd. Książki Ignisa T. 5. Wydanie z limitowanej 
edycji na papierze czerpanym nr 13 (z 15-tu). Okładka lekko przykurzona.  50. - 

46. FLUKOWSKI Stefan (1902-1972): Horyzont Afrodyty. Kraków: Spółdzielnia 
Księgarska Czytelnik" 1947. - 156, [2] s., 23 cm, brosz. wyd.  Z dedykacją autora dla 
Janiny i Wacława Wagnerów, Warszawa 1950. Biblioteka Dramatyczna "Nowy Teatr" 
pod red. Stefana Flukowskiego, nr 2. Trzy dramaty ("Tęsknota za Julią"; "Gwiazda 
dwóch horyzontów"; "Chwila królewskiej niemocy") pisane w oflagu w Waldenbergu, 
w latach 1940-1945. Autor przed wojną związany z grupą literacką "Kwadryga", 
uważany za jednego z pierwszych i najważniejszych przedstawicieli surrealizmu. 
Okładka pokruszona z ubytkami, grzbiet podklejony.  50. - 

47. FREDRO Aleksander: Pierwsza lepsza czyli nauka zbawienna. Komedya w jednym 
akcie, wierszem. Lwów: nakł. Księgarni Polskiej, [1897]. - 31 s., 15 x 10,5 cm, brosz. 
wyd. Biblioteka Mrówki nr 290. Okładka pokruszona z ubytkami na krawędziach. 
Kartki luzem.  35. - 

48. GRABOWSKI Tadeusz (1871-1960): Juliusz Słowacki. Jego żywot i dzieła na tle 
współczesnej epoki. T. 1-2. Kraków: nakł. autora, 1909; 1912. - [8], 326, [1]; [4], 324, 
[1] s., 21 cm, opr. artystyczna, niesygnowana psk. Praca naukowa historyka literatury i 
prof. U.J. i U. Poznańskiego. Grzbiet pięciopolowy z szyldzikami. Stan b. dobry. 
 500. - 

49. GRODZIEŃSKA Stefania (1914-2010): Felietony i humoreski 1944-1954. Rysunki i 
winiety: Marian Eile, Janina Ipohorska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1955. - 400, [7] s., il., 20 cm, brosz. wyd.  Dedykacja autorki dla Barbary Skokowskiej 
(1931-2016), aktorki-lalkarki z Teatru Guliwer i TVP. Biblioteka Satyry. Krótkie 
dowcipne utwory polskiej pisarki, aktorki estradowej i teatralnej, satyryczki; żony 



Jerzego Jurandota. Niewielki zaciek na marginesie pierwszych trzech kart. Dołączona 
zakładka specjalnie wydrukowana do tego tytułu.  60. - 

50. [HOFFMANOWA z Tańskich Klementyna (1798-1845)]: Amelia matką. Dzieło za 
dalszy ciąg Pamiątki po dobrej matce służyć mogące, przez tęż samą Autorkę. T.1. (z 
3-ch). Cz. 1. obeymuiąca Ogólny obraz religii prawdziwey. Wyd. 1. Warszawa: Druk. 
Łątkiewicza, 1822. - [4], LVIII, 59-320, [5] s., [1] k. ryc. 19 cm, opr. pł.  
Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna i prywatny podpis własnościowy. Przed 
kartą tyt. miedzioryt J. F. Piwowarskiego wg rysunku J. Richtera. W treści: O 
potrzebie i obowiązku uczenia się gruntownie religii. Wykład czterech prawd 
nayważniejszych. Na grzbiecie szyldzik ze złoconym tyt. Grafika ze śladem po 
zacieku, lekko zabrudzona. Wewnątrz miejscami niewielkie, rdzawe plamki, 
podkreślenia piórem na marginesach i kilka plamek z atramentu.  150. - 

51. HOMER: Dzieła przez Franciszka Dmochowskiego. Iliada. T.1. (z 3-ch). Warszawa: 
Druk X. Piarów, 1804. - [6], 384 s., [1] k. portr., 20,5 cm, opr. psk. z epoki.  Na k. tyt. 
prywatny podpis własnościowy i zatarta pieczątka. Tom zawiera pierwszych 8 ksiąg 
dzieła z uwagami oraz wiadomości o życiu Homera, jego dziełach i tłumaczeniach. 
Okładka poprzecierana na krawędziach z niewielkim ubytkiem okleiny. Wewnątrz 
czysty egz.  250. - 

52. IBANEZ Blasco: Wrogowie kobiety. Z upoważnienia autora przełożyła M. 
Domańska. Warszawa: Tow. Wyd. "Rój", 1928. - 230, [2] s., 18, 5 cm, opr. wyd. 
skóra. Powieść społ. - obyczajowa hiszpańskiego pisarza, publicysty i lewicowego 
działacza politycznego. Oprawa wydawnicza luksusowa. Na grzbiecie złocony tytuł i 
zdobienia, górna krawędź również złocona. Stan b. dobry.  60. - 

53. KLESZCZYŃSKI Zdzisław: Żywot Colombiny. Poemat. Z 33 barwnymi obrazami 
Stefana Norblina. Warszawa -Łódź: E. Wende i Ska; Ludwik Fiszer, [1922]. - 77 s., 
23 kol. tabl. naklejone na kartony, 35,5 cm, opr. wyd. pł. zdobione, ze złoconym tyt. 
na licu. Ilustracje w stylu art deco Stefana Norblina. W części nakładu było 33 tabl., 
najczęściej spotyka się (jak niniejszy) egz. z 23 tablicami. Grzbiet lekko spłowiały i 
wytarty, niewielkie otarcia na narożnikach. Wewnątrz czysty egz.  195. - 

54. KOSIŃSKI Adam Amilkar (1814-1893): Magnaci i szlachta. Szkice przeszłości. T. 1-
2 (z 3-ch). Warszawa: nakł. S. H. Merzbacha, 1851. - [4], 346; [4], 287 s., 16,5 cm, 
opr. psk. z epoki, ze złoconym tyt. na grzbiecie.  Na k. tyt. pieczątka własnościowa 
"Ludwik Lilpop w Warszawie", znanego zegarmistrza warszawskiego. W tomach: 
Zamek otwocki cz. 1-3. (powieść); Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie (krótkie 
historie). Grzbiety zdobione, złocone, z ubytkami, lekko przetarte. Wewnątrz 
miejscami rdzawe plamki. T. 1. lekko poluzowany.  300. - 

55. [KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887)]: Sceny sejmowe. Grodno 1793. 
Opowiadania historyczne przez B. Bolesławitę. Odbitka z Dziennika Poznańskiego. 
Wyd. 1. książkowe. Poznań: Druk. J. I. Kraszewski, 1875. - [2], 171 s., 22 cm, opr. 
ppł.  Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne m. in. ZWM. Powieść historyczno-
obyczajowa, w tle drugi rozbiór Polski na Litwie. Okładka lekko przetarta na 
krawędziach. Wewnątrz czysty egz.  90. - 

56. KRETOWICZ Bronisław: O czem szumi Dewajtis... Opowieść litewska.Warszawa: 
Tow. Wyd. "Rój", 1929. - 217, [7] s., 18 cm, opr. wyd. skóra. "Tło utworu, jak i jego 
bohaterowie są wiernem odbiciem doby przedwojennej i ówczesnego społeczeństwa 
opisywanego zakątka Litwy". Oprawa wydawnicza luksusowa. Na grzbiecie złocony 
tytuł i zdobienia, górna krawędź również złocona. Stan b. dobry.  90. - 

57. KUPRIN Aleksander I.(1870-1938): Podkapitan Rybnikow. (Tłumaczył z rosyjskiego 
Janusz Jędrzejewicz). Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 1924. - 72, [4] s., 18 cm, brosz. 
wyd. Książki Ignisa T. 18. Utwór powstały w czasie wojny rosyjsko - japońskiej. 



Wydanie z limitowanej edycji na papierze czerpanym nr 7 (z 15-tu). Okładka lekko 
przykurzona.  40. - 

58. LEONARDO da VINCI: Bajki. Zebrał i przełożył Leopold Staff. Warszawa: Wyd. J. 
Mortkowicza, 1928. - [4], III, [3], 61, [4] s., [8] k. tabl., 20 cm opr. jedwab haft. Karta 
tyt. również w jęz. francuskim. Na tabl. rysunki mistrza. Grzbiet spłowiały. Wewnątrz 
czysty egz.  75. - 

59. ŁADNOWSKI Aleksander (1815-1891): Nieudany majsterstuk djabelski. Wielkie 
Dzieło Sceniczne napisał Ulicznik Krakowski. W Smoczejjamie 2681. [Kraków: u Ż. 
J. Wywiałkowskiego, 1862]. - 12 s., 18 cm, bez opr. Sateryczny utwór znanego aktora 
komicznego, dramaturga i reżysera.   60. - 

60. MAYZNER Kazimierz (1883-1951): Szopki płockie. 1. Jeszcze jedno hasło. 2. Strach 
na wróble. 3. Śpij, miasteczko, śpij. Z reprodukcjami kukiełek Witolda Poray-
Kuczewskiego. Płock: Wyd. Klubu Artystycznego, [ca 1936]. - 72. [2] s., rys. 17 x 
17,5 cm, brosz. wyd.  Egz.nr. 52 z autografem autora. Satyry na przedstawicieli kleru, 
władz i inteligencji płockiej oraz ideologię BBWR. Okładka zabrudzona i pozaginana. 
Wewnątrz czysty egz.  50. - 

61. [MICKIEWICZ Adam, TOWIAŃSKI Andrzej]: Współudział Adama Mickiewicza w 
sprawie Andrzeja Towiańskiego. Listy i przemówienia. T. 1-2. Paryż: Księgarnia 
Luxemburgska, 1877. - VII, [1], 312; [4], 342 s., 23 cm, brosz. wyd. "Niniejsze tomy 
korrespondencyi i przemówień, poświęcone są jedynie wyjaśnieniu stosunku Adama 
Mickiewicza z Andrzejem Towiańskim". Okładki pokruszone i pozaginane z 
ubytkami, grzbiety podklejone. Egz. nierozcięte.  300. - 

62. NORWID Cyprian Kamil (1821-1883): Krakus książę nieznany. Tragedya. 
[Warszawa]: Wyd. J. Mortkowicza, [wg BN 1922?]. - [2] 80 s., 18 cm, brosz. wyd. 
Mało znany dramat Norwida powstały ok. 1861 r.(Pierwotna wersja jak podaje sam 
Norwid z ok.1847 r. zaginęła). Dramat oparty na legendzie o krakowskim księciu, 
który pieśnią wyzwalał swój naród spod panowania „czaru niewoli”. Niewielkie 
pokruszenia na krawędziach okładki, grzbiet lekko podklejony. Wewnątrz czysty egz. 
 35. - 

63. PHILIPPE Karol Ludwik (1874-1909): Dobra Magdusia i Biedna Marynia. (Przekład 
autoryzowany Jarosława Iwaszkiewicza). Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 1924, - 99, 
[5] s., 18 cm, brosz. wyd. Książki Ignisa T. 12. Nowele francuskie. Wydanie z 
limitowanej edycji na papierze czerpanym nr 7 (z 15-tu). Okładka lekko przykurzona. 
Egz. nierozcięty.  50. - 

64. PIĄTKOWSKA Ignacya (1866-1941): Z krainy baśni. Warszawa: nakł. "Ziarna", 
1905. - 152 s., 13 x 9 cm, opr. wyd. pł.  Prywatna pieczątka własnościowa. Krótkie 
utwory, które sama autorka nazywa "fantazyami", nawiązujace do wiary i legend 
ludowych. Ignacya Piątkowska h. Korab ze Smardzewa w pow. sieradzkim, 
wykształcona w Paryżu poetka, pisarka i działaczka społ., zafascynowana kulturą 
ludową regionu. Okładka poprzecierana na krawędziach i na grzbiecie. Blok lekko 
poluzowany.  20. - 

65. SEJFULLINA Lidja: Wiryneja. Przełożyła Marja Grabowska. Warszawa: Tow. Wyd. 
"Rój", 1928. - 187, [5] s., 18,5 cm, opr. wyd. skóra. Powieść rosyjskiej pisarki, w 
której przedstawiła wpływ rewolucji październikowej na życie i psychikę 
mieszkańców Syberii. Oprawa wydawnicza luksusowa. Na grzbiecie złocony tytuł i 
zdobienia, górna krawędź również złocona. Stan b. dobry.  50. - 

66. SIENKIEWICZ Henryk: Quo vadis. Powieść z czasów Nerona. Wyd. nowe. 
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1924. - [4], 534 s., 18,5 cm, opr. psk. z epoki. 
Najbardziej znane na świecie dzieło autora. Nieznaczne otarcia na narożnikach 
grzbietu. Tytuł złocony na grzbiecie. Czysty, ładny egz.  150. - 



67. SZALLER K. L.: Zasady poezyi i wymowy przez... Z niemieckiego ięzyka przełożone 
a do polskiey literatury zastosowane przez Iana Kazimierza Ordyńca. T.2. ( z 2-ch).  
Warszawa: nakł. i druk. A. Brzeziny, 1827. - [4], 284, [6] s., 19 cm, opr. psk z epoki. 
Zasady poezyi i wymowy z przykładów wydobyte. Niewielkie otarcia na krawędziach 
i narożnikach. Wewnątrz czysty egz.  120. - 

68. [TEGNER Esaias (1782-1846)]: Frytjof. Saga Skandynawska Izajasza Tegnera. 
Przełożył wierszem Józef Grajnert. Z rycinami.  Warszawa: nakł. Tłomacza, 1859. - 
[6], XIII, 194, [2] s., [6] k. tabl. 22 cm, opr. pł. Poemat szwedzkiego barda 
narodowego, tłumaczony na wiele języków. Drzeworyty E. Drążkiewicza wg 
rysunków H. Pillatiego. Okładka miejscami odbarwiona. Wewnątrz czysty egz.  
 150. - 

69. THEMERSON Mieczysław (1871-1930): Manza. Nowele chińskie.Płock: Druk. F. 
Pauli, 1927. - 100, [1] s., ozdobniki, 22,5 cm, opr. pł. z zach oryginal. okładką brosz. 
Nowele ojca Stefana Themersona, lekarza nazywanego "judymem płockim" i 
publicysty. Faximile listu Bolesława Prusa do autora. W tomie również: "Krwawa 
przędza". Nowele na tle wojny. Okładka podniszczona i zabrudzona, na grzbiecie 
szyldzik ze złoconym tyt. Wewnątrz czysty egz.  150. - 

70. TOLKIEN J.R.R.: Hobbit czyli tam i z powrotem. Przełożyła Maria Skibniewska. 
Wyd. 1.  Warszawa: Iskry, 1960. - 374. [2] s., [2] k. map rozkł., il., 20 cm, brosz. wyd. 
z obwolutą. Obwoluta i ilustracje Jana Młodożeńca (1929-2000).  Pierwsze, polskie 
wydanie kultowej powieści. Obwoluta lekko naddarta na krawędziach z niewielkimi 
ubytkami i śladem po zacieku. Wewnątrz czysty egz.  300. - 

71. TYSZKIEWICZ Eustachy (1814-1873): Obrazy domowego pożycia na Litwie. Druga 
żona. Wilno: Druk. J. Zawadzkiego, 1844. - 144 s., 13,5 x 10,5 cm, brosz. wyd.  
Podpisy własnościowe z epoki. Wyd. 1. drugiej części (stanowiacej odrębną całość), 
powieści obyczajowej, opartej na obserwacjach zaściankowej szlachty litewskiej, 
napisana przez polskiego archeologa, historyka i kolekcjonera. Okładka podniszczona, 
zabrudzona. Grzbiet z ubytkiem. Wewnątrz zagięte narożniki, ślad po zacieku i 
miejscami rdzawe plamki. Kompletny egz. Nieczęste na rynku antykwarycznym. 
 120. - 

72. WIELOPOLSKA Marya Jehanne (1885-1940): Kontryfałowe lichtarze u św. 
Agnieszki. Nowele. Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 1922. - 155, [2] s., 19,5 cm, brosz. 
wyd. Okładkę proj. Tadeusz Gronowski. Na odwrocie k. tyt. naklejka ochronna wyd. z 
nr. 8 (z 5200 egz.) i pieczątką imienną autorki. Hrabina Wielopolska, pisarka i 
publicystka pochodząca z rodziny Colonna-Walewskich, zwolenniczka J. 
Piłsudskiego, głosząca poglądy antyklerykalne. Okładka pognieciona na krawędziach, 
krawędzie grzbietu lekko podklejone. Egz. nieprzycięty z luźnymi składkami.  50. - 

73. WILDE Oskar (1854-1900): Tragedja Florencka. Tłumaczenie i posłowie Wacława 
Rogowicza. Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 1922. - 54, [2] s., 18 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. Tadeusz Gronowski.  Fragment niedokończonej sztuki pisarza. Grzbiet 
lekko nadpęknięty, ślad po zacieku na wewnętrznej stronie okładki. Blok poluzowany. 
 35. - 

74. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885-1939): Sonata Belzebuba czyli prawdziwe 
zdarzenie w Mordowarze. Sztuka w 3-ch aktach. Wyd. 1.  Warszawa: Sgł. "Nasza 
Księgarnia", [1938]. - 39, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Biblioteka "Ateneum" nr 2. 
Wydano w nakł. 200 egz. ten z nr. 195. Okładka przykurzona, niewielkie zabrudzenie. 
Wewnątrz czysty egz.  500. – 

75. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy: Nienasycenie. Część pierwsza: Przebudzenie. Część 
druga: Obłęd. Warszawa: Dom Książki Polskiej Spółka Akcyjna, 1930. - 272, [4]; 
343, [5] s., 20,5 cm, brosz. wyd., obwoluta. Wyd. 1. ze wstępem autora. Druga i 



uważana za najlepszą powieść Witkiewicza. Akcja umieszczona ok. 1990 r., z 
fantastyczną fabułą pełną obłędu i nienasycenia, krytyką współczesnej cywilizacji z jej 
rozpadem kultury i wspólnych wartości. Zrekonstruowana obwoluta osłaniająca 
jednocześnie oba tomy i zaprojektowana przez autora, a wykonana po sugestii 
wydawcy, by uatrakcyjnić szatę graficzną książki, w listopadzie 1934 r. Okładki 
poluzowane, blok poluzowany czysty. Dodatkowo zrekonstruowana obwoluta 
ochraniająca te rzadkie wydanie.  1500. - 

76. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy: Nikotyna - alkohol - kokaina - peyotl - morfina - 
eter + appendix. Warszawa: [nakł. autora]. - 1932. - 187, [2] s., 18,5 cm, opr. ppł. 
Górne obcięcie barwione. Stan bloku b. dobry. Szyldzik na grzbiecie częściowo 
odbarwiony. Wyd. 1. głośnej i pionierskiej pracy z dziedziny zastosowania używek na 
własnym organizmie.  250. - 

77. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy: Pożegnanie jesieni. Powieść. Wyd. 1. Warszawa: F. 
Hoesick, 1927. - 449, [4] s., 19 cm, opr. ppł.  Pieczątki wypożyczalni książek. 
Najsłynniejsza powieść Witkiewicza, w której autor kreśli katastroficzno-erotyczną 
wizję upadku dekadenckiego świata i zbliżającej się rewolucji; bohaterowie 
Witkacego usiłują nadać sens swemu życiu – poszukując tajemnicy Istnienia, 
szamocąc się między sztuką a życiem, erotyką, narkotykami a filozofowaniem. 
Wydanie pierwsze. Blok czysty, stan dobry.  600. - 

78. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907): Wiersze: Fragmenty dramatyczne: Uwagi. 
Kraków: nakł. rodziny, 1910. - 241, [2] s., 20 cm, opr. ppł. Pisma Pośmiertne. T. II. 
Zebrał, przeprowadził druk i objaśnił Wilhelm Feldman. Okładka poprzecierana na 
krawędziach. Wewnątrz miejscami nieznaczne zabrudzenia. Brak k. przedtyt. 100. - 

79. ŻEROMSKI Stefan (1864-1925): Puszcza jodłowa. Cztery plansze, okładkę, inicjał i 
zakończenie wykonał w drzeworycie Władysław Skoczylas (1883-1934). Warszawa-
Kraków: Wyd. J. Mortkowicza, 1926. - 28, [4] s., [4] k. tabl, okładka brosz., inicjał, 
finalik (drzeworyty), 29,5 cm, opr. wyd. pł. Drugie ilustrowane wyd. na bezdrzewnym 
papierze mirkowskim wytłoczone w Drukarni W. L. Anczyca w Krakowie. Nr 
niniejszego egz. 48. Wspomnienia z kielecczyzny z lat młodości autora, przeplatane 
fantazjami o strzygach, zmorach itp., jak również o wydarzeniach historycznych 
odnotowanych na tym terenie. Okładka spłowiała na grzbiecie, złocony tytuł na licu 
lekko wytarty, brak tylnej wyklejki, blok lekko poluzowany. Wewnątrz czysty egz. 
 350. – 

 
 
 
     Poezja 

80. BRZĘKOWSKI Jan (1903-1983): Lettres en souffrance.  Paryż: Chambelland, 1972. - 
47, [6] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla prof. Aliny Kowalczykowej. 
Wiersze w jęz. francuskim. Okładka lekko przykurzona, egz. częściowo nierozcięty. 
 100. - 

81. CZECHOWICZ Józef (1903-1939): Nic więcej.  Warszawa: nakł. Księgarni F. 
Hoesicka, 1936. - 53, [2] s., 21 cm, brosz. wyd.  Tomik poezji awangardowego poety. 
Okładka pokruszona na krawędziach i lekko przykurzona. Niewielki ślad po zacieku 
na marginesie kilku końcowych kart. Brak k. przedyt.  100. - 

82. CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945): Noc - dzień. Mechaniczny instynkt elektryczny.  
Kraków: Sgł. Gebethner i Wolff, 1922. - [2], 41 s., 22,5 cm, brosz. wyd.  Jeden z 
najgłośniejszych tomików poetyckich awangardy polskiej. Interesujące i nowatorskie 
rozwiązania typograficzne. Czysty, ładny egz.  150. - 



83. DUCH wolny w pieśni. Poezja Polski dzisiejszej. [Druk konspiracyjny. Zebrała i 
oprac. Stanisława Sawicka, wstęp Tadeusza Makowskiego].  Warszawa: 
Wydawnictwo D.I., 24.V.91 (właśc. 1942). - 86, [2] s., 17,5 x 13 cm, opr. pl. z zach. 
oryg. okł. brosz. (tyt. okł.)  Opis na podst. "Bibliografii zwartych druków 
konspiracyjnych 1939-194, chw5", Władysława Chojnackiego. Zbiór utworów 
anonimowych poetów wśród których ukryli się m.in.: Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska, Wł. Broniewski, Ryszard Kiersnowski, Janina Jaczewska. Egz. 
podklejony, rdzawe ślady po zszywkach.  80. - 

84. GRABSKI Władysław Jan (1901-1970): Rosja. Obrazy i myśli wierszem. Wyd. 1. 
(debiut). Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 1923. - 119, [3] s., 18 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. Tadeusz Gronowski. Tomik powstały pod wpływem przeżyć autora w 
czasie rewolucji bolszewickiej. Pisarz, poeta i publicysta, syn premiera II RP, objęty 
zapisem cenzorskim od 1950 r. Grzbiet podklejony. Niewielkie zagięcia na 
krawędziach okładki. Wewnątrz czysty egz.  60. - 

85. KARSKI Zygmunt (1898-1967): Musujący poranek. Wyd. 1.  Warszawa: Tow. Wyd. 
"Ignis", 1922. - 56, [3] s., 18 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Tadeusz Gronowski. 
Dedykacja poety dla Tadeusza Hołówki dat. 23.2.22. Na odwrocie k. tyt. ochronna 
naklejka wydawcy z podpisem autora. Egz. nr. 12 z 1700. Tomik składający się 
głównie z wierszy drukowanych w Skamandrze, nie przypadł do gustu krytykom. Z 
tego powodu poeta publikował nieliczne wiersze w czasopismach. Lekko spłowiałe 
krawędzie okładki. Czysty, ładny egz.  80. - 

86. KUREK Jalu (1904-1983): Mohigangas. Wyd. 1.  Warszawa: nakł. Ksiegarni F. 
Hoesicka, 1934. - 34, [1] s., 20,5 cm, brosz. wyd.  Bibljoteka Poetycka nr 73. Tomik 
poezji członka Awangardy Krakowskiej. Okładka podniszczona, podklejona i 
zabrudzona. Ślad zawilgocenia od strony grzbietu przechodząca w głąb bloku. Brak k. 
przedtyt. Blok poluzowany.  50. - 

87. LECHOŃ Jan: Karmazynowy poemat. Wyd. 2.  Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 1922. 
- 55, [2] s., 17,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Zofia Stryjeńska.  Okładka lekko 
zakurzona, z lekko zagiętymi narożnikami, grzbiet lekko przetarty. Egz. częściowo 
nierozciety.  100. - 

88. LENARTOWICZ Teofil (1822-1893): Cztery obrazy. Wyd. 1.  Kraków: Ferdynand 
Baumgardten, 1848. - 38 s., 20,5 cm, opr. pł. z zach. oryginalną okł. brosz. Podpis 
własnościowy Aleksandra Czarnoty-Bojarskiego. Jeden z pierwszych zbiorów 
poetyckich poety. Okładka brosz. podklejona od strony grzbietu. Wewnątrz miejscami 
drobne, rdzawe plamki.  80. - 

89. MICKIEWICZ Adam: Tom pierwszy poezyj 1822.  Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 
1922. - 153, [7] s, il., ozdobniki. 17,5 cm, brosz. wyd. Okładkę i ilustracje proj. 
Tadeusza Gronowskiego. Książki Ignisa T. 1. Wydanie z okazji 100-lecia pierwszego 
wydania tomiku poezji. W treści "Ballady i romanse". Grzbiet lekko podklejony. Blok 
lekko poluzowany.  50. - 

90. MIŁOSZ Czesław: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Wyd. I.  Paryż: Instytut 
Literacki, 1974. - 88, [2] s., 21,5 cm, brosz. wyd.  Tomik wierszy powstałychw latach 
1962-1974, uhonorowany przez londyńskie "Wiadomości" nagrodą im. Mieczysława 
Grydzewskiego jako najwybitniejsza książka wydana na emigracji w 1974 r. 
Niewiekie plamki na okładce. Wewnątrz czysty egz.   100. - 

91. MŁODOŻENIEC Stanisław (1895-1959): Futuro - gamy i futuro - pejzaże. Wyd. 1.  
Warszawa: nakł. wydawn. "Wąkopy", 1934. - 125, [3] s., 21 cm, brosz. wyd.  
Pierwsze wydanie ostatniego przedwojennego tomu poetyckiego współtwórcy 
futuryzmu. Zawiera wiersze powstałe w latach 1918-22 publikowane w 
jednodniówkach i czasopismach (Formiści, Reflektor, Zwrotnica) oraz wiersze z lat 



1932-33. Tomik charakteryzuje połączenie futurystycznych eksperymentów 
językowych z tradycją folklorystyczną. Okładka lekko przykurzona z niewielkimi 
otarciami. Wewnątrz czysty egz.  800. - 

92. MŁODOŻENIEC Stanisław (1895-1959): Kwadraty. Wyd. 2.  Zamość: nakł. 
Zamojskiego Koła Miłośników Książki, 1925. - 30, [2] s., 22,5 cm, brosz. wyd. 
Okładka proj. W.M. [Wanda Młodożeniec, żona poety]. Drugi tomik poezji S. 
Młodożeńca. Grzbiet podklejony, ubytek fragmentu okładki i k. przedtyt. od s. 
grzbietu, pokruszenia i ubytki na krawędziach. Wewnątrz niewielkie zagięcia 
narożników, czysty egz.  300. - 

93. PIEŚŃ Polska w latach Wielkiej Wojny. Zebrał i wydał Ludwik Szczepański. Okładkę 
rysował Piotr Stachiewicz. Kraków: nakł. Ilustrowanego Kuryera Codziennego, 1916. 
- 156, [4] s., 21 cm, opr. wyd. karton z tłoczeniami i zach. oryginal. okł. brosz 
Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna "Prywatne Gimnazjum Żeńskie Heleny 
Kaplińskiej Kraków". "Zbiór wierszy i pieśni, które wszystkie zrodziły się w latach 
wojny 1914 i 1915..." Okładka podbrudzona, miejscami drobne plamki i otarcia. 
Grzbiet lekko podklejony. Wewnątrz czysty egz.  50. - 

94. PODHORSKI-OKOŁÓW Leonard (1891-1957): Białoruś. Poezje.  Wilno: nakł. i 
druk. Ludwika Chomińskiego, 1924. - 27, [4] s., 21 cm, brosz. wyd. Na licu okładki 
ilustracja Tadeusza Gronowskiego. Egz. nr 476 (wlepka drukarni) z 600. Egzemplarz 
recenzyjny (wlepka). 3 tomik poety, późniejszego dyrektora Muzeum Literatury w 
Warszawie. Grzbiet podklejony, krawędzie pokruszone. Wewnątrz czysty egz. 
 35. - 

95. PODHORSKI-OKOŁÓW Leonard (1891-1957): Droga do Emaus.  Warszawa: Tow. 
Wyd. "Ignis", 1923. - [24] s., 17,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Tadeusz Gronowski. 
Tomik z limitowanej edycji na papierze czerpanym nr. 7 (z 10-ciu). Okładka lekko 
przykurzona.  50. - 

96. POEZYA Filomatów. Wydał Jan Czubek. T. 1-2.  Kraków: nakł. PAU, 1922. - VII, 
[1], 359; [2], 416 s., 19,5 cm, opr. artystyczna, niesygnowana psk.  Archiwum 
Filomatów Cz. III. Grzbiet pięciopolowy ze złoceniami. Okleina z ręcznie barwionego 
płótna. Wyklejki z ręcznie barwionego papieru. Stan b. dobry.  500. - 

97. POLSKA w pieśni 1863 r. Antologia. Zebrali i ułożyli: Stanisław Lam i Adam Brzeg-
Piskozub.  Warszawa: Tow. im. Piotra Skargi, 1913. - VII, [1], 197 s., ozdobniki. 23 
cm, opr. wyd. pł. zdobione, złocone.  Antologia wydana z okazji 50-tej rocznicy 
Powstania Styczniowego i zawiera utwory powstałe w latach 1860-1866 autorów 
znanych (m.in. Kornela Ujejskiego, Cypriana Norwida, Wincentego Pola) jak i tych 
"bezimiennych". Grzbiet lekko przykurzony, spłowiały. Brak k. przedtyt. Czysty, 
ładny egz.  200. - 

98. RÓŻEWICZ Tadeusz (1921-2014). Czerwona rękawiczka. Wyd. 1.  [Kraków]: 
Spółdzielnia Wyd. "Książka", 1948. - 56, [2] s., 18 cm, brosz. wyd.  Drugi powojenny 
tomik poety, który "wywołał szok ówczesnej poezji". Grzbiet podklejony, nieznaczne 
zagięcia narożników okładki.  80. - 

99. RÓŻEWICZ Tadeusz (1921-2014). Niepokój. Wyd. 1.  Kraków: Wyd. "Przełom", 
1947. - 71. [1] s., 22 cm, brosz. wyd.  Uznany za debiutancki tomik poety, sam autor 
mówił: "Debiutowałem kilka razy..., ale ten debiut jest najważniejszy." W tomiku 
znajduje się wiersz "Ocalony" ,poprzez który poeta nawiązuje polemiczny dialog z 
tomikiem Czesława Miłosza "Ocalenie". Niewielkie pokruszenia na krawędziach 
okładki.  120. - 

100. SŁONIMSKI Antoni: Droga na wschód. Poezje. Wyd. 1 Warszawa: Tow. 
Wyd. "Ignis", 1924. - 33, [3] s., 18 cm, brosz. wyd.  Niewielkie uszkodzenie grzbietu, 
zagięcia na krawędziach okładki.  80. - 



101. SŁONIMSKI Antoni: Godzina poezji. Wyd. 1. Warszawa: Tow. Wyd. 
"Ignis", 1923. - 118, [2] s., 18 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Tadeusz Gronowski.  
Zagięcia na krawędziach okładki. Czysty egz.  120. - 

102. SZEWCZENKO Taras (1814-1861): Poezje. W przekładach: M. 
Bieńkowskiej, K. Dumańskiego, A.J. Gorzałczyńskiego, T. Hollendra, J. 
Iwaszkiewicza, Cz. Jastrzebca-Kozłowskiego, B. Łepkiego, J. Łobodowskiego, Wł. 
Słobodniaka, L. Sowińskiego, K. Wierzyńskiego, Z. Wojnarowskiej B. Żyranika pod 
redakcją Pawła Zajcewa. Warszawa: Ukraiński Instytut Naukowy, 1936. - [2], 406, [1] 
s., [10] k. tabl. (w tym portrety). 21 cm, brosz. wyd.  Poezje ukraińskiego poety, 
działacza politycznego i bohatera narodowego. Okładka przykurzona, z zagiętym 
narożnikiem, niewielkie naderwania przy grzbiecie. Egz. nierozcięty i nieprzycięty. 
 150. - 

103. SZUSTER Julia (1830-1884): Pamiątka Rodzinna z utworów poetycznych 
Julii z Krzemińskich Antoninowej Szuster zmarłej dnia 5 kwietnia 1884 r. Drukowane 
jako manuskrypt.  Warszawa: [b.w.], 1884. - 40, [1] s., [1] k. fot., 19,5 cm, opr. wyd. 
karton,  Tomik wierszy zmarłej poetki "która zawarła przymierze z poezyą", żony 
szanowanego kupca, ku uczczeniu jej pamięci. Okładka i grzbiet podklejone, 
niewielkie zabrudzenia. Wewnątrz miejscami drobne, rdzawe plamki.  50. - 

104. TUWIM Juljan (1894-1953): Czyhanie na Boga.  Warszawa: Tow. Wyd. 
"Ignis", 1922. - 164, [4] s., 18 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Tadeusz Gronowski. Na 
k. przedtyt. prywatny podpis własnościowy. Na odwrocie k. tyt. naklejka ochronna 
wyd. z numerem 187 (z 2200 egz.) i pieczątką monogramową J. Tuwima. Trzecie 
wydanie debiutanckiego tomiku poety. Niewielkie zagięcia na krawędziach okładki. 
 150. - 

105. TUWIM Juljan: Biblja cygańska i inne wiersze. Wyd. II.  Warszawa: Wyd. J. 
Mortkowicza, 1935. - [4], 103, [5] s., 19 cm, brosz. wyd.  Pod Znakiem Poetów Seria 
Nowa. Okładka lekko pokruszona na krawędziach, grzbiet podklejony. Egz. 
nierozcięty.  50. - 

106. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): Wielka niedźwiedzica. Wyd. 1.  
Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 1923. - 78, [2] s., 18,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. 
Tadeusz Gronowski. Tomik częściowo nawiązujący do czasów wojny 1914-18 z 
wierszem pt. "Piłsudski". Egz. nr 13 z 3200 egz. Czysty egz.  90. - 

107. WŁODEK Adam (1922-1986): Najcichszy sztandar.  Kraków: Spółdzielnia 
Księgarska Czytelnik" 1945. - [32] s., 23 cm, brosz. wyd.  Tomik poezji późniejszego 
męża Wiesławy Szymborskiej, zawierający wiersze powstałe w latach II wojny 
światowej, po raz pierwszy wydane w 1944 r. jako druk konspiracyjny. Niewielki 
ubytek narożnika tylnej okładki. Czysty egz.  30. – 

 
 
 

Dla dzieci 
108. ANDERSEN Hans Christian:  Mały Klaus i duży Klaus. Kopenhaga:  Duński 

Komitet Festiwalowy,  1955. -  [57] s., il.,  19,5 cm,  opr. pł.  Ilustrował Helge Kühn-
Nielsen (1921-1997).    Wydane w 150-tą rocznicę urodzin H.C. Andersena przez 
Duński Komitet Festiwalowy z okazji 5. Światowego Festiwalu Pokoju i Przyjaźni 
Studentów i Młodzieży w Warszawie 31 lipca-15 sierpnia 1955 r. Przedruk ze zbioru 
"Baśnie" wydane przez SW "Książka"  w 1946 r. w tłumaczeniu (?) Stefanii Beylin i 
Stanisława Sawickiego. Wydano w nakł. 2000 egz.   50. - 



109. BARRIE James M.:  Przygody Piotrusia Pana.  Opracowała Zofia 
Rogoszówna. Ilustrował Artur Rackhan (właśc. Rackham).  Warszawa:  Nasza 
Ksiegarnia,  1958. -  90, [2] s., il.,  24 cm,  opr. wyd. karton.  Okładkę proj. Bogdan 
Zieleniec.  Na k. przedtyt. wpis jako nagroda szkolna.    Okładka lekko przetarta na 
krawędziach. Wewnątrz czysty egz.   45. - 

110. BECHLEROWA Helena (1908-1995):  Miś na huśtawce.  Ilustrował Janusz 
Jurjewicz.  Wyd. 1.    Warszawa:  Nasza Księgarnia,  1960. -  [12] s. 
(całostronicowych, [10] s. (połowicznych). il.,  21,5 x 22,5 cm,  opr. wyd. ppł.    
Dedykacja autorki.  Pierwsza książeczka z serii "Książeczka z misiowej półeczki", 
pomysłu Heleny Bechlerowej, która ma nie tylko uczyć, ale i bawić.  Okładka 
podbrudzona, pierwsza i ostatnia karta z niewielkim śladem po zacieku.    60. - 

111. BRONIEWSKA Janina:  Przygody gałgankowej Balbisi.    Wyd. 1.    
Warszawa:  Nasza Księgarnia Sp. Akc., Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego,  [1936]. -  
81, [3] s., il.,  20 cm,  opr. ppł.  Okładka i rys. Jana Klukowskiego.    Imienny dyplom 
od Prezesa Państwowego Banku Rolnego z podpisami prezesa, kierownika szkoły, 
wychowawcy i opiekuna, dla ucz. kl. IV Szkoły Powszechnej nr 189 w Warszawie za 
rok szkolny 1938/39.  Na grzbiecie wytarty, złocony tytuł, niewielkie otarcia na 
krawędziach. Czysty, ładny egz.   60. - 

112. CERVANTES Miquel de:  Don Kiszot z la Manczy.  Dla młodzieży 
opracował Józef Wittlin.  Warszawa:  Instytut Wydaw. "Zdrój",  [1924]. -  [2], VI, 288 
s., [8] k. tabl. kolor., liczne il. w tekście.,  24 cm,  opr. wyd. karton oklejony papierem.  
Ilustracje przypisywane Georgowi Scholzowi (1890-1945), niemieckiemu malarzowi.  
Prywatna pieczątka własnościowa.  "Don Kiszot ... jest klasycznym przykładem 
ludzkiej, aż nadto człowieczej doli, w której śmiech miesza się ze łzami."  Okładka 
podniszczona, poprzecierana na krawędziach z ubytkami okleiny. Blok poluzowany, 
podklejony. Wyklejki z niewielkimi plamkami. Wewnątrz miejscami drobne, rdzawe 
plamki, ślady po zszywkach.   120. - 

113. [DEFOE Daniel]:  Robinson Kruzoe.  Opracowała E.[lwira] Korotyńska. Z 
ilustracjami.  Warszawa:  Wyd. "Argus",  [1924]. -  157, [3] s., [3] k. tabl. w 
chromolit., il.,  18 cm,  opr. ppł.  Nowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży.  Wewnątrz 
niewielkie podklejenia, uszkodzone s. 83/84 (ubytek fragmentu tekstu).   50. - 

114. DISNEY Walt:  Flet zaczarowany. Według tekstu... napisał Władysław 
Broniewski.  Ilustracje Studio Walda Disneya.  Warszawa:  Wyd. J. Przeworskiego,  
1936. -  70, [2] s., il. kolor. i czarno-białe (również całostronicowe),  26 cm,  opr. wyd. 
karton z zach. oryginalną obwolutą. Niewielki ubytek obwoluty i naderwana górna 
krawędź grzbietu. Kolorowe wyklejki. Czysty, b. ładny egz.   250. - 

115. DISNEY Walt:  Miki, Apsik i Pyzia. Według tekstu... napisała Irena Tuwim.  
Ilustracje Studio Walda Disneya.  Warszawa:  Wyd. J. Przeworskiego,  1938. -  71, [1] 
s., il. czarno-białe (również całostronicowe),  26 cm,  opr. wyd. karton. Niewielkie 
otarcia na krawędziach okładki. Na wyklejkach czarno-białe il. Czysty, ładny egz.  
 300. - 

116. DISNEY Walt:  Trzy małe świnki. Według tekstu... napisał Marian Hemar.  
Ilustracje Studio Walda Disneya.  Warszawa:  Spółdzielnia Wyd. "Wiedza",  1948. -  
62, [2] s., il. kolor. i czarno-białe (również całostronicowe),  25 cm,  opr. wud. ppł. z 
zach. oryginalną obwolutą.    Na k. tyt. prywatny wpis.    Obwoluta po profesjonalnej 
renowacji, lekko zabrudzona. Kolorowe wyklejki. Blok poluzowany. Wewnątrz czysty 
egz.   180. - 

117. DISNEY Walt:  Trzy małe świnki. Według tekstu... napisał Marjan Hemar.  
Ilustracje Studio Walda Disneya.  Warszawa:  Wyd. J. Przeworskiego,  1936. -  62, [2] 
s., il. kolor. i czarno-białe (również całostronicowe),  26 cm,  opr. wyd. karton z zach. 



oryginalną obwolutą.    Na k. tyt. prywatny wpis i pieczątka własnościowa.    
Obwoluta i grzbiet książki po profesjonalnej renowacji. Kolorowe wyklejki (przednia 
podklejona). Czysty, ładny egz.   300. - 

118. DYGASIŃSKI Adolf:  Cudowne bajki.  Wyd. 3.  Warszawa:  Instytut Wyd. 
"Bibljoteka Polska",  1939. -  140, [3] s., [9] tabl. kolor., il.,  24,5 cm,  opr. pł. z 
naklejoną oryginalną okładką brosz.  Okładką i ilustracje Feliksa Matyjaszkiewicza 
(1913-2007), scenografa i kostiumologa.    Książka zatwierdzona do bibliotek 
uczniowskich przez Min. Wyznań Relig. i Ośw. Publ.  Okładka po profesjonalnej 
renowacji, z nowymi wyklejkami. Wewnątrz czysty egz.   180. - 

119. FALSKI Marian:  Ćwiczenia elementarzowe. Zeszyt 1.  Wyd. 4.  Warszawa:  
PZWSz.,  1959. -  80 s., il.,  24 cm,  brosz. wyd. (tytuł okładka).  Okładka i ilustracje 
Konstantego Sopoćki.  Pismo kaligraficzne Aleksandra Kwiatkowskiego.  Ćwiczenia 
do nauki pisania, wypełnione ołówkiem.  Niewielkie zagięcia okładki, wewnątrz 
miejscami drobne zaplamienia.   25. - 

120. HOMOLACS Karol (1874-1962):  "Kusy" nowa szopka krakowska. Utwór 
sceniczny dla młodzieży.  Tekst i ilustracje ...  Warszawa:  Książnica Polska T.N.S.W. 
- Księg. Uniwersytecka,  1923. -  [4], 63, [1] s., [2] s. nut., il., [2] k.tabl. kol.,  25 cm,  
opr. wyd. ppł.    Na wyklejce pieczątka i podpis własnościowy.    Okładka zabrudzona 
i poprzecierana na krawędziach. Wyklejki z ręcznie barwionego papieru. Blok książki 
przyklejony do grzbietu. Wewnątrz miejscami drobne, rdzawe plamki.   90. - 

121. KONOPNICKA Marja:  O krasnoludkach i o sierotce Marysi.  Wyd. 8.  
Warszawa:  Wyd. M. Arcta,  1926. -  252, [5] s., [9] k. tabl. kolor., il.,  22,5 cm,  opr. 
wyd. ppł.  Inicjały i rysunki kolor. Molly Bukowskiej wykonała Litografia 
Artystyczna W. Główczewski w Warszawie, winiety L. Illinicza.  Niewielkie otarcia 
na krawędziach okładki, blok lekko poluzowany, podklejony. Kilka początkowych 
ilustracji pokolorowanych kredką.   120. - 

122. KOSSAK-SZCZUCKA Zofja (1889-1968):  Szukajcie przyjaciół. (Na zlocie 
skautów całego świata w Gödöllö).  Ilustrował Władysław Czarnecki.  Katowice:  
nakł."Na tropie",  1934. -  108, [3] s., il.,  21 cm,  opr. karton oklejony papierem, z 
zach. oryginalną okł. brosz  Reportaż z międzynarodowego zlotu harcerskiego na 
Węgrzech w 1933r.  Czysty egz.   60. - 

123. LOFTING Hugh (1886-1947):  Doktór Dolittle i jego zwierzęta.  
Tłumaczenie Wandy Kragen (1893-1982).  Warszawa - Kraków:  Spółdzielna Wyd. 
"Książka",  1946. -  108, [3] s., il.,  21 cm,  brosz. wyd.  Okładkę proj. Teresa 
Roszkowska, w tekście il. autora.  Zdezaktualizowana pieczątka.  Pierwsze powojenne 
wydanie (przed 1945 r. pierwsze i jedyne wyd. ukazało się w 1934 r.).  Nieznaczne 
ubytki na krawędziach grzbietu, na tylnej okładce przebarwienia i numer zapisany 
długopisem.   50. - 

124. LOFTING Hugh (1886-1947):  Opera doktora Dolittle.  Przekład Janiny 
Mortkowiczowej.  Kraków:  Spółdzielnia Wyd. "Książka",  1948. -  240, [4] s., il.,  21 
cm,  brosz. wyd.  Okładkę proj. Teresa Roszkowska, w tekście il. autora.  
Zdezaktualizowana pieczątka.  Pierwsze powojenne wydanie z wydawnictw J. 
Mortkowicza (przed 1945 r. pierwsze i jedyne wyd. ukazało się w 1938 r.).  Na tylnej 
okładce numer zapisany długopisem. Czysty egz.   60. - 

125. LOFTING Hugh (1886-1947):  Poczta doktora Dolittle.  Przekład Janiny 
Mortkowiczowej.  Kraków:  Spółdzielnia Wyd. "Książka",  1948. -  254, [2] s., il.,  21 
cm,  brosz. wyd.  Okładkę proj. Teresa Roszkowska, w tekście il. autora.  
Zdezaktualizowana pieczątka.  Pierwsze powojenne wydanie z wydawnictw J. 
Mortkowicza (przed 1945 r. pierwsze i jedyne wyd. ukazało się w 1938 r.).  Na tylnej 
okładce numer zapisany długopisem. Czysty egz.   60. - 



126. LOFTING Hugh (1886-1947):  Podróże doktora Dolittle.  Przekład Janiny 
Mortkowiczowej.  Warszawa - Kraków:  Spółdzielnia Wyd. "Książka",  1946. -  275, 
[4] s., il.,  21 cm,  brosz. wyd.  Okładkę proj. Teresa Roszkowska, w tekście il. autora.  
Zdezaktualizowana pieczątka.  Pierwsze powojenne wydanie (przed 1945 r. pierwsze i 
jedyne wyd. ukazało się w 1936 r.)  Grzbiet lekko podklejony, na tylnej okładce 
przebarwienia i numer zapisany długopisem.    60. - 

127. LUNIA taka jak skra żywa  po zabawie odpoczywa. [b.m.w.,  b.w.,  b.r. wyd. 
(przed 1915)]. -  [11] s. il. kolor.  23,5 cm,  karton wyd. leporello, (tytuł okładka).  
Krótkie wierszyki dla dzieci z ilustracjami.  Otarcia na krawędziach, łączenie kart 
podklejone płótnem introligatorskim, ślady po taśmie klejącej. Nie notowana w 
bibliografii.   100. - 

128. [MAKŁOWICZ Józef (1881-1960)]:  Pamiętnik małego Rysia. Zebrał J. M. - 
rys. St. Bober (1908-1990). "Ucieszne obrazki" - Album II. Lwów:  Nakł. Wyd. 
"Ucieszne Obrazki",  1928. -  46 s., il.,  17 × 24,5 cm,  brosz. wyd.    Pieczątka: Stow. 
"Dom Ludowy" w Grodzisku. Prywatny podpis.  Zabawna książeczka dla dzieci, 
pisana kompletnie łamiącą zasady ortografią. Ilustracje częściowo pokolorowane 
kredkami z umiarkowaną starannością.  Okładka zaplamiona, blok częściowo na 
marginesach.   150. - 

129. MAKUSZYŃSKI Kornel (1884-1953):  Skrzydlaty chłopiec. Powieść 
lotnicza dla młodzieży.  Wyd. 4.  Warszawa:  Gebethner i Wolff,  [1938]. -  233, [6] 
s., [7] s. il. w paginacji,  20 cm,  opr. wyd. ppł.  Okładka i ilustracje Michała Byliny.  
Na k. tyt. wpis jako nagroda szkolna z 21.06.1939 r.    Okładka lekko przykurzona. 
Brak przedniej wyklejki. Wewnątrz czysty egz.   35. - 

130. MAKUSZYŃSKI Kornel:  Wyprawa pod psem.  Wyd. 1.  Warszawa:  nakł. 
Gebethner I Wolff,  1936. -  279, [9] s., il.,  20 cm,  opr. wyd. ppł.  Okładka i ilustracje 
Konstantego M. Sopoćki.    Trochę zapomniana książka Kornela Makuszyńskiego. 
Niesłusznie, gdyż wartka akcja, humor słowny i sytuacyjny sprawiają, że książka 
pozostaje w pamięci.  Okładka poprzecierana. Blok poluzowany. Ilustracje 
pokolorowane kredkami.   100. - 

131. RABSKA Zuzanna (1882-1960):  Baśnie kaszubskie.  Z rysunkami Molly 
Bukowskiej (1883-1970).  Wyd. 2.    Warszawa:  Wyd. M. Arcta,  [1925]. -  98, [2] s., 
[13] k. tabl. (w sepii).  24,5 cm,  opr. wyd. ppł. z naklejoną ilustracją na licu.    Na 
wyklejce prywatny wpis z 26.XII.1939 r.    Niewielkie otarcia na krawędziach okładki. 
Blok lekko poluzowany. Wewnątrz czysty egz.   120. - 

132. ROGOSZÓWNA Zofja (1881-1921):  Dzieci pana majstra.  Z 52 rycinami 
czarnemi i 2 kolorowemi Kamila Mackiewicza.  Wyd. 4.    Warszawa:  Gebethner i 
Wolff,  1937. -  166, [2] s., il., [2] k. tabl. kolor.,  24 cm,  opr. wyd. ppł.  "Majster 
Tydzień" chwat nad chwaty, będzie temu lat już wiele, ujrzał, świeżą niby kwiaty, 
młodą pannę - Imć Niedzielę... Dziatek dał im Bóg sześcioro..."  Okładka zabrudzona 
i poprzecierana na krawędziach. Blok poluzowany, czysty.   50. - 

133. URBANOWSKA Zofia (1849-1939):  Atlanta czyli przygody młodego 
chłopca na wyspie tajemniczej.  Opowiedziane w listach wyczytała przez drobnowidz 
i przepisała...  Kijów-Kraków:  Sgł. H. Lechelina, Gebethner i Spółka,  [1893]. -  [2], 
430 s., [6] k. tabl., il.,  24 cm,  opr. wyd. ppł.  Ilustracje na tabl. Juliana Maszyńskiego.    
Relacja wysłannika Redakcji Wieczorów Rodzinnych, Janka Sieroty z Dębowej Woli, 
do Atlanty. Świat bajkowy przeplatany z opisami przyrody i życia zwierząt. Bogato 
ilustrowane.  Okładka lekko przetarta na krawędziach, niewielkie zabrudzenia i ślady 
po owadach, grzbiet lekko nadpęknięty. Blok poluzowany. Wewnątrz czysty egz.  
 120. - 



134. WESOŁEJ zabawy!  [Wierszyki dla dzieci.] [b.m.w.  b.w.  b.r.wyd. (przed 
1915)]. -  [8] s., il. w chromolitografii, rys.  25 cm,  brosz. wyd. (tytuł okładka).  
Krótkie wierszyki dla dzieci z ilustracjami. Jedyna informacja w książce Janusza 
Dunina pt. Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. (Ossolineum. 1991), s. 
17.  Książeczka po profesjonalnej konserwacji (podklejona okładka, naprawione 
ubytki i naddarcia). Rysunki pokolorowane kredką.   100. – 

 
 
  CYMELIA 
 
 
     Listy Królewskie 
 

135. JAN KAZIMIERZ (1620-1672), król Polski. Przywilej dla Mikołaja 
Bieleckiego za zasługi wojskowe dla Rzeczypospolitej na dobra Żeleźnica alias 
Berezytnia oraz Zabyczanie alias Murynber w województwie mścisławskim, dat. 
Warszawa 28 lipca 1654. Autografy królewski i pisarza WXL. Pieczęć mniejsza 
litewska odciśnięta przez papier. Z odręcznym podpisem króla Jana Kazimierza oraz 
kontrasygnatą Aleksandra Naruszewicza pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Język polski. Mikołaj Bielacki (? - ok. 1683), porucznik chorągwi kozackiej, 
późniejszy cześnik mścislawski i gubernator Lachowicki (1673) oraz deputat na 
Trybunał Litewski (1678). Wymienione dobra otrzymał w dożywotnie władanie po 
swoim ojcu Andrzeju tudzież Prokopie Sokołowskim. Związany z rodem Sapiehów. 
22 × 30 cm, pęknięcia na złożeniu, ślad zacieku.  7500. - 

136. STANISŁAW August z Bożey Łaski Król Polski, Wielki Xiąże Litewski, 
Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński [...] Oznajmujemy tym 
Listem Przywilejem naszym wszem w obec y Każdemu z osobna Komu o tym 
wiedzieć należy. Iż My mając wzgląd na zasługi urodzonego Jana Hołyńskiego 
Podczaszego Mścisławskiego w rożnych okkazyach Nam y Rzeczy Pospolitey 
oświadczone, a chcąc one Krolewską Łaską, umyśliliśmy Onemu Woyskowstwo 
Wątwa Mścisławskiego post Fata Urodzonego JOzefa Hołyńskiego wakujące y do 
Dyspozycyi Naszej przypadłe dać y konferować; Jakoż ninieyszym Listem 
Przywileyem naszym cum omni Jure [...] aby odtąd tegoż Urodzonego Jana 
Hołyńskiego za prawdziwego y aktualnego Woyskiego Województwa swego mieli 
[...] Dan w Warszawie, Dnia XXVIII Miesiąca Marca Roku Pańskiego MDCCLXX. 
Panowania Naszego VI. Roku. Stanisław August Krol. [...] Józef Dulęba Horodniczy 
Brześciański JE. K. Mci Pieczęci W. WXLitt Sekretarz. Pieczęć Kancelarii Wielkiej 
Litewskiej. Nominacja na Wojskiego Mścisławskiego Jana Hołyńskiego (1746-1817), 
Starosty Klimowieckiego i Podczaszego Mścisławskiego. 38,4 × 24 cm. Przetarcia na 
złożeniu.   7500. – 

 

     Różne 
137. [PIŁSUDSKI Józef] Księga zbiorowa ku czci pierwszego marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego w dniu jego imienin.  Warszawa: Komitet Propagandy 
Czynu Polskiego, 1935. - 107, [5] s., il., faksymilia podpisów, 32 × 25 cm, opr. wyd. 



karton. Dedykacja dla Apolonjusza Dobrzyńskiego (1902-1944) w czasie II WŚ 
porucznika AK w dniu jego imienin 18.IV.1938 r. od [fotografa ?] Zdzisława 
Roszewskiego. Egz. na papierze kredowym w nierozciętych arkuszach, z nienalepioną 
ilustracją okładkową. Wśród autorów m.in.: W. Gąsiorowski, K. Irzykowski, W. 
Kostek-Biernacki, W. Lutosławski, gen. G. Orlicz-Dreszer, F. Sławoj Składkowski, 
Ludwik Solski i Stefan Starzyński. Faksymilia podpisów autorów tekstów. Stan b. 
dobry.  180. - 

138. ĆWIKIEL Józef Stanisław (1850-1925): Budowle wodne stosowane 
przy regulacji Wisły i jej dopływów. Roboty faszynowe. Zestawił i z własnych 
doświadczeń uzupełnił Józef Stanisław Ćwikiel. Tekst + Atlas.  Warszawa: Druk K. 
Kowalewskiego, 1925. - V [właśc. VI], [4], 96 s., il.; [4], IX k. tabl. złoż., 30,5 × 23 
cm i 49 × 33,5 cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka. Unikalna praca inżyniera dróg i 
komunikacji, szefa warszawskiej dyrekcji dróg wodnych, specjalisty od robót 
faszynowych. Autor przepracował 40 lat przy regulacji Wisły, zmarł podczas 
wykończania rękopisu. Okładki lekko przykurzone, atlas ze śladem zlożenia, poza tym 
stan b. dobry.  750. - 

139. [MARIA LESZCZYŃSKA (1703-1768) królewna polska, królowa 
Francji w latach 1725-1768 jako żona Ludwika XV.] NOLHAC Pierre de (1859-
1936): Louis XV et Marie Leczinska.  Paris: Goupil, 1900. - [4], 189, [2] s., frontispis 
kol., 40 k. tabl. [heliograwiury], 8 ozdobników w tekście (winietki i finaliki), 32,5 cm, 
opr. artystyczna zielony marokin z tłocz. i złoc. sygn. [Leon] Gruel (1841-1923, znany 
francuski introligator, kontynuator artyzmu ojca Pierre-Paula Gruel'a), złocone 
krawędzie, wyklejki z jedwabnej morry, zachowane okł. wyd. broszury, obcięcia k. 
złocone. Wyd. 1., egzemplarz na welinie z manufaktury Rives. Odbito w nakładzie 
1000 egz., ten nosi nr 445. Grzbiet wyblakły, okładziny zachowały pierwotną zieleń. 
Biografia Ludwika XV i jego żony Marii Leszczyńskiej - młodszej córki króla Polski 
Stanisława Leszczyńskiego. Drobne otarcia krawędzi, wyjątkowo efektowny 
egzemplarz.   4500. - 

140. OKOWITA. Kopia wyroku o rozwiązanie kontraktu o sprzedaż i kupno 
okowity dnia 20 Lutego 1866 r. Zaznacza się do dóbr Branica [gubernia siedlecka].  
Siedlce 17 Grudnia 1868 r. i 8 Stycznia 1869 r. - [9] s., 32 × 20 cm.  Dotyczy 
kontraktu zawartego między Majerem i Aaronem Orzeł, a właścicieli dóbr Branicy 
SS-ów Józefa Szlubowskiego reprezentowanych przez zarządcę. Uwierzytelnia 
podpisy prezesa i sędziów Pisarz Kancelaryi Ziemiańskiej w Siedlcach Przyłuski. Stan 
b. dobry.  200. - 

141. PIEŚNI radzieckie o Stalinie.   Warszawa: Wydawnictwo "Prasa 
Wojskowa", 1949. - 77, [3] s., nuty, 29 cm, brosz. wyd.  Biblioteka Muzyczna Domu 
Wojska Polskiego. Zbiór utworów w znakomitych tłumaczeniach m.in..: Jan 
Brzechwa, K.I. Gałczyński, L. Lewin, R. Stiller, Julian Tuwim, W. Woroszylski. 
Drobna plamka na okładce, poza tym stan b. dobry.  100. - 

142. [POGOTOWIE RATUNKOWE] XXXV lat działalności Towarzystwa 
Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie (1897-1932). Opracował Dr. Józef 
Zawadzki.  Warszawa: Tow. Doraźnej Pomocy Lekarskiej, 1932. - [2] s, [13] s. il., 82, 
[2] s., tabele, 31 × 24 cm, opr. pł. Dołączono dyplom dla sędziego Józefa Wegnera 
skarbnika Towarzystwa, oraz zaproszenie na uroczystości. Stan b. dobry. 
 300. - 

143. ROZKAZ Dyrekcyi Teatrów Rządowych Warszawskich, na piątek d. 26 
Czerwca 98 Lipca) 1898 r. = Prikaz" po Upravlenìû Varšavskih" Pravitel'stvebbyh" 
Teatrov" […] w nagłówku No 177. "[…] Doszło do wiadomości mojej, że niektórzy 
pp. artyści i artystki pisują korespondencje i recenzje do gazet o sztukach, dawanych 



na scenie warszawskiej, z krytyczną oceną swoich towarzyszów. […] uprzedzam, że 
za przekroczenie niniejszego rozporządzenia będę karał surowo. Warszawa, 25 
Czerwca (7 Lipca) 1898 r. - arkusz 48 × 25 cm.  Podpis: General-Major Ivanov'. Ślad 
złożenia.  150. -  

144. NOWICKA Pobóg Irena (1900-1980): Legitymacja Związku Artystów 
Scen Polskich wystawiona 10/I 1927 r. ze stemplem sowieckim zezwalającym na 
czasowy przejazd do Równego z 16/XI [19]39.    [16] s., 10 × 6,5 cm, opr. wyd. sk. 
Legitymacja znanej artystki teatralnej z Częstochowy, nie zachowały się informacje o 
pobycie w sowietach.   120. - 

145. SCHWOB Marcel (1867-1905): Żywoty urojone. Tłumaczył z 
francuskiego Leon Schildenfeld Schiller. Zdobił graficznie E. Bartłomiejczyk. 
Warszawa: Tow. Wyd. "Ignis", 1924. - [4], XIII, [1], 186, [3] s., 18 cm, opr. ppł. z 
zach okładką brosz. Na wyklejce ekslibris Stanisława Ostoja-Chrostowskiego oraz 
notatka ołówkiem "Tę książkę sam oprawiłem w r.1929". Opowiadania francuskiego 
pisarza związanego z symbolizmem, uznawanego za prekursora surrealizmu. Czysty 
egz. Oryginalna okładka brosz. luzem.  120. – 

 
 
 
      Karty 
 

146. WIENIAWSKI Antoni (1871-1939): Wizytówka z życzeniami z okazji 
ślubu.    Karton, 6 × 10,5 cm.  Wizytówka: Antoninowie Wieniawscy składają 
serdeczne życzenia z okazji ślubu. Antoni Wieniawski – polski ekonomista, właściciel 
ziemski, kierownik resortu skarbu w 1918. Pod koniec lat 30. był członkiem komisji 
rewizyjnej zarządu Towarzystwa Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. Stan 
b. dobry.  50. - 

147. BRZĘCKI: Do kogo należy świat. Słowa …  Warszawa: Druk. 
Rubieszewski i Wrotnowski, 1914. - karta pocztowa 9 × 14 cm.  Czarno-biała, z 
tekstem satyrycznego wierszyka agitującego do uczestnictwa w wielkiej wojnie. 
Zezwolenie wojennej cenzury z 1914 r. Stan dobry.  60. - 

148. HOŁD Polski 1919. Mal: kompozytorki Zofii Lygii Melsztyńskiej.  [B. 
m: wyd. i r (1919]. - karta pocztowa 13,7 × 9,2 cm.  Okolicznościowe wydawnictwo 
niepodległościowe, wydane przez krąg środowiska patriotycznego w Krakowie. Stan 
b. dobry.  60. - 

149. PADEREWSKI Ignacy Jan (1860-1941): Koperta z materiałami 
informacyjnymi wydana na stulecie urodzin kompozytora, premiera niepodległej 
Rzeczypospolitej..  Chicago: Polish Museum of America, 1961. - [4] k. + koperta, 9,5 
× 16,5 cm.  Okolicznościowe wydawnictwo związane ze stuletnią rocznicą urodziń 
premiera RP. Stan b. dobry.  180. - 

150. Z POWINSZOWANIEM urodzin. Kartka patriotyczna z herbami Polski, 
Litwy i Ukrainy.   [przed 1915] 7,4 × 11,2 cm.   Karta czysta.  50. – 

 
 
 
      Motoryzacja 
 

151. CHEVROLET. Dowód pobrania [mobilizacyjnego] samochodu marki 
"Chevrolet" od profesora Politechniki, inżyniera Edmunda Oska (1890-1954), 
wystawiona 31. VIII. 1939 r. przez Okrę Korpusu Nr 1, Komisja Poborowa Samochod 



Nr 74 w Warszawie.   Formularz pobrania 29 × 21 cm.  Zlecenie wypłatyna kwotę 
8990 zł.. Podpis Przewodniczącego komisji poborowej. Nadpęknięcia na złożeniu. 
Stan dobry.  150. - 

152. CHEVROLET. Faktura na zakup samochodu marki "Chevrolet" dla 
profesora Politechniki, inżyniera Edmunda Oska (1890-1954), wystawiona w 
Warszawie w salonie na ul. Nowy Świat 9, na kwotę 10.100 zł.   Blankiet firmowy 29 
× 21 cm.   Stan b. dobry.  120. - 

153. FRANCISZEK POTEMPA Katowice. Najstarsza i największe 
Górnośląska Fabryka Karoseryj i Powozów. Własne warsztaty: Kołodziejski, 
kowalski, blacharski, rymarski i lakierniczy.  Katowice. 193… Blankiet firmowy 29 × 
22 cm.   Stan b. dobry. Czysty.  150. - 

154. MRÓWCZYŃSKI Wiesław (1932-2018): Kochanemu Wiesiowi na 
wieczną pamiątkę ofiarują Rodzice. Teczka plus Wykaz odbytych ćwiczeń w 
Wilkopolskiej Szkole Muzycznej w Poznaniu, wykonana przez rodziców dla syna, 
późniejszego nestora dziennikarstwa sportowego i kierowcy rajdowego. Zawiera 
materiały, kwity, zaproszenia, wpłatę na obronę narodową etc., wycinki prasowe z lat 
1937-39, wklejone na kartony.  1937-1939. - [5 + 9 (puste) + 11] k. i [8] s., 30 × 22 
cm + 20 × 14 cm, karton, broszura.  Wyjątkowy dokument z młodzieńczego życia 
późniejszego rajdowca i dziennikarza, przygotowany na pamiątkę przez rodziców 
przed wybuchem II wojny światowej. Stan b. dobry.  300. - 

155. [MASZYNY do pisania] Antoni Rose właśc.: Walerjan Chrzanowski. 
Skład maszyn i urządzeń biurowych.  Poznań: [b.w., ca 1930]. - ulotka dwustronna 11 
× 16 cm.   Stan b. dobry.  60. – 

 
 
      Przemysł 
 

156. [ODBUDOWA Skarbu Państwa Polskiego] Skarb Narodowy na zakup 
złota i srebra 2 Mk. - 1923 r. (2,2 × 3,2 cm); Obligacja 4% pożyczki konsolidacyjnej 
100 zł. - 22 kupony -1936 r. (29,6 × 42 cm);      Zespół przykładowych papierów 
wartościowych po odzyskaniu niepodległości. Stan b. dobry.  120. - 

157. POLACY kupują tylko u Polaków  Warszawa: Druk. "Nadzieja", 1934. - 
[4] s., 28 × 20 cm, bez opr.  Ulotka z reklamami polskich firm. Dziurki po dziurkaczu 
do segregatora.  100. - 

158. TOWARZYSTWO Kredytowe Ziemskie w Warszawie. List zastawny 
na 88 Złotych. Lit. E No 0464562.  Warszawa: 22 grudnia 1936 r. - zachowanych 5 
kuponów, 23 × 33 cm.  Pieczątki, podpisy Naczelnika i Skarbnika. Stan b. dobry. 
 100. - 

159. [WARSZAWA] Wł. GOSTYŃSKI. Towarzystwo Aukcyjne Fabryki 
Wyrobów Żelaznych Wł. Gostyński i Ska w Warszawie, Fabryka Mokotowska No 3.  
[Warszawa: Gostyński, przed 1890]. - k. tyt., 80 s. il., 32 × 22 cm, opr. wyd. karton.  
Firma założona w 1871 r., połączona w ostaniej dekadzie XIX w z firmą 
Jarnuszkiewicza. Stan b. dobry. Drobne nadpęknięcia grzbietu oprawy.  750. – 

 
 
 
       Wojna 
 



160. [KOMENDO Legionów Polskich] List Adama Madury w sprawie 
odnalezienia Stanisława Tarnawskiego, który wstąpił do Legionów. Karta pocztowa 9 
× 14 cm. Dat. 6.VII,[19]15.   60. - 

161. KORESPONDECJA wojenna Wielka Wojna. List z obozu z miasta 
Lipsk w guberni Tambowskiej Karola Maneka do siostry w Krakowie. Datowany 17-
III-[19]17.   Karta pocztowa 9 × 14 cm.    60. - 

162. [KORESPONDENCJA obozowa] Karta pocztowa wysłana z obozu w 
Chodgdzie z Kazachstanu z Aktjubinskiej Obłasti, 30/VIII-[19]44 r. do Mieczysława 
Lenarta w Chyrowie pod Drohobyczem.    Karta pocztowa 10,2 × 14,5 cm.   Ślad 
zagięcia, przykurzenie.  60. - 

163. [NACZELNY Komitet Narodowy] List do Centralnego Biura-
ewidencyjno werbunkowego w sprawie odszukania 19 letniego młodzieńca, Leona 
Budzienia, który wstąpił do wschodniego Legionu. Podpisany przez Albinę 
Rosadzińską. Pieczątka cenzury wojennej. Datowany 7-11-[19]16 (?).   Karta 
pocztowa 9 × 14 cm.    60. - 

164. PRZEPUSTKA z Krakowa do Wiednia i powrotna, wydana dla dr. 
Stanisława Samuela Liebermanna, członka Krakowskiej Izby Adwokatów, w lutym 
1915 r., przez Festungskommadno in Krakau.    Blankiet 9,8 × 16 cm.  Pieczątki, 
podpisy. Stan dobry.  60. - 

165. SOSNOWSKI Fabryka i Skład Broni. List do Wielebnego Księdza 
Edwarda Żołnowskiego z parafii Chełmo (urodzonego 13 października 1868 roku, 
wyświęconego w 1891), w sprawie naprawy magazynku Barowning cal 16. Dat. 19 
Paźdz. 1912 r. od dostawcy Oddziałów Cesarskiego Towarzystwa Racjonalnego 
Polowania w Warszawie, Grodnie i Mińsku.    Zachowana koperta ze znaczkiem.  Stan 
dobry.   100. – 

166. BROEL-PLATER Konstanty (1872-1927) ziemianin, hrabia, podróżnik i 
pisarz, działacz konserwatywny, zarządca majątku i huty w Chlewiskach k. 
Szydłowca. Zespół sześciu listów na kartach pocztowych (9 × 14 cm) z lat 1906- 
1914. Listy pisane i wysyłane przez matkę hrabiego, Zofię z Morawskich Ludwikową 
Broel-Plater (1848-1915). W listach komentarze do życia ziemiańskiego i rodzinnego, 
wysyłane do różnych miejsc w Europie w czasie podróży syna. Stan zachowania 
dobry. Dołączona monografia Mariusza Matuszewskiego: „Konstanty Broel-Plater 
(1872-1927 / Biografia i wybór pism”. -  Końskie 2015.  360. – 

 

Powstanie Listopadowe 
 

167. SREBRNY kielich z kompletem wszystkich nominałów monet Powstania 
Listopadowego wmontowanych w czarę i podstawę. Wnętrze kielicha wyzłocone. 
Wysokość 55 mm, czara – średnica 57 mm – wmontowane Dukat – odmiana z kropką 
przed pochodnią, 2 złote, 10 groszy i 3 grosze. Podstawa – średnica 36 mm, 
wmontowane 5 złotych. Dobry stan zachowania. Trzon – średnica 31 mm, z dewizą 
„Boże zbaw Polskę”. Piękna, bardzo rzadko spotykana „Pamiątka 1831 r.” z naturalną 
patyną, bez śladów czyszczenia.  13500. – 

 
 



     Plakaty propagandowe 
 

168. [BIEBRZA] НА БЕРЕГАХЪ рекъ вислы, нарева, бобра / Na beregah rek 
Wisły, Nareva, Biebrzy ... - Moskwa, Izd. I. S. Fuki [ca 1914]. - chromolitografia  
40,5 x 56 cm,  plakat propagandowy wg tradycji ludowej rosyjskiej ilustracja z 
podpisem objaśniającym – Lubok: 15 lutego Niemcy zbudowali most pontonowy 
przez Biebrzę, gdzie po akcji oddziałów rosyjskich 28 lutego stracili 70 oficerów i 
4000 żołnierzy. Dosztukowany dolny prawy  narożnik, podklejenia. 1500. – 

169. [PODHAJCE] ГЕНЕРАЛЬНОЕ сраженiе съ австрiйцами въ Галицiи. Бой у 
Подгайцев. – sygn. П.А.[Л.А. ?]. – Мoskwa, Lit. I. D. Sitina, 1914. - 
chromolitografia 42 х 60 cm, plakat propagandowy N° 11, wg tradycji ludowej 
rosyjskiej ilustracja z podpisem objaśniającym – Lubok: Ofensywa naszych żołnierzy 
w austriackiej Galicji rozpoczęła się i trwa / trwa ... Całe pułki poddają się... 
 1600.-  

170. [WOLBROM] ГЕРОЙСКIЙ подвигь польскихъ крестьянъ / Geroiskij 
podvig polskih krestjan. – Мoskwa, Tipo.-Lit. Konovalova, [ca 1914]. - 
chromolitografia 43,2 x 64 cm, ,  plakat propagandowy N° 7, wg tradycji ludowej 
rosyjskiej ilustracja z podpisem objaśniającym – Lubok: 28 czerwca austriacki patrol 
został przegoniony z rynku w Wolbromiu przez uzbrojonych w kosy, widły i topory 
mieszkańców. Podklejenia na marginesach.  1500. – 

171. ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВОЙНА. / Геройскiй подвигъ кубанскихъ казаковъ – 
Gerojskij podvig kubanskih kazakov. – Moskwa, Lit. M. A. Strelcova, [ca 1914]. - 
chromolitografia  41 x 56 cm,  plakat propagandowy N° 9, wg tradycji ludowej 
rosyjskiej ilustracja z podpisem objaśniającym – Lubok:  Patrol kozacki 12 żołnierzy 
rozpoznawczych natknął się na oddział czterdziestu żołnierzy austriackiej kawalerii. / 
... Dziesięciu Austriaków zapłaciło życiem, 5 uciekło, a resztę wzięto do niewoli. 
  1500. – 

172. ИЗБИЕНИЕ полскими крестьянами немечких фуражиров грабивших 
деревню. Izbienie polskimi krestjanami nemeckih furażirov grabiwših derevnju. 
Kazań: Tipo-Litografija T-go D-ma V. Eremeeeb i Šašabrin, [1914]. – litografia 
kolorowa, ark. 42 × 62,5 cm. Plakat propagandowy, wg tradycji ludowej rosyjskiej 
ilustracjaz podpisem objaśniającym – Lubok. Obrona wsi przez polskich chłopów przed 
oddziałami niemieckimi. Stan b. dobry.   2000. – 

 
 
 

173. РУССКIЯ войска въ восточной Пруссiи. Russkija vojska w wostočnoj 
Prussii. Мoskwa, Lit. I. D. Sitina, 1914. – chromolitografia 40 x 53 cm, plakat 
propagandowy N° 44, wg tradycji ludowej rosyjskiej ilustracja z podpisem 
objaśniającym – Lubok: Wojska rosyjskie, okupujące Prusy Wschodnie, znalazły się 
w bardzo niesprzyjających warunkach. W czasie odwrotu cywile atakowali wojsko 
strzelając w plecy zza węgła. Egz. podniszczony, obcięty z ubytkami tekstu , 
podklejany. Zielone passe partout.    800. – 

174. ЧЕСТНО выполнив разверстку, осчастливил свою долю... Odessa: Odeskij 
Gubernskij Otdel Pečati, 1920. – litografia kolorowa 44,5 x 71,5 cm. Sowiecki plakat 
propagandowy nieznanego autorstwa w formie łuboka: ”Uczciwie spełniając 
razwiorstkę [przymusową dostawę żywności] / Uszczęśliwiłeś swój los / Dostałeś 
gwoździe, wełnę / Zachowałeś ziemię i wolność. / Pożałowałeś durnego chleba / 
naszej Czerwonej Armii / Obedrze pan cię ze skóry / Wszystko pójdzie dla  szlachty 



złej.” Dwa obrazki: z lewej sielski widok wsi sowieckiej, z prawej polscy panowie 
dokonujący grabieży. Zdublowany, stan b. dobry.   3500. – 

175. [ЕФИМОВ Борис Ефимович {Фридлянд} (1900–2008)]: Пани-бурлаки, 
або куди ближче – чи до Киіва, чи до Варшави. JEFIMOW Boris Jefimowicz (Frie-
dland): Panowie-burłacy, gdzie bliżej – czy do Kijowa, czy do Warszawy. Kijów: 
Derżavne vydavnictvo U.S.R.R., 1920. – litografia 55,5 × 73,5 cm sygn. Mikola 
Lipskij [Микола Липьский]. Statek z orłem na tarczy na dziobie, szubienicą i 
transparentem: „Cała władza [dla] obszarników i kapitalistów”, na pokładzie grubasy: 
ksiądz, oficerowie i kapitalista – całość ciągnięta przez zaprzęgniętych: sotnika z 
tryzubem, generała polskiego z pejczem i kapitalistę w cylindrze. Po lewej ukryci 
żołnierze sowieccy celujący z karabinów. Plakat propagandowy z wojny polsko-
sowieckiej 1920 r. znakomitego sowieckiego karykaturzysty Borysa Jefimowa. 
Drobne podklejenia dolnego marginesu. Stan b. dobry.   7000. – 

176. NA POLSKIJ front. R[osijskaja] K[omunisticieskaja] P[artja]. „Swobody 
zasłużiwajet tolko tot, kto jeje s wintowkoj otstaiwat idiet". (Na polski front. Na 
wolność zasługuje tylko ten kto z gwintówką pójdzie o nią walczyć).- Sowiecki plakat 
propagandowy autorstwa Włodzimierza MAJAKOWSKIEGO i Wasyla 
MASJUTINA. Moskwa: Gosudarstwiennoje Izdatielstwo (ROSTA - Rosyjska Agencja 
Telegraficzna), 1920. – 52 x 55 cm, litografia barwna. Ślad po złożeniu, drobna 
plamka na marginesie. Stan dobry. Zza czerwonych zasieków czerwony robotnik 
podaje karabin granatowym robotnikom. Znakomita aluzja przyszłości. Wasyl 
Masjutin (1884-1955) wyemigrował do Berlina w 1922 r., a Włodzimierz Majakowski 
(1893-1930) zginął w nie do końca jasnych okolicznościach.   10000. – 

177. [PIŁSUDSKI Józef] ДЕНИ Виктор Николаевич (Денисов) (1893–1946): 
«Круль» и бандит. Стихи Демьяна Бедного. DENI Viktor Nikolajevič: „Król” i 
bandyta. Wiersz Demjana Bednogo. Moskva: Gosudarstvennoe Izdatelstvo, 1922. – 
plakat 62,5 × 48,7 cm, kolorowa litografia. Na tronie siedzący z insygniami królewskimi 
Piłsudski, mający u stóp trzymającego za nogawkę Borysa Sawinkowa, pisarza, 
działacza i zamachowca. W czasie wojny polsko-bolszewickiej organizatora 
struktur Rosyjskiej Armii Ludowej, która walczyła pod polskim dowództwem 
przeciwko Armii Czerwonej. Plakat złamanyy i podklejony fachowo. Wielka rzadkość.
 7500. – 

178. ДЕНИ Виктор Николаевич [Денисов] (1893–1946): На помощь панам! 
Последние резервы Маршала Фоша. DENI Wiktor: Na pomoc panom! Ostatnie 
rezerwy Marszałka Focha. Moskwa: Gosudarstwiennoje Izdatelstwo, 1920. – litografia 
56 × 47 cm. Plakat z okresu wojny polsko-sowietskiej 1920. Deni był jednym z 
głównych twórców plakatów „Agitprop” w latach 1917–1921, członek 
Stowarzyszenia Niezależnych. Zorganizował i brał udział w pierwszej wystawie 
plakatów politycznych, a od 1920 w Moskwie uczestniczył w wydaniu jednego z 
pierwszych magazynów radzieckiej satyry politycznej „CWA”; uczestniczył w edycji 
„Okno Wzrostu satyry”; bajki dla gazety „Prawda” i „Izwiestia”, satyryczny magazyn 
„Krokodyl”. Stan b. dobry.   4500. – 

179. ПРАВДА проти сили, Боем проти зла. Prawda przeciw sile, bój przeciwko 
złu.  Proletari vsih krain, ednajtecja! (w dolnym prawym narożniku sygn.. „S”) Kiev: 
Vseukrainske Vidavnictvo, 1920. – plakat wielobarwny, litografia 54 × 75,5 cm, ślad 
zatłuszczenia w lewym dolnym narożniku, cztery ślady po taśmie na marginesach. 
Imperialiści z krajów Europy i Stanów Zjednoczonych razem z przedstawicielami 



kościołów, zostają zatrzymani przez robotnika z młotem w dłoni i czerwoną gwiazdą 
na ramieniu. Język ukraiński. Plakat wydrukowany na arkuszu do wykonywania 
czeków Państwowego Banku Ukrainy.  8500. – 

180. PRZEZ Oświatę do Komunizmu. РСФСР. „Пролетарии всех стран 
соединяйтесь!”. Moskva: Gosudarstvennoe Izdatelstvo, 1920. – plakat 71 × 53 cm, 
kolorowa litografia. Na czerwonym koniu ze skrzydłami młodzieniec trzymający w 
prawej dłoni wzniesioną pochodnię, a w drugiej otwartą księgę z sentencją o łączeniu 
się proletariuszy wszech stron. Wykorzystany motyw ikonografii prawosławnej, gdzie 
Archanioł Michał wyzwalał ludzkość od złego. W tle panorama z dymiącymi 
kominami, a niżej podpis wzbogacony sierpem i młotem. Delikatny ślad po złożeniu. 
Stan b. dobry.   10000. – 

181. KALENDARZ scienny na – 1921 rok. Proletarjusze wszystkich krajów łączcie 
się! Dni odpoczynku: 1 stycznia – Nowy Rok / 22 stycznia – Dzień 9 stycznia r. 1905. 
/ 12 marca – Obalenie caratu w Rosji. / 18 marca – Dzień Komuny Paryskiej. / 1 maja 
– Dzień Międzynarodówki. / 7 listopada – Dzień Wielkiej Rewolucji Październikowej 
(25 paźdz.). Ponadto Rada Komisarzy Ludowych dekretem z dn. 17 czerwca r. 1920, 
oprócz powyższych obchodów rewolucyjnych i niedziel, zachowała następujących 10 
dni odpoczynku, odpowiadającym dawnym świętom religijnym: 7–8 stycznia. – 19 
stycznia. – 7 kwietnia […] Moskwa-Kijów-Smoleńsk: Wydawnictwo Komunistyczne 
„Trybuna”, 1921. – litografia kolorowa 35,5 × 45 cm. Drukowany w Kijowie, 
propagandowy kalendarz dla „wyzwolonych” chłopów i robotników po wojnie 
polsko-bolszewickiej. Ledwo widoczny ślad po pieczątce na marginesie, poza tym 
stan nienaganny. Wielka rzadkość.    4250. – 

182. МЕНЬШЕВИКИ, эсеры и т. п. несут смерть рабочим  и крестьянам. 
Только коммунистическая партия (большевиков) дали трудовому народу 
Советских Республик мир; […] ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО КОММУНИСТОВ 
(большевиков)! Mieńszewicy, eserowcy itp. przynoszą śmierć robotnikom i chłopom. 
Tylko Partia Komunistyczna (bolszewicy) dała pokój ludowi pracującemu Republik 
Sowieckich; […] WYBIERAJ TYLKO KOMUNISTÓW (bolszewików)! Kijów: Izd. 
Politupravlenija Kievskogo Vojennogo Okruga, 1921. – plakat 71 x 55,5 cm, 
kolorowa litografia, ślad zagięcia, poza tym stan b. dobry. Prawdopodobnie autorem 
był artysta znany z wielu karykatur K. Rotow (Константин Павлович Ротов (1902-
1959) – sygn. Pod szubienicą „Ро-„. Propagandowy plakat na wybory w Związku 
Sowieckim w 1921 r.   7500. – 

 

 

183. ЛИТВИНЕНКО В.: Охорона материнства і дитинства по-німецькому. 
(Текст В.Сосюри). LITVINENKO V.: Ochrona macierzyństwa i dzieciństwa po 
niemiecku. (Tekst V. Sosyury). Ukrainske Deržavne Vydavnictvo, 1944. – plakat cz.-
b. na ark. 41 × 29,5 cm, ślad złożenia, przebarwienia, drobne nadkruszenia krawędzi.
  350. – 

 

 



    Stare druki 
184. BOURDALOUE Ludwik (1632-1704): Swięty Jan Chrzciciel Przesłaniec 

Chrystusa Jezusa Sposobiący Swiat Do Przyiscia Messyasza Przez opowiádánie 
Pokuty, i ćwiczenie się w potrzebnych Cnotách, ná godne Jego przyięcie. Albo 
Zebranie Krotkich Kazan Na Cały Adwent W. X. Ludwiká Bourdaloue Soc. Jesu 
Królewskiego we Fráncyi káznodzieię, a przez X. Jerzego Devina tegoż Zakonu 
Kápłaná z Fráncuzkiego Języká na Polski Przełozone Jerzego Devina … Kalisz: w 
Drukarni J.K.M.Coll: Soc. Jesu, 1769. - [24], 401 s., ozdobniki, finaliki, 16 cm, opr. 
sk. z epoki. Brak s. 190-209 – uzupełnione wg oryginału.  500. - 

185. CHYTRAEUS David (1531-1600): In Exodvm enarratio, tradita a Davide 
Chytraeo. [acc.] In Genesin enarratio, recens recognita a …   Vitebergae: Excvdebat 
Iohannes Crato, 1563 i 1568. - [16], 336; [24], 549, [1] s., 17,5 x 12 cm, opr. 
renesansowa zwarta, skóra na deskach ślepo tłoczona, w ozdobnych bordiurach sceny 
biblijne, klamerki metalowe (brak u górnej fragmentu zaczepki).  Rozważania na 
temat Księgi Wyjścia i Księgi Rodzaju, ewangelickiego teologa i historyka, obrońcy 
"Augsburskiego wyznania wiary" i współtwórcy "Formuły zgody". Stan egz. 
znakomity.    1500. – 

186. CLAVIO Christophorus (1537-1612): Geometria practica. Moguntia : 
Typographeo Ioannis Albini, 1606. – [24], 392, [25] s., il., 24,5 cm, opr. płsk. XIX w. 
Praca włoskiego  matematyka uważanego za Euklidesa XVI wieku. Jego prace były 
bardzo cenione wśród ówczesnych naukowców, na ich podstawie uczyło się również 
wielu studentów i uczniów szkół jezuickich. Był jednym z dwóch astronomów 
zaproszonych przez papieża Grzegorza XIII do grupy uczonych zajmujących się 
reformą kalendarza, gdzie odegrał bardzo ważną rolę. Po wcieleniu reformy w życie, 
bardzo często bronił jej założeń przed krytykami. Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna, doceniając jego wkład w rozwój astronomii, nadała jednemu z 
kraterów na Księżycu nazwę Clavius. Stan b. dobry.  2250. - 

187. DU VAL Pierre (1619-1683): La Geographie Vniverselle [Universelle] qui fait 
voir l'Estat present des 4 Parties Du Monde, c'est c'est à dire, les Religions, les 
Coutumes et les Richesses des Peuples ; les Forces et les Gouvernemens des Estats … 
Wyd. 1. {[T. 1] z 2}. Paris: Chez l'Autheur, 1676. - podwójny tyt. sztychowany, [8], 
312 s., [51] podwójnych k. map kol., [10] k. herbów kol., 16 x 9,5 cm, opr. skóra z 
epoki, grzbiet sześciopolowy złoc. Ten tom obejmuje opis świata pozaeuropejskiego 
zgodnie z zasobem wiedzy siedemnastowiecznej, a więc Afrykę, Azję i część 
Ameryki. Mapki i herby państw kolorowane ręcznie. Oprawa podniszczona, otarta na 
krawędziach, blok z początkowymi kilkunastoma kartami od góry z lekkim 
zbrązowieniem, a także dalej na krawędzi górnego marginesu. Stan dobry. 1850. 
– 

188. EDYKT, aby napotym żadne Polske Żyto na Woziech do Prus wprowadzane: 
Tak też Aby Polakom y innym Cudzym Pastwiska w Polach y Lasach nie pozwolone 
być/ ale oni po Karczmach Gospodą stawać mają. Pod datą z Berlina dnia 8. Augusti 
1724. [na końcu Fr.(yderyk) Wilhelm.]  Krolewiec: w Nadworney Pruskiey 
Krolewskiey Drukarni, 1724. - [4] s., 32 × 21 cm, bez opr.  Nieczytelne adnotacje na 
dolnym marginesie z epoki. Uszkodzony dolny margines druku, ubytek fragmentu w 
dwóch wersach: "zakazane Wprowadzanie Cudzoziemskiego Zboża na Woziech pilno 
Bacznoś[ć] / mnieć, aby żaden, pod iakim Kolwiek działo by się [pre] / texstem, z 



cudzym Zbożem na Woziech się nie wmykał…" Zabrudzenia 1. k. Świadectwo epoki, 
jak widać do dziś aktualne.  200. - 

189. EXTRACT z Obrachowania Krolewsko=Wschodnio=Pruskiego lądowego 
do utrzymania Ubogich ustanowionego Instytutu w Taplewie pro 1800/1801. 
[Królewiec: Krolewsko=Wschodnio=Pruska Generalna na wyżywienie Ubogich 
ustanowiona Kraiowa Dyrekcia, 1801. - [3] s., tabele, 35 × 21 cm, bez opr.  
Sprawozdanie: I. O przyprowadzonych i dotąd utrzymywanych osobach. II. O 
dochodach y wydatkach pieniędzy. Stan b. dobry.  200. - 

190. POSZAKOWSKI Jan (1684-1759): Historya Luterska o Początkach y 
Roskrzewieniu się tey Sekty, Oraz nie ktore rewolucye w sobie zawierająca Swiatu 
Polskiemu Ogłoszona […] Wilno: w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu, 
[post 8 I] 1745. – [2] s., 632 s., 19 × 16 cm, opr. sk. z epoki, brak k. tyt. i 2 k. 
następnych (uzupełnione wg oryginału), drobne zacieki, niewielki ślad po pocisku na 
boku obcięcia. Stan dobry.  900. – 

191. PUBLICANDUM lub ogłoszenie. [inc.:] Chociaż na zabronienie owemu iak 
nayszkodliwszemu obdzieraniu łykow w lasach, noszenie kurpi y robienie owych 
łyczanych powrozow, przez powtarzane ustanowienia […] w Głombinie dnia 18. 
Czerwca )Junii) roku 1786 pod ciężką karą zakazano […]  Signum w Berlinie Na 
Wyraźny Rozkaz Jego Krolewskiej Mosci. 27. Grudnia Roku 1800. - [1] s. 35,5 × 21 
cm, bez opr.  Przypomnienie obwieszczenia do wiadomości w jęz. polski i litewskim. 
Stan b. dobry.  150. - 

192. STAROWOLSKI Szymon (1588-1650): Simonis Starovolsci POLONIA, 
nun denuo recognita et aucta. Gdańsk (Dantisci): Sumptibus Georgii Forsteri, 1652. - 
309 s., karta tytułowa - miedzioryt z akwafortą, przedstawiający alegoryczną Polonię 
na tle czterech postaci w strojach polskich. 9,5 cm, opr. perg. z epoki.  Na k 2 ręcznie: 
Conventus Chełmen P. Reformatus. Autorem jest Szymon Starowolski, ksiądz, 
krakowski kanonik, polski historyk i pisarz polityczny epoki baroku, który pozostawił 
po sobie ponad 70 dzieł. Polonia należy do popularnych w owym czasie pism 
naukowych, które miały za zadanie przedstawić opis danego kraju. Pierwsze 2 k. z 
drobnym ubytkiem górnego narożnika, 10 końcowych lekko zażółconych, przednia 
wyklejka częściowo zach. i pokreślona. Stan dobry.  750. - 

193. SUPEREKSLIBRIS Marii Leszczyńskiej, królowej Francji. L'Office de la 
Semaine Sainte, a l'usage de la maison du Roy. Imprime par expres Comamndement 
de S. M. Conformement aux Breviaires & Messels Romain & Parisien. L'Avec les 
ceremonies de l'Eglise. Nouvelle edition.  Paris: De l'Imprimerie de Jacques-Franc. 
Collombat, 1750. - 502, [2] s., 14 cm, opr. sk. z epoki, brązowy marokin z tłoczonym i 
złoconym superekslibrisem królowej Marii Leszczyńskiej na licu i tyle: herby Francji i 
Rzeczypospolitej (Orzeł polski i Pogoń litewska, pośrodku herb Leszczyńskich 
Wieniawa), całość zwieńczona koroną królewską. Na obrzeżach okładek prosta 
złocona ramka oraz lilijki w 4. narożnikach. Grzbiet 6-polowy ze złoconym tyt. i 
ramkami na poszczególnych polach, a w nich wizerunki lilijek. Brzegi kart złocone. 
Modlitewnik na Wielki Tydzień. Egzemplarz wyjątkowy albowiem pochodzący z 
biblioteki królowej Marii Leszczyńskiej (1703-1768), córki króla Stanisława 
Leszczyńskiego, żony króla Francji Ludwika XV. Drobne otarcia zewnętrznych 
narożników opr., stan dobry.  1 200. – 

 
 
 

 



    Regionalia 
 

194. ARNSTEIN Feliks: Ciechocinek jego czynniki lecznicze i urządzenia. 
Napisał... lekarz zdrojowy w Ciechocinku. Warszawa: Druk. K. Kowalewskiego, 
1908. - [2], VI, 7-156, IV s., 29 cm, brosz. wyd. Właściwości lecznicze uzdrowiska. 
Okładka z ubytkiem, luzem. Blok poluzowany, zagięcia narożników.  40. - 

195. CIECHOCINEK. Miejscowość lecznicza ze zdrojami mineralnemi jodo-
bromo-słonemi. Odbitka. Warszawa: Warszawskie Tow. Hygiennicze, 1913. - 48, [2] 
s., il., 23 cm, brosz. wyd. Odbitka z czasopisma "Zdrowie" R. XXIX z. 5. Artykuły 
Dra Ignacego Dembińskiego, Dra Henryka Rupperta, Dra Feliksa Arnsteina, Dra 
Kazimierza Ciąglińskiego i Dra Zygmunta Grudzińskiego. Grzbiet przetarty z 
ubytkami, narożniki zagięte, niewielkie zabrudzenia.  40. - 

196. [CIECHOCINEK]. Zbiór prac naukowych i literackich o Ciechocinku. 
Zebrał Dr. Ignacy Dembiński lekarz zakładowy. Warszawa: Druk. Synów St. Niemiry, 
1911. - 306, IV s., 22 cm, brosz. wyd.  Brak przedniej okładki. Blok poluzowany, 
czysty.  50. - 

197. CYWIŃSKI Stanisław, WĄSOWICZ Henryk: Bazylika Wileńska.  Wilno: 
Wyd. Komitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej, [1933]. - 55 s., fot., rys. 23 cm, brosz. 
wyd. W treści: Szkic ogólny; Uwagi techniczne; Odezwa Komitetu Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej. Okładka pognieciona, grzbiet przetarty. Wewnątrz czysty egz. 
 35. - 

198. CZERNIOWCE. Czernowitz, Stadttheather mit Schillerdenkmal.  
Czerniowce: Josef Horowitz, [1915]. - Karta pocztowa 9 × 13,6 cm.   60. - 

199. FAJANS Roman (1903-1976): W Chinach znowu wojna...  Warszawa: Tow. 
Wyd. "Rój", 1939. - 363, [3] s., [20] s. il., [3] s. map. 20,5 cm, opr. pl. Relacja z 
podróży po Chinach w latach 1937-1938 polskiego dziennikarza i korespondenta. 
Brak k. przetyt. Czysty egz.  75. - 

200. GALIŃSKI Franciszek (1871-1942): Gawędy o Warszawie. Wyd. 2. 
Warszawa: Biblioteka Polska, 1937. - 316 s., il., rys., 24 cm, brosz. wyd.  Dedykacja 
autora dla redaktora "Kuryera Porannego", Jerzego Wiewiórskiego. Opowiadania o 
historii, zabytkach, parkach, obyczajach i życiu codziennym mieszkańców 
przedwojennej stolicy, okraszone anegdotami. Grzbiet podklejony. Uszkodzona 
przednia okładka. Na pierwszych kartach ślad po taśmie typu scotch. Blok 
poluzowany, czysty.  90. - 

201. [GARNCARSTWO ludowe] Katalog garncarstwa ludowego woj. 
rzeszowskiego opracowany według zbiorów i materiałów archiwalnych Muzeum 
Etnograficznego w Łodzi. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr Janiny Krajewskiej. 
Łódź: Wyd. Muzeum Etnograficznego w Łodzi, 1952. - 81, [9] s., 128 fot., rys. 24 cm, 
brosz. wyd. Bogaty materiał ilustracyjny. W treści: Wykaz ośrodków garncarskich; 
Spis alfabetyczny garncarzy w ośrodkach garncarskich woj rzeszowskiego; Informacje 
techniczne (surowiec, narzędzia, wyrób, słownictwo, nazewnictwo itp.). Okładka 
lekko przykurzona i przetarta na krawędziach, podklejenia. Wewnątrz czysty egz. 
 60. - 

202. [GDAŃSK]. CREUTZBURG Nicolaus: Atlas der freien Stadt Danzig.  
Gdańsk: Kommisionsverlag Danziger Verlagsgesellschaft, 1936. - VIII, 35 s., 29 k. 
map, wykresy. 24,5 cm, opr. wyd. ppł. Mapy geograficzne Wolnego m. Gdańska, 
portu i okolic (m.in. zaludnienia, geologiczne, klimatyczne, rolnicze, komunikacyjne). 
Okładka lekko zabrudzona, wewnątrz czysty egz.  250. - 



203. HULKA-LASKOWSKI Paweł: Śląsk za Olzą. Z 274 ilustracjami i 2 
mapami.  Katowice: Wyd. Instytutu Śląskiego, 1938. - 493, [3] s., 274 il., 2 mapy 
rozkład., 24 cm, brosz. wyd. z obwolutą. Pamiętnik Instytutu Śląskiego T.6. 
Monografia Zaolzia oraz sytuacja Polaków jeszcze przed włączeniem do Polski. 
Obwoluta uszkodzona z ubytkami. Grzbiet nieznacznie uszkodzony, naderwana górna 
krawędź okładki. Czysty, ładny egz.  180. - 

204. JANKOWSKI Czesław: Gościom Wilna ku pamięci. Tekst pióra... 
Fotografie prof. Jana Bułhaka. Wilno: nakł. L. Chomińskiego, 1927. - 31, [1] s., fot. 
24 cm, brosz. wyd. Na okładce rys. Michała Rauby (1893-1941).  Wydane z okazji 
Zjazdu Ostrobramskiego w dn. 2 lipca 1927 r. Okładka z niewielkimi plamkami, 
grzbiet naderwany. Wewnątrz ślad po zacieku od strony grzbietu. Przerdzewiałe 
zszywki stąd poluzowane kartki.  50. - 

205. JANOWSKI Aleksander: Wycieczki po kraju. I. Kielce. Checiny. 
Karczówka. Góry Ś.-krzyskie. Bodzentyn. Wąchock. Iłża. Radom. Wyd. 3. Warszawa: 
Wyd. M. Arcta, 1908. - 102, [2] s., [1] mapa rozkł., il., 20 cm, brosz. wyd. 
Bibljoteczka  Gieograficzna. Opisy malownicze i podróże. Grzbiet podklejony. 
Okładka lekko zabrudzona. Blok poluzowany, czysty.  30. - 

206. KACPRZAK Marcin (1888-1968): Wieś płocka. Warunki bytowania.  
Warszawa: Instytut Spraw Społecznych, 1937. - XI, 212 s., fot., rys., mapki, 24,5 cm, 
brosz. wyd. Sprawy Zdrowia Publicznego Nr. 1. Sytuacja społeczna na wsi płockiej na 
podstawie etnologicznych badań ankietowych ze szczegółowym opisem, bogato 
zilustrowanym. Tabele z wynikami badań. Na końcu rysunki ważniejszych typów 
domostw w powiecie płockim wykonanych z natury przez studentów Wydz. 
Architektury Politechniki Warszawskiej. Streszczenie w jęz. angielskim. 
 120. - 

207. KALISZ w czasie wojny 1914. Ulica Wrocławska. Ostrowo: Nakład W. 
Niesiołowski, 1915. - pocztówka, 13,8 × 8,5 cm. Z obiegu, pieczątka Feldpoststation 
no 62.  Przykurzenia, zaplamienia.  60. - 

208. KANTOR-MIRSKI Marian (1884-1942): Warowny klasztor w Mstowie. 
Szkic historyczny z ilustracjami. Sosnowiec: Urząd Parafjalny w Mstowie, 1929. - [8], 
32, [1] s., il., 22,5 cm, brosz. wyd. Monografia Mstowa koło Częstochow z jego XIII 
w. klasztorem kanoników laterańskich. Niewielkie zabrudzenia okładki. 
 30. - 

209. KOLBERG Oskar: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, 
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce przedstawił... Serya XXI. 
Radomskie. Cz. 2. Warszawa: Akademia Umiejętności, 1888. - VI, [2], 243 s., nuty, 
22 cm, opr. pł. Tom zawiera pieśni, tańce i podania. Wewnątrz kilka kartek 
podklejonych i zabrudzonych. Na k. tyt. wycięty podpis własnościowy. Ostatnia k. 
uzupełniona wg oryginału.  50. - 

210. KOLBERG Oskar: Pokucie. Obraz etnograficzny skreślił... T. IV. Kraków: 
Akademia Umiejętności, 1889. - VII, [1], 328 s., 23 cm, opr. ppł. Tom zawiera 
powiastki, legendy, bajki i dykteryjki ludowe z regionu (obecnie Ukraina). Okładka 
lekko poprzecierana na krawędziach, wewnątrz czysty egz.  50. - 

211. LWÓW i ziemia czerwieńska. [Praca zbiorowa]: Karol Maleczyński (1897-
1968), Tadeusz Mańkowski (1878-1956), Feliks Pohorecki (1890-1945), Marian 
Tyrowicz (1901-1989):  Lwów: Państw. Wyd. Książek Szkolnych, [ok. 1938]. - 324 
s., [2] k. map., 163 il. w tekście. 24 cm, brosz. wyd. Monografia historyczna Lwowa i 
terenów dawnego województwa ruskiego (ziemia czerwieńska) oraz ich 
wielowiekowych związków z Rzeczypospolitą od 981 r. Bogaty materiał ilustracyjny. 
Niewielkie zagięcia na krawędziach okładki. Czysty, b. ładny egz.  120. - 



212. LWÓW. Teatr Miejski.  [Lwów]: Nakł. S.W. Niemojowskiego, 1902. - 
pocztówka, 9 × 13,8 cm.  Z fot. T. Bahrynowicza. Z obiegu, stemple, znaczek. Stan b. 
dobry.  90. - 

213. MACIESZA Aleksander: Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku 
1906-1931.  Płock: "Bracia Detrychowie", 1931. - [8], 251, [4] s., fot., 24,5 cm, brosz. 
wyd. Monografia wydana z okazji 25-lecia szkoły. Okładka lekko spłowiała na 
krawędziach z kilkoma plamkami. Wewnątrz czysty egz.  50. - 

214. MACIESZYNA Marja: Katedra płocka. Wyd. 2. Płock: Towarzystwo 
Naukowe, 1922. - [2], 31 s., 16,5 x 12 cm, brosz. wyd. Przewodnik po jednej z 
pierwszych światyń chrześcijańskich w Polsce. Czysty, b. ładny egz.  30. - 

215. MAŃKOWSKI Tadeusz (1878-1956): Hoczew i Balowie. (w 400 rocznicę 
fundacyi kościoła w Hoczwi).  Lwów: Związkowa Drukarnia, 1910. - 32 s., [1] k. tabl. 
genealog. 27,5 cm, brosz. wyd. Dzieje wsi podkarpackiej w pow. leskim oraz 
genealogia rodziny Balów. Okładka lekko podbrudzona, zagięte narożniki. Blok 
poluzowany. Na końcu notatki piórem.  30. - 

216. PAPÉE Fryderyk (1856-1940): Historja miasta Lwowa w zarysie. Wyd. 2, 
popr. i uzup. Lwów: Książnica Atlas, 1924. - 286 s., 31 il. w tekście. 20 cm, opr. wyd. 
ppł.. Popularna, ilustrowana historia miasta Lwowa z obszerną bibliografią, pióra 
znanego historyka. Czysty, b. ładny egz.  100. - 

217. [PŁOCK]. Księga pamiątkowa Koła Płocczan.  Warszawa: Koło B. 
Wychowańców Szkół Ziemi Płockiej, 1931. - 320 s., [14] k. fot. 25,5 cm, brosz. wyd. 
Wydawnictwo "...na rzecz młodzieży płockiej, potrzebującej pomocy dla dalszego 
kształcenia', zawiera m.in. wspomnienia z lat szkolnych m. in : Ludwika 
Krzywickiego, Jana Rudzińskiego, Jana Lemańskiego, Ignacego Grabowskiego. 
Okładka podniszczona, grzbiet podklejony. Blok poluzowany, czysty.  50. - 

218. [PODLASIE]. JABŁONOWSKI Aleksander: Polska XVI wieku pod 
względem geograficzno-statystycznym. T.VI. cz. III-cia. Podlasie (województwo) 
opisane przez... Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1910. - [6], 259, [1], XLVI s., 25 
cm, opr. pł. Źródła dziejowe. T. XVII. cz. III-cia. W treści: Ludność; Gospodarka; 
Przemysł i handel; Stosunki etnograficzne; Urzędnicy woj. Podlaskiego. Na końcu : 
Spis miejscowości; Spis rodzin i osób. Czysty egz.  180. - 

219. POL Wiktor Szczepan: Persja. (Opracował konsul i kierownik wydziału 
konsularnego przy Poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie...) Warszawa: 
nakł. Min. Spraw Zagranicznych, 1928. - 250, [6] s., [2] mapki, 24 cm, brosz. wyd. 
Sprawozdania Ekonomiczne Urzędów Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.  
 50. - 

220. PRZEWALSKI Stefan; Zakroczym. Przeszłość i zabytki.  Warszawa: nakł. 
Redakcji Biuletynu Tow. Przyjaciół Historii Warszawy, 1938. - 34 s., il., 25 cm, 
brosz. wyd. (tytuł okładka)  Prywatna pieczątka własnościowa. Odbitka z Biuletynu 
Tow. Przyjaciół Historii Warszawy R.1938. z. 3. Krótka historia jednego z 
najważniejszych niegdyś miast Mazowsza. Okładka z niewielkimi plamkami na licu. 
Wewnątrz czysty egz.  90. - 

221. PRZEWODNIK po Polsce w 4 tomach. T.I. Polska północno-wschodnia. 
Red. Stanisław Lenartowicz. Wyd. 1. Warszawa: Związek Polskich Towarzystw 
Turystycznych, 1935. - LII, 276 s., 16 map, 4 plany, [1] mapa rozkł. w kieszonce (1:1 
000 000, 68,5x57 cm), 16 cm, opr. wyd. pł. Szczegółowy przewodnik z planami: 
Wilna, Nowogródka, Grodna i Białegostoku. Tomy 3 i 4 nie ukazały się. Stan b.dobry. 
Niewielkie otarcia na krawędziach okładki.  250. - 

222. PRZEWODNIK po Polsce w 4 tomach. T.II. Polska południowo-wschodnia. 
Red. Stanisław Lenartowicz. Wyd.1. Warszawa: Związek Polskich Towarzystw 



Turystycznych, 1937. - LXI, 540 s., 19 map, 8 planów, [1] mapa rozkł. w kieszonce 
(1:1 000 000, 62,5 x 56,5 cm), 15,5 cm, opr. wyd. pł. Szczegółowy przewodnik z 
planami: Lwowa, Jarosławia, Przemyśla, Lublina Zamościa, Łucka, Tarnopola i 
Stanisławowa. Tomy 3 i 4 nie ukazały się. Stan b. dobry. Niewielkie otarcia na 
krawędziach okładki.  250. - 

223. [RADOM]. Nowy informator oraz skorowidz czyli spis nieruchomości m. 
Radomia oraz alfabetyczny wykaz właścicieli tychże nieruchomości na 
przedmieściach m. położonych. Zebrał i opracował Jan Romanowski. Radom: Druk 
"J.K. Trzebiński", 1902. - 86, [1] s., 19,5 cm, brosz. wyd.  Okładka lekko 
poprzecierana na krawędziach, grzbiet podklejony. Wewnątrz czysty egz. 
 150. - 

224. SALZMANN Ignacy: Krakowski informator kieszonkowy oraz przewodnik 
dla przejezdnych na rok 1925/26 obejmuje Przewodnik po Krakowie, skorowidz 
władz, urzędów państw. i miejskich, instytucyj prywatnych, spis lekarzy, klinik, 
lecznic, szpitali i aptek, hoteli, kawiarń, restauracyj, rozmaite taryfy, nowe ceny 
biletów kolejowych, oraz najnowszy szczegółowy rozkład jazdy na polskich kolejach 
państwowych. Wyd. pierwsze.  Kraków: nakład autora, 1925. - 200 s., tabele, il., 
inseraty, 15 cm, opr. wyd. pł.  Stan b. dobry.  120. - 

225. SROKOWSKI Stanisław (1872-1950): Jeziora i moczary Prus wschodnich.  
Warszawa; Wojskowy Instytut Naukowo-Wyd., 1930. - IX, 137 s., 9 map (w tym 3 
rozkładane poza paginacją), 20,5 cm, brosz. wyd.  Prywatna pieczątka własnościowa. 
Rozprawa na temat hydrografji ziem wschodnio-pruskich na podstawie badań autora i 
źródeł niemieckich. Na końcu skorowidz nazw miejscowości. Okładka podbrudzona, 
grzbiet podklejony. Wewnątrz czysty egz.  60. - 

226. STRYJ. Budynek "Sokoł".  Stryj: […]nenfelda, przed 1914]. - pocztówka, 
8,8 × 14 cm. Z obiegu, bez znaczka. Drobne zaplamienia.   120. - 

227. ŚLĄSK Zaolzański. Szczegółowa mapa z opisem. Skala 1:320 000.  
Warszawa: Biuro Kartograficzne A. Stocki, 1938. - [1] k. mapa rozkł. (27,5 x 20 cm), 
20 x 10 cm brosz. wyd. (tyt. okładka). Na wewnętrznej stronie okładki tekst 
informacyjny o powiatach: Cieszyn, Frydek, Frysztat, Morawska Ostrawa, a dane dot. 
ludności oparto na czeskich urzędowych żródłach z 1927 r. Stan b. dobry. Brak 
fragmentu tylnej okładki.  50. - 

228. WARSZAWA. Krakowskie Przedmieście w stronę Nowego światu.  
[Warszawa: Konrad Brandel, ok. 1884. - fotografia, 20,7 × 27 cm, na kartonie 22,4 × 
28,3 cm.  Konrad Brandel, uczeń Krola Beyera, fotografia niesygnowana, 
skatalogowana w MHW nr inw. 14518. Stan zachowania znakomity.    2400. - 

229. [WARSZAWA] [Mapa Warszawy. Poprawiona i litografowana w skali 1: 
4200 na zlecenie Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Warszawy hrabiego Iwana 
Fiodorowicza Paskiewicza-Eriwańskiego w 1838 r.] De la ville de Varsovie. Revu 
corrigé et lithographié à l'échelle de 1/4200 par ordre de Jon Altesse le Feld Maréchal 
Prince de Varsovie, Comte Paskievitch d'Erivan Namestnik du Royaume en 1838. [b. 
m. i wyd.], 1838. - mapa litografowana, kolorowana, podklejona na płótno w epoce, 
151,5 x 191 cm, w solidnym, ozdobnym futerale 26 x 23 cm, ze ślepym tłoczeniem i 
wyblakłym złotym tytułem.  Plan rosyjski wykonany z rozkazu namiestnika Królestwa 
Polskiego, feldmarszałka Paskiewicza, przez oficerów Sztabu Generalnego pod 
kierunkiem gen. Richtera. Mapą jest przeskalowaną i zaktualizowaną wersją planu 
pułk. Józefa Koriota z Korpusu Inżynierów, z lat 1825, 1826, 1827. Stan b. dobry. 
 8000. - 

230. [WARSZAWA] Soldaten-Führer durch Warschau. Zweite vermehrte und 
verbesserte Auflage. Bearbeitet von Hauptmann Dr. Rudolf Meier. Herausgegeben 



von der Oberfeldkommandantur Warschau. Warszawa: Verlag der Deutschen 
Buchhandlung, 1942. - 56 s., il., plan rozkład. 30 × 21 cm, 17 cm, brosz. wyd. 
Przwodnik dla żołnierzy Wehrmachtu. Drobne zaplamienia, stan dobry. 
 180. - 

 

 

      Wojsko 
231. BANDURSKI Władysław (1865-1932): Krwi ofiarnej cześć. 

Warszawa: Wileński Komitet Obchodu 40-lecia Pracy Kapłańskiej i Obywatelskiej 
Jego Eksc. Księdza Bp. Dra Wł. Bandurskiego, 1928. - [8], 192, [4] s, [1] portret, [12] 
k. tabl. fot., 25 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dat. 11.XI.1928 r. Zbiór kazań, mów 
i wystąpień publicznych z pola walk, kapelana Legionów Piłsudskiego, biskupa 
lwowskiego i ordynata polowego Wojska Polskiego. Grzbiet podklejony z ubytkiem, 
okładka pokruszona na krawędziach i zabrudzona. K. tyt. z drobnymi, rdzawymi 
plamkami. Egz. nieprzycięty  100. - 

232. CHŁOPICKI Józef (1771-1854). Portret w mundurze galowym z 
orderami. [Warszawa: Druck v. A. Feilgenhauer, 1831]. - arkusz 44 × 29 cm, 
litografia. Portret dyktatora powstania. Wg źródeł lit. warszawska z okresu powstania 
listopadowego [?] - drukarz nie znany. Drobne zaplamienia, stan dobry.  300. - 

233. FILIMOWSKI Witold: Poradnik w sprawach honorowych. 
(Opracował podpułkownik... D. O. Gen. w Krakowie). Aprobowane przez Min. Spraw 
Wojskowych. Sekcja Ustawodawcza Wydz. 3., nr 1253/19 Pr. 2 T. z dnia 19 lutego 
1920. Kraków: nakł. Tom. Barańskiego, 1920. - 32 s., 13,5 x 10 cm, brosz. wyd. 
Żołnierski kodeks honorowy. Okładka podbrudzona, wewnątrz czysty egz.  60. - 

234. GRZYMAŁA - SIEDLECKI Adam: Cud Wisły. Warszawa: Biuro 
Propagandy Wewnętrznej, [1920]. - 31 s., mapka, 17,5 cm, brosz. wyd. (tytuł 
okładka). Na k. tyt. prywatna pieczątka własnościowa. Bitwa Warszawska oczami 
korespondenta wojennego. Pokruszone krawędzie i uszkodzenia okładki. Wydanie na 
papierze gazetowym.  30. - 

235. HUPERT Witold (1871-1939): Operacje wojny światowej w wyborze, 
z 23 szkicami. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas, 1925. - [2], 94, [1] s., 23 szkice 
rozkład., 24,5 cm, opr. pł. Obraz walk we Francji, Prusach Wschodnich, Galicji i 
Rumunii w latach 1914-1918. Uszkodzony górny margines k. tyt., poza tym stan b. 
dobry.  120. - 

236. ILUSTROWANA Kronika Legjonów Polskich 1914-1918. 
Opracowali mjr. dypl. Eugenjusz Quirini i kpt. Stanisław Librewski. Warszawa: 
Główna Księgarnia Wojskowa, 1936. - 124, [4] s., 196 s. fot., 22 s. szkiców, [5] s., 
portrety i tabl. kolor. w paginacji. 28 cm, opr. wyd. pł. zdobione z zach. obwolutą 
(wielka rzadkość!). Oprac. graf. Atelier Girs-Barcz. Obwoluta lekko naderwana, 
podklejona, z niewielkim ubytkiem. Album w stanie b. dobrym.  500. - 

237. JANISZEWSKI Michał (1901-1984): Fizyczna mapa Polski. Skala 1:1 
000 000. Genewa: Wydaw. Wszechświatowego Komitetu Związków Młodzieży 
Chrześcijańskiej (Y.M.C.A.), 1943. - mapa, 94 × 128 cm, składana, okl. kartonowa. 
Pieczątki: (1) Polish Institute Sikorski Museum; (2) Ministerstwo Obrony Narodowej 
Wydział Prac Kult-Oświat. Podział polityczny i administracyjny poprawiony według 
stanu z 1. IV. 1939. Wydawnictwo służące pomocy dla wojskowych internowanych w 
Szwajcarii. Drobne nadpęknięcia na krawędziach złożenia. Stan dobry, czysty. 
 900. - 



238. KLECZKE Karol, WYSZYŃSKI Władysław: Fortyfikacja stała. 
Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, 1937. - 2], VIII, [4], 373 s., [13] 
k. planów rozkł. (w tym 5 w paginacji), w tekście liczne: il., rys., szkice, mapy, plany, 
26 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Historia fortyfikacji 
oraz "aktualny stan" i zadania jakie mają spełniać, fortyfikacje w terenach górskich i 
na wybrzeżu. Okładka pokruszona na krawędziach. Grzbiet podklejony. Wewnątrz 
czysty egz.  120. - 

239. KOWALSKI Adam (1896-1947): 100 pieśni żołnierskich. Warszawa: 
Główna Księgarnia Wojskowa, 1937. - VII, [1], 235, [1] s., nuty, 19,5 cm, brosz. wyd. 
Zbiór utworów żołnierza Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych, autora 
wielu popularnych wierszy m. in. "Jedzie, jedzie na Kasztance." Niewielkie otarcia na 
krawędziach okładki. Czysty egz.  50. - 

240. LUDZIE Pierwszej ARMII.  Warszawa: Wyd. GZPW Wojska 
Polskiego, 1946. - 347, [1] s., fot., mapy, szkice, rys., 25 cm, opr. wyd. karton z zach. 
obwolutą. Propagandowa monografia I Armii WP od powstania po Berlin, 
przedstawiająca w zbeletryzowanej formie sylwetki żołnierzy, dowódców, 
wydarzenia. Bogato ilustrowane. Grzbiet lekko podklejony. Obwoluta podklejona na 
krawędziach. Wewnątrz czysty egz.  50. - 

241. MORCINEK Gustaw: Maszerować!... Warszawa: nakł. Gebethner i 
Wolff, 1938. - 111, [2] s., [16] s. fot., 19 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Antoni 
Wojwód. Powieść dla młodzieży o przejęciu Zaolzia przez Wojsko Polskie z 
fotografiami. Okładka zabrudzona, pognieciona, zagięcia narożników. Blok luzem, 
czysty.   100. - 

242. MUSIAŁEK Józef M.: Rok 1914. Przyczynek do dziejów Brygady 
Józefa Piłsudskiego. Kraków: nakł. autora, 1915. - 151, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. 
Nakł. tyt. prywatna pieczątka własnościowa. Opis działań wojennych I Brygady J. 
Piłsudskiego w pierwszych miesiącach I wojny. Okładka lekko pokruszona na 
krawędziach z niewielkimi przebarwieniami, grzbiet podklejony. Wewnątrz czysty 
egz.  50. - 

243. [PIERWSZA Kompania Kadrowa] 1914 / XXV / 6 sierpnia / 1939. 
Ułani Beliny na patrolu- maj 1915.  P.P.T.T., V-1939. - karta pocztowa 10,5 × 14,7 
cm. Wydawnictwo w 25 rocznicę wymarszu z krakowskich Oleandrów Kompani 
Kadrowej Józefa Piłsudskiego pod dow. por. Tadeusza Kasprzyckiego. Ślady 
zagniecenia.  60. - 

244. PODRĘCZNIK wyszkolenia wojskowo-kolejowego oddziałów 
K.P.W. T. 1. Drukowane jako rękopis. Tylko do użytku organizacji K.P.W. 
Warszawa: nakł. Kolejowego Przysposobienia Wojsk., 1932. - XII, [3], 217 s., [2] k. 
tabl. rozkł., rys., 17 cm, opr. ppł. wyd. Wskazówki o służbie ruchu na kolejach w 
czasie wojny; Wskazówki o niszczeniu i naprawie tymczasowej, urządzeń 
telegraficznych, telefonicznych i zabezpieczenia ruchu pociągów. Blok lekko 
poluzowany. Czysty egz.  150. - 

245. PODRĘCZNIK wyszkolenia wojskowo-kolejowego oddziałów 
K.P.W. T. 2. Drukowane jako rękopis. Tylko do użytku organizacji K.P.W Warszawa: 
nakł. Kolejowego Przysposobienia Wojsk., 1932. - XIII, [3], 363, [39] s., tabele, 
szkice, rysunki, 17 cm, opr. ppł. wyd. Wskazówki o niszczeniu i naprawie mostów 
kolejowych. Wskazówki o niszczeniu i naprawie urządzeń wodociągowych na 
kolejach. Minerstwo. Grzbiet lekko przetarty. Blok poluzowany, zagniecenia na kilku 
kartach rozkładanych.  250. - 

246. POLONIA zagraniczna dobrze zasłużyła się Ojczyźnie. Z okazji 
demobilizacji żołnierzy-ochotników z emigracji. Londyn: Światowy Związek Polaków 



z Zagranicy, 1946. - 48 s., 18 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. B. Horowicz. 
Pamiątkowe wydawnictwo poświęcone "Ochotnikom z Emigracji Żołnierzom 
Polskich Sił Zbrojnych z wyrazami uznania za ich służbę w czasie II Wojny 
Światowej..." Okładka lekko pognieciona. Czysty egz.  40. - 

247. POŁOŻYŃSKI Antoni (1914-2003), KRASICKI Stanisław (1887-
1940): Na froncie zachodnim 1944. Londyn: nakł. autorów, [1946]. - 226 s., il., 21 cm, 
opr. wyd. pł. z obwolutą, Obwoluta sygn. St. Piasecki. Dedykacja brata autora 
Wacława Położyńskiego. "Mowa w tej książce o walkach 10. Pułku Strzelców 
Konnych, który jako pancerny pułk rozpoznawczy torował Dywizji [1. Polskiej 
Dywizji Pancernej] drogę". W czasach PRL-u książka była na indeksie. Okładka lekko 
odbarwiona, ślad po zawilgoceniu, bez uszczerbku dla obwoluty i bloku książki. 
 100. - 

248. [POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE]. Spis osób, które 
uczestniczyły w działaniach wojennych Kościuszki 1794 r. Poprzedzany poglądem 
historycznym na przyczyny upadku Polski, oraz krótką historyą wypadków w r. 1794 
zaszłych. Z dodaniem życiorysów osób wybitne zajmujących stanowisko. Oprac. B.T. 
[Bolesław Twardowski]. Poznań: nakł. Księgarni Katolickiej, 1894. - 256 s., il., 20 
cm, opr. wyd. pł. Zawiera spisy: uczestników powstania, ofiarodawców na rzecz 
powstania oraz życiorysy wybitniejszych uczestników. Okładka zabrudzona ze 
śladami po zacieku. Na licu portret złocony Kościuszki. Wewnątrz czysty egz.
  200. - 

249. PRZEGLĄD Wojskowy Poświęcony Wojskowej Myśli Obcej. 
Kwartalny dodatek do "Bellony" Z. 1-2/3. Łódź: Wojskowy Instytut Naukowo-
Wydawniczy, 1946. - 64 s. [3] k. tabl. rozkł.; 67-178 s., [7] k. tabl. rozkł., rys., szkice, 
mapki, 23,5 cm, współopr. ppł. Kontynuacja przedwojennego czasopisma (1924-
1935). W z.1.artykuły z prasy zagranicznej (rosyjskiej, francuskiej, angielskiej, 
amerykańskiej). Z. 2/3 m. in.: "Operacje zaczepne wojsk alianckich na zachodzie". 
Brak s.65/66 (bibliografia) w z. 1.  50. - 

250. ROCZNIK Oficerski 1928.  Warszawa: Ministerstwo Spraw 
Wojskowych, 1928. - [4], XIII, 1108, XXIVb, 152b s., reklamy, 22,5 cm, opr. pł. ze 
złoconym tyt. na grzbiecie. Podpis własnościowy majora dyplom. kawalerii, Marcina 
Stanisława Frymana (1898-1940), członka POW, uczestnika I wojny światowej, 
wojny polsko-bolszewickiej 1919-21, kampanii wrześniowej 1939, zamordowanego w 
Charkowie. Pełny wykaz oficerów poszczególnych korpusów Sił Zbrojnych z listami 
starszeństwa i oficerów w stanie spoczynku. Druk dwułamowy. Niewielkie otarcia 
oprawy. Wewnątrz czysty egz. Nieczęste na rynku antykwarycznym.  600. - 

251. SKŁADKOWSKI Sławoj Felicjan (1885-1962): Moja służba w 
Brygadzie. Pamiętnik polowy. T. 1-2. [Dedykacja autora dla Porucznika Krygiera dat. 
6.II.33]. Warszawa: Instytut Badania Najnowszej Historji Polski, 1932/33. - [8], 335, 
[1] s., [11] k. fot; [8], 411, [2] s., [42] k. fot., 24 cm, brosz. wyd. Okł. wg rysunku 
Kazimierza Młodzianowskiego. Dziennik prowadzony przez lekarza wojskowego 
Legionów z dużą ilością materiału fotograficznego. Okładki przykurzone, pokruszone 
na krawędziach. Egz. nieprzycięty.  180. - 

252. SMOLEŃSKI Józef: Walki polsko-litewskie na suwalszczyźnie we 
wrześniu 1920 r. Atlas map. Opracował... pułkownik dyplomowany. Załącznik: Ordre 
de bataille stron walczących. Warszawa; Wojskowe Biuro Historyczne, 1938. - [5] s., 
15 k. map rozkł. luzem (1 mapa 1:100 000, 63 x 69,5 cm pozostałe 1:300 000, 43 x 50 
cm). 25,5 cm, teka ppł. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Studia Taktyczne z 
Historii Wojny Polskiej 1918-1921. T. XIV. Mapy wykonane z matryc WIG. Teczka 
lekko zabrudzona, poprzecierana na krawędziach. Mapy w stanie b. dobrym. 200. - 



253. STEBLIK Władysław (1898-1971): Zarys działań wojennych Armii 
"Kraków" w Kampanii Wrześniowej 1939 roku. [Z atlasem]. Londyn: Polski Instytut 
Historyczny, 1949. - 454 s., atlas [2] s., 24 szkice na 36 k., 24 cm, brosz. wyd. 
Materiały i relacje uczestników kampanii wrześniowej oraz charakterystyka działań 
Armii „Kraków”, zebrane i opracowane przez szefa Oddziału II Sztabu Armii 
„Kraków” podczas pobytu w Oflagu. Niewielkie załamania i rozdarcie na okładce, 
wewnątrz czysty egz.  120. - 

254. ŚWIĄTKOWSKI Rudolf S.: Wśród wirów. (Na tle przeżyć 1 Brygady 
na froncie włoskim w roku 1917/18). Powieść. Toruń: nakł. autora, 1929. - 242, [1] s., 
21 cm, brosz. wyd. Zbeletryzowana historia wojenna. Okładka zabrudzona i lekko 
naderwana. Wewnątrz czysty egz.  50. - 

255. TYMCZASOWA Instrukcja Maskowania. (Projekt). Cz.I. Ogólne 
Zasady maskowania i obserwacji. Cz. II. Naturalne maskowanie oddziałów. Tylko do 
użytku służbowego. Warszawa: Sztab Generalny, 1927. - 38 s., 17 cm, opr. wyd. 
karton. Okładka lekko przybrudzona. Wewnątrz czysty egz. jedynie rdzawe ślady przy 
zszywkach.  50. - 

256. ZABAWY i gry ruchowe dla wojska.  Warszawa: Główna Ksiegarnia 
Wojskowa, 1922. - 108, IV s., rys., 19,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka "Wojskowy Instytu 
Naukowo-Wydawniczy do użytku służbowego". Propozycje gier i zabaw dla żołnierzy 
w czasie wolnym. Okładka podbrudzona, wewnątrz czysty egz.  30. - 

257. ZARYS Historji Wojennej Pułków Polskich 1918-1920. Program 
Wydawnictwa. Warszawa: [Wojskowe Biuro Historyczne], 1928. - 11, [1] s., 24 cm, 
brosz. wyd. Okładkę proj. Wojciech Jastrzębowski. Krótki opis wydawnictwa, które 
zawierać będzie historię 156 pułków z latach 1918-1920. Prezentacji dokonał Szef 
Wojskowego Biura Historycznego Juljan Stachiewicz generał brygady. Na 
wewnętrznej stronie tylnej okładki pieczątka " Do użytku służbowego". Stan b. dobry.
  50. - 

258. ZAWADA Roman: Książka rezerwisty. Napisał do użytku 
rezerwistów wszystkich rodzajów broni... Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-
Oświatowy, 1936. - [8], 443 s., il., rys., mapki, [2] k. portr. [1] k. tabl. kolor., [1] mapa 
rozkł., 20 cm, brosz. wyd. Dedykacja Dow. Kompanii Pawła Trockiego dla legionisty 
Stanisława Byczaka z 5. p.p. Leg. 2 Komp. Strzelców Bogato ilustrowany poradnik 
dla rezerwistów, aby po przejściu do cywila nie tracili kontaktu z wojskiem i wiedzą 
tam zdobytą. Okładka lekko pognieciona z niewielkimi śladami po korniku.  120. - 

259. ŻOŁNIERZE polskich drużyn sokolich! [Inc.:] Pierwsze oddziały 
nasze są już tam,gdzie dziś powinien być każdy Polak, … Kraków: Komisya 
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, 8 sierpnia 1914. - [1] s., 23,6 × 
16,5 cm. Wezwanie do aktywności i wstępowania do posługi walki zbrojnej. Stan b. 
dobry.  60. – 

 
 
      Historia 
 

260. ARCIMOWICZ Władysław: Marszałek Józef Piłsudski w Wilnie i na 
wileńszczyźnie. Wypisy. Opracował... Wilno: nakł. Dziennika Urzędowego K.O.S. 
Wil., 1934. - 91. [1] s., il. w tekście 23 cm, bez oprawy. Bezpłatny dodatek do 
"Dziennika Urzędowego Kuratorjum Okregu Szkolnego Wileńskiego". Grzbiet 
podklejony. Czysty egz.  50. - 



261. BOCHEŃSKI Adolf (1909-1944): Między Niemcami a Rosją. Warszawa: 
Polityka, 1937. - 185 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Sytuacja geopolityczna i analiza różnych 
scenariuszy polityki zagranicznej Polski w przededniu II wojny światowej 
przedstawiona przez konserwatywnego pisarza i publicystę. Grzbiet lekko podklejony, 
okładka z niewielkimi drobnymi plamkami. Wewnątrz czysty egz.  90. - 

262. BRENSZTEJN Michał (1874-1938): Filomata w Krożach. (Jan 
Sobolewski) 1821-1823. Wilno: Druk. J. Zawadzkiego, 1929. - [2], 28 s., 26 cm, 
brosz. wyd. Odbitka z "Księgi pamiątkowej ku uczczeniu 350 rocznicy założenia 
Uniwersytetu Wileńskiego". Krótkie wspomnienie o Janie Sobolewskim (1799-1829), 
członku Towarzystwa Filomatów, którego postać uwiecznił A. Mickiewicz w III 
części "Dziadów". Lekko spłowiałe i zagięte krawędzie okładki. Egz. nierozcięty. 
 35. - 

263. BURDECKI Feliks (1904-1991): Technika i przemysł w dawnej Polsce. 
Lwów: PWKS, 1938. - 174, [1] s., 52 il., 18,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Wacław 
Siemiątkowski.  Z Cyklu: "Ludzie i praca", t. V. Zawiera m.in.: Narodziny sztuk 
technicznych na ziemiach polskich; Jak technicy budowali Polskę piastowską; 
Technicy Jagiellonów; Upadek i ponowny wysiłek uprzemysłowienia Polski; 
Przemysł za Stanisława Augusta; Drucki-Lubecki buduje polski przemysł. Indeks 
rzeczowy i osobowy. Czysty egz.  50. - 

264. [BYSTRZONOWSKI Ludwik (1797-1878)]: O Algieryi, a głównie o 
wypadkach w tym kraju od zajecia onego przez francuzów, przez L. hr. B... T. II. (z 2-
ch). Wydanie J. N. Bobrowicza.  Lipsk: nakł. Księgarni Zagranicznej, 1846. - [4], 302, 
[1] s., 16,5 cm, opr. psk z epoki.  Na wyklejce pieczątki: "Obszar dworski Sulistrowa " 
[pow. krośnieński] oraz " Księgozbiór Romana Petelerki". Książka działacza Wielkiej 
Emigracji, generała tureckiego i dyplomaty. Pierwsze lata po zajęciu Algieru przez 
Francję i ruch oporu pod wodzą emira Abd al-Kadira. Okładka lekko poprzecierana. 
Wewnątrz niewielkie zabrudzenia na kilku kartkach, drobne, rdzawe plamki.  90. - 

265. CEDERBAUM Henryk: Powstanie styczniowe. Wyroki audytoryatu 
polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1917. - 
VIII, 439 s., 25 cm, brosz. wyd.  Ze zbiorów Juliusza Wiktora Gomulickiego. Zawiera 
streszczenia i sentencje 489 wyroków na około 1000 skazanych wydanych przez sąd 
polowy, który urzędował w Cytadeli Warszawskiej w latach 1863-1866. Ważne źródło 
dziejów powstania styczniowego. Okładka podniszczona, zabrudzona, grzbiet 
podklejony. Blok czysty, poluzowany.  50. - 

266. CIOŁKOSZ Adam (1901-1978): Kilka słów wyjaśnienia w sprawie 
scalenia obozu niepodległościowego. Londyn: Egzekutywa Zjednoczenia 
Narodowego, 1966. - 23 s., 18,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Wybór Augusta 
Zaleskiego na Prezydenta RP spowodował podział społeczności emigracyjnej. Czysty 
egz.  45. - 

267. CZERNIK Wandalin: Pamiętniki weterana 1864 r. Wilno: Druk. J. 
Zawadzkiego w Wilnie, 1914. - 87, [1] s., portr., 20,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z 
powstania styczniowego na Nowogródczyźnie oraz opis zesłania. Autor kreśli obraz 
nie tylko bohaterów i męczenników sprawy narodowej, ale również przedstawia 
rodaków, którzy ulegli najniższym instynktom, z licznymi imiennymi przykładami. 
Na uwagę zasługuję krytyczny obraz duchowieństwa. Okładka podklejona na 
krawędziach.  60. - 

268. DASZYŃSKI Ignacy (1866-1936): W pierwszą rocznicę przewrotu 
majowego. Studjum polityczne. Warszawa: Księgarnia Robotnicza, 1927. - 65, [3] s., 
21 cm, brosz. wyd. Okładka przykurzona, pokruszona na krawędziach. Zagięcia 
narożników.  40. - 



269. GAWROŃSKI Franciszek Rawita: Ostatni Chmielniczenko (Zarys 
monograficzny) 1640-1679. Poznań: Spółka Wyd. "Ostaja", 1919. - [6], 171, [3] s., 9 
k.tabl. 23,5 cm, opr. ppł.,  Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Praca 
poświecona najmłodszemu synowi Bohdana Chmielnickiego, Juraszce zwanego 
księciem kozaków. Grzbiet nadpęknięty, otarcia na krawędziach okładki. Wewnątrz 
niewielkie rdzawe plamki i podkreślenia ołówkiem.   90. - 

270. GRABOWSKI Ignacy Oksza (1866-1933): Masonerja. Warszawa: 
Bibljoteka Dzieł Wyborowych, [1923]. - 97, [2] s., 17,5 cm, brosz. wyd. Książki 
Ciekawe Bibljoteki Dzieł Wyborowych. W treści m.in.: Organizacja masońska; 
Obrzęd wyświęcenia; Loża; Znaki masonów; Znaki teozofów; Figury rewolucyjne; 
Masoni w Polsce. Okładka pokruszona na krawędziach, grzbiet z ubytkiem. Wewnątrz 
czysty egz.  60. - 

271. GRABSKI Stanisław (1871-1949): Z codziennych walk i rozważań. 
Poznań; Wielkopolska Księgarnia Nakładowa K. Rzepeckiego, [1923]. - 167, [1] s., 
24 cm, opr. ppł.  Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Zbiór artykułów 
publikowanych w "Słowie Polskim" polskiego polityka, ekonomisty posła na Sejm 
Ustawodawczy i I kadencji II RP. Czysty egz.  50. - 

272. GRABSKI Władysław (1874-1938): Społeczne gospodarstwo agrarne w 
Polsce. (Opracowanie wykładów polityki agrarnej wygłoszonych na Uniwersytecie 
Warszawskim w semestrze letnim 1921, oraz w zimowym i letnim 1921/1922 roku). 
Warszawa: Kasa Pomocy im. J. Mianowskiego, 1923. - 458, IV s., tabele, 22,5 cm, 
opr. wyd. pł. ze złoconym tyt. na licu i grzbiecie.  Prywatny podpis własnościowy. 
Polityka agrarna w Polsce na przestrzeni wieków. Krawędzie grzbietu lekko przetarte. 
Wewnątrz jedna karta podklejona, poza tym czysty egz.  60. - 

273. HANDELSMAN Marceli (1882-1945): Historycy. Portrety i profile. 
Warszawa: F. Hoesick, 1937. - 185, [2] s., [9] k. portr., 19 cm, opr. wyd. karton z 
obwolutą. Charakterystyki historyków: E. Świeżawskiego, Al. Rembowskiego, B. 
Limanowskiego, M. Bobrzyńskiego, J. Piłsudskiego, I. T. Baranowskiego, W. 
Gorzyckiego, E. Borgeoisa, H. Pirenne. Obwoluta z ubytkami, podklejona. Wewnątrz 
czysty egz.  50. - 

274. HOŁÓWKO Tadeusz (1889-1931): Dlaczego trzeba zmienić konstytucję? 
Warszawa: Wyd. BBWR, [1930]. - 57, [2] s., 17 cm, brosz. wyd. O potrzebie zmiany 
konstytucji marcowej z 1921 r. czołowego ideologa Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Niewielkie zagięcia narożników okładki.  45. - 

275. HOŁÓWKO Tadeusz (1889-1931): Kwestja narodowościowa w Polsce. 
[acc:] Dwa głosy Milukow-Mieńszykow. [acc:] Ziemianie. Warszawa: Księgarnia 
Robotnicza, 1922/ 1915/ 1919. - 71, [1]; 35; 39 s., 15 cm, współopr. psk.  Na k. tyt. 
pierwszego tyt. autograf T. Hołówki. Rozprawy i artykuły polityczne. Niewielkie 
otarcia na krawędziach grzbietu.  150. - 

276. HOŁÓWKO Tadeusz (1889-1931): O zmianę konstytucji. Uwagi z 
powodu rządowego projektu wzmocnienia władzy wykonawczej. Warszawa; Sgł. 
Księgarnia Robotnicza, [1926]. - 82, [1] s., 23 cm, opr. psk. Uwagi polityczno-prawne 
jednego z czołowych ideologów obozu Marszałka Piłsudskiego. Niewielkie otarcia na 
krawędziach grzbietu.  150. - 

277. HOŁÓWKO Tadeusz (1889-1931): Prezydent Gabriel Narutowicz. (Życie 
i działalność). Z przedmową Artura Śliwińskiego.  Warszawa: Wyd. Komitetu 
Uczczenia Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 1924. - XV, [3], 220, [3] 
s., portret, 19,5 cm, opr. psk. z epoki. Grzbiet lekko przetarty z tłoczonym tyt. na 
grzbiecie. Brak k. przedtyt.  90. - 



278. HOŁÓWKO Tadeusz (1889-1931): Przez dwa fronty. Ze wspomnień 
emisarjusza politycznego z 1918 roku. Z Warszawy do Kijowa. Warszawa: Dom 
Książki Polskiej S.A., 1931. - VII, [1], 273, [3] s., 21 cm, opr. psk. z epoki. 
Pasjonujący tom wspomnień bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego w 
szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej, z podróży w charakterze emisariusza z 
Warszawy do Kijowa i z Kijowa przed kolejną wyprawą do Moskwy przez 
zmieniajacy się front niemiecki i bolszewicki. Książka jak i inne tytuły autora 
wycofano z bibliotek 1951 r. i objęto cenzurą. Grzbiet lekko przetarty z tłoczonym 
tytułem. Brak k. przedtyt. Wewnątrz czysty egz.  120. - 

279. HOŁÓWKO Tadeusz (1889-1931): Przez kraj czerwonego caratu. (Przez 
dwa fronty - cz. II)). Z przedmową W. Stpiczyńskiego. Warszawa: Dom Książki 
Polskiej, 1931. – XV, 156, [4] s., [1] k. tabl. portr., 20 cm, opr. płsk. Tom wspomnień 
bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego w szeregach Polskiej Organizacji 
Wojskowej z podróży w charakterze emisariusza przez front ukraińsko-bolszewicki. 
wydany już po tragicznej śmierci autora. Ładny, czysty egzemplarz.  120. - 

280. [HOŁÓWKO Tadeusz(1889-1931)]. RZYMOWSKI Wincenty (1883-
1950): W walce i burzy. Tadeusz Hołówko na tle epoki. Warszawa: nakł. autora, 
1933. - 447, [1] s., [3] k. tabl., 21 cm, opr. pł. Biografia T. Hołówki (1889-1931), 
polityka, działacza państwowego, publicysty, zamordowanego przez nacjonalistów 
ukraińskich. Niewielkie otarcia na krawędziach okładki, na grzbiecie tytuł złocony. 
Wewnątrz czysty egz.  80. - 

281. HONIGWILL Ludwik (1887-1977): Sharp answer to Sharp. New York: 
Polish Socialist Alliance in USA, [1954]. - 88 s., portret, 18 cm, opr. pl. z zach. 
oryginalną okładką brosz. Ostra odpowiedź Sharpowi na jego książkę "Biały orzeł na 
czerwonym polu". Przemówienie wygłoszone przez znanego, przedwojennego 
adwokata, obrońcę w procesie brzeskim, na forum Związku Polskich Socjalistów w 
Nowym Jorku w 1954 r. Tekst w jęz. polskim i angielskim. Czysty egz.  60. - 

282. INSTRUKCYA do wykładu historyi powszechnej w Gimnazyach i 
Szkołach Obwodowych. [Warszawa: b.w. 1840]. - 31, [3] s., 17x10 cm, bez opr. Tekst 
równoległy w jęz. polskim i rosyjskim. Na pierwszych i ostatnich kartach liczne, 
rdzawe plamki i zagięte narożniki.  60. - 

283. [JARACZ Stefan]: Chłopi a Polska. [Druk konspiracyjny]. [Warszawa]: 
Wydawnictwo Roch, 1944. - 32 s., 17 x 12,5 cm, opr. pl. z zach. przednią, oryg. okł. 
brosz. (tyt. okł.)  Pieczątka "Biblioteka CKW P.P.S.". Opis na podst. Bibliografii 
zwartych druków konspiracyjnych 1939-1945 Władysława Chojnackiego.   100. - 

284. JAROCHOWSKI Kazimierz (1829-1888): Dzieje panowania Augusta II 
od wstąpienia Karola XII na Ziemię Polską aż do elekcji Stanisława Leszczyńskiego 
(1702-1704). Poznań: nakł. L. Merzbacha, 1874. - XXI, 646, [1] s., 21,5 cm, opr. psk. 
z epoki.  Na wyklejce podpis własnościowy z epoki, Alfreda Żółtowskiego (1841-
1877), doktora prawa i posła Koła Polskiego w Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w 
latach 1871-1874. Trudny okres Polski w pierwszych latach XVIII w. Niewielkie 
otarcia na krawędziach okładki, na grzbiecie tytuł złocony. Wewnątrz czysty egz. 
  200. - 

285. JEŁOWICKI Aleksander (1804-1877): Dwa kazania miane w Paryżu 
przez… Pierwsze na uroczystość Ś. Jana Kantego. Drugie na XXVI Rocznicę 
Powstania Narodowego. Paryż: Jacques Lecoffre et Cie, 1857. - 35 s., 18 cm, brosz. 
wyd. Egz. nierozciety.  50. - 

286. KALENDARZ Emigracyjny Polskiego Tow. Emigracyjnego na rok 1929. 
Warszawa: Polskie Tow. Emigracyjne, [1929]. - 219, [4] s., fot., portrety, mapy, 
tabele, reklamy., 24 cm, brosz. wyd. Wiadomości o państwie polskim (rząd, sejm, 



senat, gospodarka), artykuły o emigracji polskiej, działania Tow. Emigracyjnego, 
wykaz placówek dyplomatycznych i innych instytucji związanych z emigracją na 
świecie. Niewielkie zagiecia narożników okładki. Czysty egz.  100. - 

287. KOMARNICKI Tytus: Piłsudski a polityka wielkich mocarstw 
zachodnich. Londyn: Instytut J. Piłsudskiego, 1952. - 80 s., 21 cm, brosz. wyd. 
Stosunek Józefa Piłsudskiego do polityki mocarstw a szczególnie do W. Brytanii i 
Francji. Okładka podniszczona. Blok poluzowany, rdzawe ślady po zszywkach oraz 
ślady po zacieku.  30. - 

288. KONARSKI Szymon (1894-1981): Cztery lata w okupowanym Paryżu. 
14. VI. 1940 - 25. VIII. 1944. Paryż: Sgł. "Libella", 1963. - 78, [1] s., [4] k. tabl., 20,5 
cm, brosz. wyd. Okupacyjne wspomnienia wybitnego heraldyka polskiego i 
ekonomisty, który jako dyrektor banku Polska Kasa Opieki pracował całą II wojnę 
światową w Paryżu. Za działalność konspiracyjną i pracę w Caritasie spędził kilka 
miesięcy w więzieniu gestapo. Egz. nierozcięty.  60. - 

289. KRAUSHAR Alexander (1843-1931): Siedmiolecie Szkoły Głównej 
Warszawskiej. 1862-1869. Wydział prawa i administracyi. Notatki do historyi szkół 
prawa w Polsce.  Warszawa: Gebethner i Wolff, 1883. - [4], 279 s., 18 cm, opr. ppł. 
Przyczynek do historii uczelni warszawskiej, jako jedynej w Królestwie Polskim, z 
wykładowym językiem polskim, zamknięta w ramach represji po powstaniu 
styczniowym w 1869. Na końcu wykaz b. słuchaczy wydziału prawnego z tyt. 
magistra oraz wykaz b. słuchaczy przeniesionych do Cesarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Grzbiet i narożniki odbarwione. Wewnątrz czysty egz.  90. - 

290. KRONIKA Polska 1916. R. I. T.1. [Czasopismo pod red. Władysława 
Baranowskiego (1885-1939)]. Lozanna-Rapperswil-Berno: Wł. Baranowski, 1916. - 
144, [7] s., 24 cm, brosz. wyd. Pierwszy nr czasopisma redagowany przez zwolennika 
marszałka Józefa Piłsudskiego, dziennikarza i dyplomatę, który z ramienia NKN 
organizował propagandę niepodległościową w Szwajcarii. Grzbiet nieznacznie 
uszkodzony, krawędzie okładki spłowiałe.  50. - 

291. KWASIEBORSKI Wojciech (1914-1940): Podstawy narodowego poglądu 
na świat. Warszawa: [Falanga], 1937. - 30, [2] s., 19 cm, brosz. wyd. Program Ruchu 
Narodowo-Radykalnego "Falanga". Stan b. dobry.  90. - 

292. LABOULAYE Edward: Historya Stanów Zjednoczonych. Przekład z 
wydania czwartego. T. 1-2 (z 4-ch). Warszawa: Wydawnictwo Michała Glücksberga, 
1876. - [2], IX, [3], 260; [6], 308, [11] s., 22 cm, współopr. psk. z epoki.  Na k. tyt. 
podpis własnościowy fizykochemika, prof. UJ, rektora Politechniki Warszawskiej, 
Jana Zawidzkiego (1866-1928). T. 1. Czasy kolonialne. (Na początku dołączona 
przedmowa do t.3-go). T.2. Wybijanie się na niepodległość 1763-1782/3. Dopełnienia. 
Grzbiet lekko przetarty na krawędziach ze złoconym tytułem. Wewnątrz czysty egz. 
 250. - 

293. [LELEWEL Joachim]: Atlas do Historyi i Geografii starożytnej podług 
planu Joachima Lelewela Członka wielu Towarzystw uczonych polecony do użycia 
Szkołom i Instytutom nauk: przez Kommissyę Rządową Oświeceina Publicz. 
Warszawa: Instytut Litograficzny Szkolny, 1828. - [2] s., XIV k. map, 23,5 X 36 cm, 
brosz. wyd. Mapy historyczne od czasów Mojżesza do czasów Justyniana oraz 
wyobrażenia starożytnych postaci: Homera, Herodota, Ptolomeusza i innych o 
świecie. Mapy litografowane, granice kolorowane ręcznie. Stan b. dobry.  360. - 

294. LUTOSŁAWSKI Jan (1875-1950): Sprawa rolna jako problemat Polski. 
Warszawa: Wyd. M. Arcta, 1919. - XXIV, 177 s., 18,5 cm, opr. ppł. Jan Lutosławski 
polski agronom i publicysta rolniczy, przyrodni brat Wincentego Lutosławskiego, 



reprezentant interesów ziemiaństwa, przeciwnik przebudowy ustroju rolnego i 
parcelacji. Zabrudzenia na grzbiecie.  50. - 

295. MACIEJOWSKI Wacław Aleksander (1792-1883): Polska aż do 
pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajow i zwyczajow w czterech 
częściach opisana przez... T. 1. (z 4-ch).  Peterzburg-Warszawa: Ksiegarnia Eggersa i 
Sennewalda, 1842. - [4], XXVI, [22], 420 s., 15 cm, opr. psk. z epoki.  
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Suchotłoczona pieczęć biblioteki dworskiej 
"Franciszek Chrzanowski Danków". Polska i Ruś aż do połowy XVII wieku. Polska 
za Piastów. Brak połowy grzbietu. Otarcia na krawędziach okładki. Wewnątrz 
miejscami ślady po zacieku, przebarwienia i drobne, rdzawe plamki.  100. - 

296. MACIEJOWSKI Wacław Aleksander (1792-1883): Polska aż do 
pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajow i zwyczajow w czterech 
częściach opisana przez... T. 2. (z 4-ch).  Peterzburg-Warszawa: Ksiegarnia Eggersa i 
Sennewalda, 1842. - [4], 468 s., 15 cm, opr. psk. z epoki.  Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Suchotłoczona pieczęć biblioteki dworskiej "Franciszek 
Chrzanowski Danków". Polska i Ruś aż do połowy XVII wieku. Polska za 
Jagiellonów i Wazów, pod względem opisu ziemi, ludzi, ich mieszkania i zatrudnień. 
Grzbiet lekko przetarty z niewielkim pęknieciem. Otarcia na krawędziach okładki. 
Wewnątrz ślady po zacieku, miejscami przebarwienia i drobne, rdzawe plamki. 
 120. - 

297. MACIEJOWSKI Wacław Aleksander (1792-1883): Polska aż do 
pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajow i zwyczajow w czterech 
częściach opisana przez... T. 4. (z 4-ch).  Peterzburg-Warszawa: Ksiegarnia Eggersa i 
Sennewalda, 1842. - [4], 470, [38] s., 15 cm, opr. psk. z epoki.  Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Suchotłoczona pieczęć biblioteki dworskiej "Franciszek 
Chrzanowski Danków". Polska i Ruś od XIV w aż do pierwszej połowy XVII wieku 
pod wzgledem słabości i skutków stąd wynikajacych (słabość ciała, choroby, słabość 
duszy, pobożność, gusła i zabobony). Na końcu skorowidz alfabetyczny do 4-ch 
tomów. Brak grzbietu. Otarcia na krawędziach okładki. Wewnątrz niewielki ślad po 
zacieku, miejscami przebarwienia i drobne, rdzawe plamki.  100. - 

298. MECISZEWSKI Hilary (1802-1855): Memoriał historyczny i polityczny o 
stanie obecnym Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu. Na poparcie adressu 
obywateli krakowskich podanego rządowi francuzkiemu i angielskiemu w 
październiku, 1839. roku. Z dołączeniem zbioru dokumentów przez Ludwika 
Krolikowskiego.  Paryż: Piotr Dufart, 1840. - VIII, 198, CLII, [8] s. 22,5 cm, opr. 
współcz. karton oklejony papierem. Pismo do władz Anglii i Francji o pomoc w 
egzekwowaniu ustaleń Traktatu Wersalskiego wobec zaborców w Wolnym Mieście 
Krakowie. Brak. k. przedtyt. i 8-miu stron suplementu. Zbiór dokumentów w jęz. 
francuskim. Egz. nieprzycięty.  200. - 

299. NA NOWE drogi. Praca zbiorowa. Warszawa: Wyd. Ligi Morskiej i 
Kolonjalnej, 1935. - 51, [2] s., 17 cm, brosz. wyd. Polemika na temat idei 
mocarstwowości Polski. Wśród autorów: Gustaw Orlicz Dreszer, Fr. Sokół, Stanisław 
Pawłowski i Michał Grażyński. Od s. 31 zaplamiony górny narożnik.  35. - 

300. NIEDŹWIECKI Konrad (1855-1944): Ze wspomnień. Warszawa: Sgł. 
"Nasza Księgarnia", 1931. - 68 s., 21 cm, brosz. wyd. Wspomnienia polskiego 
adwokata, działacza społecznego wśród polonii w Petersburgu. Okładka lekko 
przykurzona. Wewnątrz czysty egz.  50. - 

301. [NIEDŹWIEDZKI Henryk]: Dwudziestopięciolecie istnienia i działalności 
Związku Rzemieślnikow Chrześcijan w R.P. 1906-1931. Warszawa: nakł. Związku, 
1931. - 63, [1] s., [18] k. fot., 24 cm, brosz. wyd. Ksiega pamiątkowa. Warunki 



powstania, rozwój i działalność Związku. Pokruszenia na krawędziach okładki. 
 50. - 

302. OCHMAŃSKI Władysław: Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki 
klasowejna wsi góralskiej. Warszawa: LSW, 1950. - 251, [4] s., il., 24 cm, brosz. wyd. 
Monografia zbójnictwa polskiego od przełomu Dunajca po Olzę w oparciu o legendy, 
literaturę i źródła historyczne. Krytyczne spojrzenie na zjawisko zbójnictwa, gdzie 
autor doszukuje się przyczyn w w feudalnym ustroju Rzeczypospolitej. Okładka lekko 
przybrudzona, i miejscami podklejona. Grzbiet podklejony z ubytkami. Wewnątrz 
czysty egz.  60. - 

303. OKUPACJA Warszawy. Zbiór dokumentów i głosów prasy dotyczących 
sprawy polskiej w związku z zajęciem Warszawy przez wojska niemieckie. Sierpień 
1915 r. Fryburg Szwajcarski: Libraire Saint-Paul, 1915. - 106 s., 21,5 cm, brosz. wyd. 
Czysty egz.  60. - 

304. PEERZ Rudolf (1871-?): Ojczyzna woła znowu! Słowo do wiernych 
synów ojczyzny, Wiedeń: Z c. k. nadwornej i państwowej drukarni, 1916. - 48 s., 16 
cm, bez opr. Odezwa do ludności austro-węgier. Stan b. dobry.  50. - 

305. [POWSTANIE Warszawskie] Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r. 
Zeznania - zdjęcia. Opracowali: Edward Serwański i Irena Trawińska. Przedmową 
poprzedził Zygmunt Wojciechowski. Poznań: Wyd. Instytutu Zachodniego, 1946. - 
246, [2] s., XXIV s. fot., 24 cm, opr. ppł., Zebrane, przez zespół działajacy w 
strukturach Państwa podziemnego, relacje naocznych świadków zbrodni 
dokonywanych na ludności cywilnej i jeńcach wojennych w czasie Powstania. 
Zamieszczone zdjęcia pochodzą z kartoteki Alfreda Mensebacha. Materiały zawarte w 
książce były dowodami w procesie norymberskim. Czysty egz.  80. - 

306. PTAŚNIK Jan (1876-1930): Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. 
Kraków; PAU, 1934. - [2], VIII, 511 s., 23,5 cm, opr. ppł. z zach. oryginalną okładką 
brosz.  Na k. tyt. prywatny wpis. Obraz rozwoju miast polskich od XIII w. "skreślony 
piórem najlepszego znawcy, stanowiący syntezę jego 30-letniej pracy naukowej i 
najdoskonalszy owoc jego myśli badawczej". Organizacja miast i życie codzienne. 
Okładka (prócz grzbietu) oklejona taśmą przezroczystą typu scotch. Czysty egz. 
 75. - 

307. RADIO w Polsce w latach 1935-1938. Pod red. Franciszka Pawliszaka. 
Warszawa: [Polskie Radio], 1938. - 151 s., portrety, fot., tabele, 27 cm, brosz. wyd. 
Oprac. graf. Zygmunt Kosmowski.  Radio w służbie narodu i państwa. Działalność 
informacyjna, oświatowa i kulturalna w latach 1935-38. Plany rozwoju na kolejne lata. 
Okładka podniszczona (zagięcia, zabrudzenia). Pierwsze i ostatnie karty z niewielkimi 
plamkami. Blok lekko poluzowany.  80. - 

308. RADZIMIŃSKI Józef (1910-?): Budujemy Polskę. Z przedmową 
wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Warszawa: Główna Księgarnia 
Wojskowa, 1939. - 184, [2] s., [4] k. tabl. kolor., [1] k. mapa (kolor., rozkład.), liczne 
fot. w tekście, 28 cm, opr. pł. wyd. ze złoceniami, obwol. kolor. Oprac. graf. Stefan 
Osiecki i Jerzy Skolimowski.  Książka propagandowa dokumentująca dorobek Polski 
międzywojennej w różnych dziedzinach życia. Obwoluta lekko pokruszona na 
krawędziach z niewielkim ubytkiem. Okładka przebarwiona na krawędziach, tylna ze 
śladem po zawilgoceniu. Kilka plamek na wyklejkach. Wewnątrz czysty, kompletny 
egz.  150. - 

309. RASTAWIECKI Edward (1805-1874): Mappografia dawnej Polski przez 
… Warszawa: druk. S. Orgelbranda, 1846. - [4], X, [4], 159, [2] s., 21 cm, opr. ppł.,  
Na k. tyt. podpis własnościowy Tymoteusza Łuniewskiego (1847-1905), ziemianina, 
działacza społ. i powstańca styczniowego. Pierwsza bibliografia, zawierająca opisy ok. 



150 map ziem polskich (Sarmacya Europejska, Polska cała, Wielkopolska, Prusy, 
Małopolska, Ukraina, Litwa, Inflanty i Kurlandya) oraz map duchownych, map 
geologicznych i planów kopalnianych, map wodnych. Zamalowane tuszem 
prawdopodobnie znaki własnościowe na odwrocie k. tyt. i na ostatniej stronie. czysty 
egz.  150. - 

310. RYDEL Lucyan: Królowa Jadwiga. Poznań: Karol Kozłowski, 1910. - [4], 
324, [11] s., [16] k tabl. (w tym 8 kolor.), [2] tabl. genealog., il., fot., ozdobniki, 29 
cm, opr. wyd. pł. ze złoc. tyt. na licu i grzbiecie oraz z oryginalną, zdobioną przez 
Jana Bukowskiego, okładką brosz.  Bogato ilustrowana historia królowej, zawiera 
szkice, rysunki, obrazy artystów: m.in.: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, 
Napoleona Ordy, Wojciecha Gersona, Włodzimierza Tetmajera. Okładka 
poprzecierana na krawędziach grzbietu, drobne przebarwienia. Blok lekko 
poluzowany. Okładka brosz. z licznymi rdzawymi plamkami, wewnątrz nieliczne. 
Jedna z kartek z rozdarta na marginesie bez uszczerbku dla tekstu.  250. - 

311. SARYUSZ-ZALESKI Wojciech: Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804-
1929. Ze szczególnem uwzględnieniem historii rozwoju S.A. L. Zieleniewski i 
Fitzner-Gamper. Wydawnictwo z okazji 125 letniego jubileuszu z przedmową prof. 
dra Franciszka Bujaka.  Kraków: nakł. S.A. L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper 1930. - 
XI, [1], 338, [1] s. 60 il., [1] k. tabl. rozkł., wykresy, tabele., 32 cm, opr. wyd. pł. ze 
złoconym tyt. na licu i grzbiecie. Opr. sygnowana R. Jahoda. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Monografia poświęcona rozwojowi przemysłu w Galicji a w 
szczególności Fabryce Maszyn i Narzędzi Rolniczych L. Zieleniewskiego. Niewielkie 
plamki i otarcia na okładce. Wewnątrz czysty egz.  300. - 

312. SĘKOWSKI Józef Julian (1800-1858): Collectanea z dziejopisów 
tureckich rzeczy do historyi polskiey służących. Z dodatkiem objaśnień potrzebnych i 
krytycznych uwag. T. 2. (brak 1-go). Litografia autorstwa W. Smokowskiego. 
Warszawa: nakł. Zawadzkiego i Węckiego, 1825. - [2], XVI, 308, [3] s., [1] k. tabl. 
litogr., 20,5 cm, opr. psk. z epoki. Tom zawiera: Dalsze woyny z Otomanami z 
powodu Kozaków; Zdobycie Podola przez Turków; Wyprawa Turków pod Wiedeń i 
dalsze woyny z tym narodem; Wyprawy do Multan i pod Kamieniec. W dodatku: 
Poselstwo Muhammed-Agi do Polski w r. 1758; List Miurad-chana do Stefana 
Batorego 1578. Brak faksimile listu. Okładka poprzecierana. Wewnątrz liczne rdzawe 
plamki, na tylnej wyklejce ślad zawilgocenia przechodzący na kilka kartek. Nieczęste! 
 450. - 

313. SROKOWSKI Konstanty (1878-1935): W stolicy białego cara. Lwów: 
nakł. Księgarni Polskiej, 1904. - [4], 164 s., 16x11 cm, opr. ppł.  Prywatna pieczątka 
własnościowa. Obraz Petersburga widziany oczami galicyjskiego polityka liberalnego, 
późniejszego szefa Naczelnego Komitetu Narodowego. Okładka lekko przetarta na 
grzbiecie i krawędziach. Wewnątrz czysty egz.  45. - 

314. SZCZEPANOWSKI Stanisław (1882-1961): Widoki i drogi rozwoju 
gospodarczego ziem Polski. Lwów: nakł. własnym, 1919. - VII, [1], 88 s., tabele, 20,5 
cm, brosz. wyd. Nowe Drogi Myśli ku Utrwaleniu Rzeczypospolitej. Kierunki 
rozwoju gospodarczego Polski po odzyskaniu niepodległości. Okładka lekko 
spłowiała.  45. - 

315. ŚWIĘTOCHOWSKI Aleksander (1849-1938): Genealogja teraźniejszości. 
Warszawa: Tow. Wyd. "Rój", 1936. - 231, [7] s., 19 cm, brosz. wyd. Obraz 
polityczno-obyczajowy dziejów panowania ostatniego króla Polski Stanisława 
Augusta. Dzieło to uważane było za pamflet na współczesną umysłowość polską i 
stosunki w obozie rządzącym. Okładka pokruszona na krawędziach, podklejony 
grzbiet z ubytkiem. Zach. fragment obwoluty.  60. - 



316. TARNOWSKI Jan (1860-1928): Nasze przedstawicielstwo polityczne w 
Paryżu i w Petersburgu 1905-1919. Warszawa-Kraków: nakł. Księgarni J. 
Czarneckiego, 1923. - 125, [3] s., 21 cm, opr. ppł.  Pieczątka biblioteczna "Klub 
Oficerów Policji Państwowej w Krakowie". Krytyczna ocena działalności polskich 
delegatów na konferencjach pokojowych przez polskiego dyplomatę i polityka. 
"Zajęci wyłącznie interesami partyjnemi i nie umiejąc wyzyskać dla Polski 
korzystnego dla niej położenia, jej interesa zaniedbali...".   50. - 

317. WALKOWICZ Leon T.: Wincenty Witos jako człowiek i polityk. Z okazji 
71-ej rocznicy urodzin wodza ludu polskiego napisał... Chicago: Przyjaciele 
amerykańscy "Chłopa z Wierzchosławic", 1945. - 30 s., 18,5 cm, brosz. wyd. Krótkie 
migawki z życia i działalności polityka ruchu ludowego. Drobne plamki na okładce, 
wewnątrz czysty egz.  45. - 

318. WASILEWSKI Zygmunt (1865-1948): Demokracja Narodowa. W 
dwudziestolecie programu stronnictwa (1897-1917) skreślił... Piotrogród: nakł. grupy 
D.N. na wychodztwie, 1917. - [2], 50, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. W treści: Program 
stronnictwa; Związki historyczne; Zadanie pokolenia; Rysy zasadnicze; Aneksy i 
przypisy. Niewielkie zagięcia narożników okładki. Wewnątrz czysty egz.  90. - 

319. WASIUTYŃSKI Wojciech (1910-1994): Zagadnienie ziem wschodnich. 
Warszawa: nakł. "Ruchu Młodych", 1936. - 30, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Odbitka z 
miesięcznika "Ruch Młodych". Rozważania na temat położenia geopolitycznego 
Polski i związane z nim kwestie Białoruskie i Ukraińskie, konserwatywnego 
publicysty, współzałożyciela Obozu Narodowo-Radykalnego. Czysty egz.  50. - 

320. WETERANI 1863 r. w sześćdziesiątą rocznicę powstania pod redakcją 
Juljana Adolfa Święcickiego. [acc:] Wspomnienia z obchodu setnej Rocznicy 
Kościuszkowskiej 1817-1917 r. Warszawa: [b.w.], 1923. - [4], 80 s., fot.; 7-62 s. fot., 
il.; inseraty: XVI, 16a, 560, [2] s. 28,5 cm, opr. ppł. ze złoconym tyt. na licu. W cz. 1: 
wspomnienia, utwory literackie, dokumenty oraz aktualna lista weteranów. W cz. 2. 
przypomnienie o powstaniu kościuszkowskim, stoczonych bitwach i obchodach 
rocznicowych (ta część nie była we wszystkich wydanych egz.) Na końcu liczne 
reklamy firm, które sponsorowały wydanie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony był na 
Stow. Uczestników Powstania !863. Okładka podniszczona, przetarcia na 
krawędziach. Blok poluzowany, kilka pierwszych kartek luzem. Wewnątrz czysty egz. 
 300. - 

321. WOLFF Adam: Starszeństwo urzędów. (Metoda ustalania na przykładzie 
hierarchji ziemskiej Mazowsza udzielnego). Warszawa: Tow. Naukowe Warszawskie, 
1928. - [4], 20, [2] s., [1] k. tabl. rozkł., 24 cm, brosz. wyd. Rozprawy z polskiego 
prawa politycznego dawnego i obowiązującego. T. I. z. 2. Zagięcia narożników 
okładki. Wewnątrz podkreślenia ołówkiem.  30. - 

322. WOŁKOŃSKI JERZY: Pogląd na obecne położenie Rosyi. Polityka 
zewnętrzna Rosyi. Konieczność reform wewnętrznych. "Sobór Ziemski" i konstytucja. 
Lwów: Polskie Tow. Nakładowe, 1904. - [8], 85 s., 18 cm, brosz. wyd. Książę Jerzy 
Wołkoński śmiało krytykuje absolutną władzę cara i wytyka błędy w polityce 
zagranicznej. Opowiada się za ogólnorosyjską konstytucją, sprzeciwia się rusyfikacji 
Finlandczyków, Polaków i innych. Niewielkie ubytki na krawędziach okładki i na 
grzbiecie. Ślad po taśmie klejącej wzdłuż grzbietu.  60. - 

323. [ZABOROWSKI Aleksander] A. Z.: Wojna na Litwie w roku 1831. Z 
mapą. Kraków: Sgł. Gebethner i Wolff, 1913. - [4], 124 s., [1] mapa rozkł. (41 x 31 
cm). 23 cm, brosz. wyd.  Na k. przedtyt. prywatny podpis własnościowy. Nowe 
spojrzenie na przyczyny upadku powstania listopadowego na Litwie. Niewielkie 
zagięcia narożników okładki.  50. - 



324. ZALESKI Jakub (1794-1860): Panowanie Stanisława Augusta do czasu 
Sejmu Czteroletniego. (Dzieło pośmiertne.) Poznań - Kraków J. K. Żupański, K. J. 
Henmann, 1887. - VIII, 413, [2] s., 22 cm, opr. ppł.  Zdezaktualizowane pieczątki 
biblioteczne. Trudne lata panowania Stanisława Augusta. Okładka poprzecierana na 
krawędziach, niewielki ubytek okleiny na licu okładki. Brak k. przedyt. Blok lekko 
poluzowany, czysty.  120. – 

 
 
 
       Masoni 
 

325. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758-1841): O wolnem mularstwie w 
Polszcze. Wydała i opracowała Józefa Wagnerówna.   Kraków: Wyd. z Zasiłku 
Ministerstwa W.R.i O.P 1930. - [4], 54, [1] s., 23 cm, brosz. wyd.   Prace Historyczno-
Literackie Nr. 36. Czysty egz.  35. - 

326. [WOLNOMULARSTWO]. Skąd czerpać prawdę o 
wolnomularstwie? Katowice: Księgarnia i Druk. "Katolicka" Ap. Akc., [ca 1938]. - 16 
s. 22,5 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka) Okładka z kilkoma drobnymi plamkami.  40. – 

 
 
 
     Heraldyka 
 

327. BILIŃSKI Józef: Szlachta Ziemi Dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów. 
Studjum historyczno-heraldyczne. Przejrzał i do druku przygotował Zygmunt 
Wdowiszewski.  Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 1932. - 231 s., 26 cm, opr. pl.  
Prywatna pieczątka własnościowa "Ze zbioru Rodziny Nałęcz Jaworskich". 
Opracowany na podstawie źródeł i materiałów spis szlachty ziemi dobrzyńskiej 
(pochodzenie, herby, koligacje). Brak k. przedyt. Wewnątrz niewielkie ślady po 
zacieku na dolnym marginesie.  180. - 

328. DZIADULEWICZ Stanisław (1872-1943): Herbarz rodzin tatarskich w 
Polsce. Oprac... Wilno; nakł. autora, 1929. - XXX, 495, [3] s., 12 k. tabl. genealog. 
rozkł., 31 cm, opr. pergamin, ze złoc. tyt. na licu i grzbiecie. Złocone obcięcia. 
Zachowana okładka brosz. proj. Jerzego Hoppena (1891-1969), polskiego malarza i 
grafika, twórcy "Szkoły wileńskiej". Na wyklejce prywatna pieczątka własnościowa. 
Wydano w nakładzie 326 egz., numer niniejszego 272. Dzieje rodzin tatarskich 
zamieszkałych na Litwie i na Podlasiu z podziałem na: 1. "Rodziny tatarskie, po dziś 
dzień muzułmańskie", 2. "Rodziny pochodzenia tatrskiego, obecnie chrześcijańskie". 
Spis gniazd rodowych. Spis alfabetyczny nazwisk tatarskich. Tablice genealogiczne. 
Stan b. dobry. Nieczęste.  4500. - 

329. KOSIŃSKI Adam Amilkar (1814-1893): Przewodnik heraldyczny. [T] II. 
Warszawa: [M. Glücksberg], 1880. - XXIV, 708 s., 14,5 cm, opr. wyd. pł. złoc. sygn. 
Gustaw Ahrends Introligator w Warszawie.  Monografie kilkudziesiędziu rodzin. 
Oprawa podniszczona z plamkami, zagiecia,otarcia. Grzbiet naderwany, podklejony. 
Nowe wyklejki. Blok czysty, miejscami rdzawe, drobne plamki.  600. - 

330. [MALINOWSKI Norbert Eugeniusz] (? - 1842): Heraldyka to jest nauka o 
herbach zawierająca wykład teoryi heraldyki powszechnéj z najlepszych zródeł 
zebrany, teoryję heraldyki polskiéj, teorję genealogii i sfragistyki tudzież rzecz o 
orderach, rozprawy o szlachectwie, tytułach i godnościach honorowych, rycerstwie 
jako też rys literatury i słownik wyrazów technicznych powyżéj wymienionych 



umiejętności.   Warszawa: [b.w.], 1841. - 136, [1] s., [1], XXXV k. tabl. (litografie), 
21 cm, opr. ppł.  Prywatna pieczątka własnościowa "Ze zbioru Rodziny Nałęcz 
Jaworskich", pieczętny ekslibris Grzegorza Nałęcz Jaworskiego i jego podpis 
własnościowy. Bogato ilustrowany (przeszło 400 rysunków) wykład heraldyki 
polskiej i obcej w 170 paragrafach, z podaniem bibliografii. Jedno z pierwszych XIX 
w. polskich kompendiów wiedzy heraldycznej. Tablice w litografii J. Weinholda. 
Oprawa z przetarciami. Wewnątrz niewielki ślad po zacieku od strony grzbietu. 
Czysty egz., w kilku miejscach podkreślenia kredką i ołówkiem.  450. - 

331. WŁODARSKI Aleksander: Materiały do historyi rodu Cholewitów-
Pawlikowskich. Zebrał i oprac… [adl.] tenże: Zarys monografji rodu Grzymała-Ślaski 
v. Śleszyński.   Warszawa: Druk P. Laskauera, Druk L. Nowak, 1929; 1934. - [4], 144, 
[2] s., [4] k. tabl., [2] tabl. genealog.; [2], 14 s., [1] tabl. genealog., 26,5 cm, współopr. 
płsk. współcz. z superekslibrisem herb Poraj.  Ekslibris W. O. Biernacki-Poray z 
herbem. Poz. 1: Dzieje rodu Pawlikowskich h. Cholewa, wywodzących się z 
Pawlikowie k. Łęczycy, oparte na ogromnym materiale Źródłowym z akt ziemskich, 
wywodów szlachectwa, dokumentów hipotecznych, testamentów itp. Odbito 300 egz. 
numerowanych, ten 112; poz. 2: Genealogia i regesta dokumentów archiwalnych 
mazowieckiego rodu szlacheckiego. Stan b. dobry, złocony tytuł na grzbiecie i herb na 
licu. Niewielkie otarcia.  300. – 

 
 
 
     Prawo 
 

332. BIGO Tadeusz, PAZDRO Zdzisław: Stosunki służbowe i organizacyjne 
asystentów państwowych szkół akademickich. Opracowali...  Lwów: Stow. 
Asystentów Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademji Medycyny Wet., 1934. - 95 s., 
19,5 cm, brosz. wyd. Podpis na okładce. Przepisy prawne normujące stosunek 
służbowy "pomocniczych sił naukowych" tj adjunktów, kustuszy, asystentów itp. 
Okładka lekko spłowiała i przykurzona.  50. - 

333. GIORDANO BRUNO przed trybunałem inkwizycji. Akta procesu. 
Przełożył z włoskiego Wacław Zawadzki.  Warszawa: Książka i Wiedza, 1953. - 167, 
[1] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Czysty egz.  35. - 

334. HOLEWIŃSKI Władysław (1834-1919): O zobowiązanich podług 
Kodeksu Napoleona. Wykład tytułu III i IV ksiegi trzeciej przez...  Warszawa: 
Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych, 1875. - [4], 408, IX, [1] s., 22,5 cm, opr. 
psk. z epoki Na k. tyt. podpis własnościowy. Biblioteka Umiejętności Prawnych. 
Serya II. Praca, prawnika, prof. Szkoły Głównej Warszawskiej i Cesarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego, członka Komisji Kodyfikacyjnej RP., w której 
przeprowadził analizę porównawczą Kodeksu Napoleona wobec prawa rosyjskiego z 
komentarzami. Grzbiet lekko uszkodzony, podklejony. Wewnątrz podkreślenia 
czerwonym długopisem. Na kilku pierwszych i ostatnich kartach ślad (na górnym 
marginesie) po zacieku.  300. - 

335. KODEKS Handlowy. Komentarz. Opracował Adam Kon. Adwokat. 
Warszawa: nakł. księgarni F. Hoesicka, 1934. - XI, [1], 418, [1] s., 24,5 cm, opr. ppł. 
Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Tekst Kodeksu Handlowego. Przepisy 
wprowadzające. Artykuły związkowe. Rozporządzenie wykonawcze. Statut spółki 
aukcyjnej. Wzory umów spółek. Tablice porównawcze. Skorowidz. Otarcia na 
krawędziach oprawy. Czysty egz.  120. - 



336. KODEKS Karny z dnia 11 lipca 1932 r. Prawo o wykroczeniach i przepisy 
wprowadzające z dodaniem utrzymanych w mocy przepisów kodeksów karnych 
dzielnicowych oraz skorowidza. Opracował N. Rotbard magister praw. Wyd. 2. 
Warszawa: Księgarnia Prawnicza, 1932. - [8], 224 s., 14 x 10,5 cm, opr. wyd. pł. Na 
przedniej wyklejce prywatny podpis własnościowy. Kieszonkowa Bibljoteka Ustaw 
Nr. 10. Okładka zabrudzona z kilkoma plamkami. Blok poluzowany, na tylnej 
wyklejce zapiski. Wewnątrz miejscami podkreślenia.  45. - 

337. KODEX Kar Głównych i Poprawczych.  Warszawa: Druk. Komissyi 
Rządowej Sprawiedliwości, 1847. - [4], 943, [4] s., 22 cm, opr. psk. z epoki.  Rosyjski 
kodeks prawa karnego obowiązujący w skróconej formie (1221 art.) w Królestwie 
Polskim od 1847 do 1876 r. Tekst równoległy w języku polskim i rosyjskim. Grzbiet 
uszkodzony, podklejony. Duże otarcia na krawędziach okładki z niewielkimi 
ubytkami. Wewnątrz na początkowych kartach ślady po zacieku od strony grzbietu, na 
kilkudziesięciu ostatnich kartach rdzawa plama w górnym narożniku. Wewnątrz 
czysty egz.  360. - 

338. KONIC Henryk (1860-1934): Prawo małżeńskie obowiązujące w b. 
Królestwie Kongresowem. Warszawa: nakł. Księgarni F. Hoesicka, 1924. - [4], 229, 
[2] s., 22,5 cm, opr. ppł.  "Wykład prawa małżeńskiego w b. Kongresówce, 
wygłoszony przez autora na Uniwersytecie Warszawskim w roku akadem 1922/23. 
Zawiera wyjaśnienie poszczególnych artykułów prawa z 1836 r. oraz zmian 
późniejszych." Okładka podbrudzona z otarciami. Wewnątrz czysty egz. 
 90. - 

339. KONSTYTUCJA Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uchwalona przez 
Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. z uwzględnionymi zmianami 
wprowadzonymi do dnia 16 lutego 1976 r. Warszawa; Książka i Wiedza, 1976. - 62, 
[2] s., 17 cm, brosz. wyd.  Jednolity tekst konstytucji. Stan b. dobry.  20. - 

340. KONSTYTUCJA z dnia 17 marca 1921. Prawo polityczne od 2 
października 1919 do 4 lipca 1921. Wydał i objaśnił prof. Władysław Leopold 
Jaworski.  Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921. - XV, [1], 873 s., 24 cm, 
opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Prawa Państwa Polskiego Z. II A. 
Okładka podniszczona. Wewnątrz miejscami podkreślenia   150. - 

341. [KONSTYTUCJA] BIERUT Bolesław: O konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Warszawa: Książka i Wiedza, 1952. - 88, [7] s., [1] portet, [1] godło PRL. 17 cm, opr. 
wyd. pł. ze złoconym tyt. na licu. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Referat o 
konstytucji wygłoszony na posiedzeniu sejmu Ustawodawczego w dniu 18 lipca 1952 
r. Tekst Konstytucji uchwalonej 22.VII. 1952 r. Lekko spłowiały grzbiet, niewielkie 
otarcia na krawędziach okładki. Wewnątrz czysty egz.  50. - 

342. KOŻUCHOWSKI Alexander: Ogłoszenie Prenumeraty na Dzieło w 
dwóch Tomach O więzieniach. Warszawa: dnia 6 Czerwca 1825 roku. - [2] s., 22,5 × 
18 cm.  Prospekt niedokończonego wydawnictwa - nadzorcy Szpitali i więzień w 
stolicy, Komisarza Woiewódzkiego. Stan b. dobry.  50. - 

343. LOCARD Edmund (1877-1966): Dochodzenie przestępstw według metod 
naukowych. Przekład autoryzowany opracowali Roman Merson i Eugeniusz 
Wiśniewski.  Łódź: Sgł. Księgarnia Powszechna, 1937. - [8], 271 s., 24 cm, brosz. 
wyd.  Autor to francuski kryminolog, uznawany za pioniera medycyny sądowej. W 
książce przedstawia zagadnienia dot. dochodzeń śledczych i ściganiu przestepstw 
omówione w sposób naukowy, poparty rzeczywistymi przykładami. Grzbiet 
podklejony, okładka pokruszona na krawędziach. Wewnątrz czysty egz. 
 60. - 



344. MAKOWSKI Julian (1875-1959): O zawieraniu umów 
międzynarodowych. Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 1937. - [8], 169 s., 24 cm, 
brosz. wyd.  Praca prof. prawa międzynarodowego i dyplomaty. Okładka pokruszona 
na krawędziach, egz. nierozcięty.  90. - 

345. MIKLASZEWSKI Walenty (1839-1924): Wykład postępowania 
cywilnego rzymskiego w zarysie historycznym. Warszawa: nakł. Redakcyi Biblioteki 
Umiejętności Prawnych, 1885. - [4], III, 343 s., 23 cm, brosz. wyd.  Biblioteka 
Umiejętności Prawnych. Pierwsze opracowanie tematu dokonane przez prof. prawa 
Szkoły Głównej Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Grzbiet z ubytkiem, 
krawędzie okładki lekko spłowiałe. Składki luzem. Egz. nierozcięty.  90. - 

346. NAMYSŁOWSKI Władysław: System prawa konsularnego. Warszawa: 
nakł. Gebethner i Wolff, 1949. - 155, [3] s., 21 cm, opr. ppł. Czysty egz. 
 45. - 

347. PAMIĘTNIK I (VIII) Zjazdu Prawników Polskich w Wilnie 8-10 VI 1924. 
Pod redakcją prezesa prof. Alfonsa Parczewskiego oraz sekret. prof. d-ra Franciszka 
Bossowskiego. Wilno: nakł. Komitetu Zjazdowego, [po 1924]. - 143 s., 24 cm, brosz. 
wyd. Pieczątka własnościowa Igora Andrejewa (1915-1995), prawnika, który 
niechlubnie zapisał się na kartach historii powojennej (m. in. podpisał wyrok na gen. 
A. Fieldorfie "Nilu"). Rocznik Prawniczy Wileński. R. II. zeszyt dodatkowy I. Grzbiet 
podklejony. Wewnątrz czysty egz.  30. - 

348. PODRĘCZNIK dla użytku osób utrzymujących akta stanu cywilnego 
ułożył A. K. Płock: nakł. Księgarni Kempnera, 1894. - [2], 236, [11] s., 19 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Przepisy dot. sporządzania aktów 
stanu cywilnego m. in. różnych wyznań. Grzbiet podklejony. Ślady po zacieku na 
krawędziach. Tekst równoległy w jęz. polskim i rosyjskim.  150. - 

349. PRAWO Cywilne obowiązujące na obszarze B. Kongresowego Królestwa 
Polskiego. Zebrali i przypisami opatrzyli Jan Jakób Litueri Walerjan Przedpełski. 
Wydanie nieurzędowe. Warszawa: nakł. Bibljoteki Prawniczej, 1930. - XXIV, 560, 21 
s., 15,5 cm, opr. wyd. pł. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. W treści: Kodeks 
cywilny Królestwa Polskiego; Kodeks cywilny Napoleona; Ustawy hypoteczne; 
Dodatek z r.1932 do wydawnictwa: nowe ustawy i orzecznictwo kasacyjne. 
Niewielkie otarcia na krawędziach grzbietu. Blok lekko poluzowany.  120. - 

350. REGULAMIN Obrad Senatu uchwalony w dniu 24 marca 1923 r. 
zmieniony i uzupełniony zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 17 grudnia 1930 r. wraz ze 
skorowidzem rzeczowym. Warszawa: Senat R.P. 1931. - 118 s., 15,5 cm, opr. wyd pł. 
ze złoconym orłem i tyt. na licu. Niewielkie otarcia na krawędziach oprawy. Czysty, 
ładny egz.  90. - 

351. SEMADENI Tadeusz: Prawo o ustroju adwokatury. Komentarz - 
orzecznictwo. Przedmową opatrzył Mieczysław Siewierski Prokurator Sądu 
Najwyższego.  Warszawa: Księgarnia Wyd. Prawniczych Marjan Ginter, 1938. - 317 
s., 15 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa "Adwokat Jan Kocznur Kraków", 
(1909-1972) ceniony, krakowski adwokat, zasłużony działacz życia kulturalnego. 
Biblioteczka Prawnika Nr. 3. Okładka lekko poprzecierana.  100. - 

352. SPÓŁDZIELCZY Bank Urzędniczy z ogr. odp. w Warszawie. Statut. 
Warszawa: [b.w], 1936. - 30 s., 14,5 x 11 cm, brosz. wyd.  Na końcu imienna lista 
członków. Krawędzie okładki lekko spłowiałe.  30. - 

353. STATUT Związku Artystów Scen Polskich.  Warszawa: Druk. Jan 
Świętoński i S-ka, 1926. - 15 s., 19 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Podpis 
własnościowy. Statut organizacji powstałej w 1918 r., wpisanej do rejestru 



Stowarzyszeń i Związków w 1926 r. Ślad po zacieku, przechodzący przez wszystkie 
karty. Zagięcia narożników.  30. - 

354. SUSKI Juljan: Organizacja władz i urzędów państwowych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: nakł. Księgarni F. Hoesicka, 1927. - VIII, 74, 
[1] s., 24,5 cm, brosz. wyd.  Wykres organizacji władz państwowych. Skorowidz 
ustaw i rozporządzeń dot. organizacji władz i urzędów. Spis alfabetyczny władz, 
urzędów i instytucji państwowych. Egz. nierozcięty.  45. - 

355. SZPUNAR Adam: Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym. 
Warszawa: Wyd. Prawnicze, 1975. - 250, [2] s., 20,5 cm, opr. wyd. karton z obwolutą. 
Niewielkie naddarcia górnej krawędzi obwoluty i ubytek na krawędzi grzbietu. 
 60. - 

356. UMOWY ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych. Na 
obszarze województw: warszawskiego i miasta stoł. Warszawy, białostockiego, 
lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego, z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok 
służbowy 1938/1939. Warszawa: Nakładem Związku Ziemian, 1938. - 39, [1] s., 16,5 
cm, brosz. wyd.  Umowy podpisane przez przedstawicieli Związku Ziemian, Zw. Zaw. 
Robotników Rolnych RP, Zw. Robotników Rolnych i Leśnych Z. Z. P. oraz 
Chrześciańskiego Związku Zawodowego Robotników Rolnych RP. Stan b. dobry. 
 50. - 

357. USTAWY Karne tymczasowo obowiązujące w Królestwie Polskim 
(wydane do dnia 7 grudnia 1917). Cz. I. Kodeks karny z ustawami dodatkowymi i 
skorowidzem. Cz. II. Ustawy proceduralne ze skorowidzem. Wydali i objaśnieniami 
opatrzyli Aleksander Mogilnicki i Emil Stanisław Rappaport. Wydanie nieurzędowe. 
Warszawa: Sgł. Red. "Kwartalnika Prawa Cywilnego i Karnego", [1918]. - 213; 204 
s., 14,5 x 10 cm, opr. pł.  Wewnątrz reklama wydawnictwa. Okładka podniszczona, ze 
śladem po zacieku przechodzącego do wewnątrz od strony grzbietu.  50. - 

358. ZAMOYSKI Tadeusz, KRZEMIENIEWSKI Eugenjusz: Kodeks 
honorowy. Warszawa: Sgł. Księgarnia K. Paszkowski, [1924]. - VII, [1], 68, [4] s., 
16,5 cm, opr. pł. ze złoconym tyt. na licu.  Popularny, polski kodeks honorowy 
omawiający zasady postępowania honorowego, przepisy pojedynkowe oraz pojedynek 
na szable lub pistolety oraz przepisy prawne dot. pojedynków. Ślady po zszywkach. 
 90. - 

359. ZBIÓR Ustaw Administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z 
Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących, do użytku organów c.k. Władz 
rządowych i Władz autonomicznych, zebrał, systematycznie ułożył i wydał Jan Rudolf 
Kasparek (1824-1890) Naczelnik c.k. Urzędu powiatowego. T.1. (z 3-ch). Kraków: 
nakł wydawcy, 1868. - XXI, [7], 14 - 724 s. (zgodne z BN). 21,5 cm, opr. psk. z epoki. 
Na k. tyt. prywatna pieczątka własnościowa Anastazego Meyera, właściciela 
ziemskiego z małopolski oraz pieczątka " Polska Partia Robotnicza w Wojniczu". 
Najpopularniejszy w galicyjskim świecie urzędniczym zbiór ustaw autorstwa starosty 
powiatowego. Grzbiet dość mocno przetarty, Krawędzie okładki poprzecierane, 
wewnątrz miejscami drobne, rdzawe plamki.  180. - 

360. ZEGARLIŃSKI Stanisław: Zagadnienia spółeczno-moralne. Cz. 1. Prawo 
własności. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska, 1911. - [4], IV, 316 s., 24 cm, brosz. 
wyd.  Rozważania dot. zasad sprawiedliwości społecznej wg Kościoła i prawa 
obowiązującego. Okładka zabrudzona, grzbiet podklejony. Blok lekko poluzowany, 
czysty.  50. – 

 
 

 



       Judaica 
361. DYMOWSKI Tadeusz (1865-1961): Jak się mamy ratować przed zalewem 

żydowskim. Mowa wypowiedziana w Krakowie na wiecu Towarzystwa "Rozwój" 
przez posła...   Kraków: Tow. "Rozwój", 1922. - 21 s., 20 cm, brosz. wyd. (tytuł 
okładka).  Czysty egz.  60. - 

362. EDELMAN Marek (1922-2009): Getto walczy. (Udział Bundu w obronie getta 
warszawskiego).  Warszawa: nakł. C.K."Bundu", 1945. - 67 s., 16,5 x 12 cm, brosz. 
wyd. Okładkę proj. Jan Kasiński.  Relacja jednego z założycieli Żydowskiej 
Organizacji Bojowej i ostatniego przywódcy powstańców ŻOB w getcie 
warszawskim. Okładka lekko zabrudzona z niewielkim ubytkiem na grzbiecie. 
Wewnątrz czysty egz.  150. - 

363. HELLER Otto: Zmierzch żydostwa.  Warszawa: M. Fruchtman, 1934. - 387, [4] 
s., 5 mapek w tekście, 20 cm, opr. ppł.  Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. 
Wspomnienia z podróży po Rosji i opis położenia ludności żydowskiej w ZSRR. 
Oprawa zniszczona. Blok poluzowany, (kilka kartek luzem). Wewnątrz, miejscami 
rdzawe plamy.  150. - 

364. WEISS Hieronim: Brońmy się!  Warszawa: Tow. "Rozwój", 1920. - 36 s., 22 
cm, brosz. wyd.   Druk promujący Bank Narodowy założony przez Tow. "Rozwój", 
udzielający kredytów polskim przedsiębiorcom na rozwój handlu, rzemiosła i 
przemysłu w celu zmiejszenia liczby przedsiębiorów żydowskich. Czysty egz.  50. - 

365. ZADERECKI Tadeusz: Tajemna wiedza żydowska.  [Lwów]: Żydowskie Tow. 
Wydawnicze "Cofim", 1937. - [2], 173, [3] s., 23 cm, brosz. wyd.   Bibliotheca 
thalmudica. Nr. 2. Odbito 36 egz. specjalnych dla założycieli i udziałowców Żyd. 
Tow. Wydaw. "Cofim" niniejszy egz. imienny otrzymał dyr. J. Prusicki. Okładka 
podniszczona z ubytkami, brak grzbietu. Wewnątrz na pierwszych kartach zagięte 
narożniki, poza tym czysty egz.  150. - 

 

 

       Poradniki 
 

366. [ALKOHOLIZM]. Na straży zdrowia. R. VII. Nr 2.  Warszawa: 
Państwowa Szkoła Higieny, 1945. - 31, [1] s. rys., 20 cm, brosz. wyd. Numer 
miesięcznika poświęcony alkoholizmowi "jako wrogowi narodowemu", potrzebie i 
metodach leczenia. Czysty egz.  30. - 

367. BACHE Edward: Nowy lekarz dla kobiet i doktór dla dzieci przez... 
lekarza i specjalisty dla chorób kobiecych. Złota księga dla familii i słownik środków 
domowych. Książka powszechnie zrozumiała i pouczająca dla kobiet i matek... Z 
dodatkiem: Pierwsza pomoc przy nieszczęśliwych przypadkach. [acc:] Choroby 
dziecięce a mianowicie odra, żarnice, szkarlatyna i błonica, koklusz itp. powstanie 
tych chorób, zapobieganie im jakoteż przyrodne leczenie tychże. Wyd. 2. z rycinami.  
Weissensee; Berlin: E. Bartels; nakł. Wyd. "Przewodnika Zdrowia", [ok. 1890; 1907]. 
- 173, [3]; 56 s., il., 21 cm, współopr. ppł. z naklejoną przednią, oryg. okładką.  
Okładka podniszczona, blok poluzowany. Wewnątrz drobne, rdzawe plamki. 
 120. - 

368. BRZEZIŃSKI Kazimierz (1866-1924): Polska pomologja. Opis 
celniejszych odmian drzew owocowych polecanych do hodowli w Polsce. Wyd. 1. 



Lwów: Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga, 1921. - 237 s., [16] k. tabl. kolor., 25 
cm, opr. wyd. ppł.  Okładka poprzecierana na krawędziach. Wewnątrz czysty egz. 
Poprzestawiana kolejność tabl.  150. - 

369. DIETETYKA. Pod redakcją prof. dra. J. K. Parnasa (Lwów), prof. dra. F. 
Malinowskiego (Warszawa), doc. dra. St. Kleina (Warszawa), dra. L. Justmana 
(Warszawa) i mag. Przyrody i Dietetyki Marji Morzkowskiej (Warszawa).  Warszawa: 
nakł. Warszawskiej Ajencji Wyd. "Delta" Sp. z o.o., 1934. - [8], 701, [31] s., reklamy, 
23,5 cm, opr. wyd. pł. Podręcznik dietetyki ze skorowidzem opracowany przez 
wybitnych polskich specjalistów. W treści: Dietetyka ogólna; Dietetyka szczegółowa; 
Zasady naukowe, techniczne i praktyka sztuki kulinarnej. Liczne reklamy firm 
chemiczno-farmaceutycznych. Niewielkie przetarcia na krawędziach okładki. 
 180. - 

370. FORD czterocylindrowy na rok 1937.  [Kopenhaga: Ford Motor 
Company, 1935]. - [9] il., folder reklamowy składany, 32 × 47 cm (17 × 23,5 cm), bez 
opr.  Pieczątka: Bracia Stefan i Piotr Bergman / Inżynierowie, Warszawa, 
Marszałkowska 154 [znani dystrybutorzy samochodów produkcji amerykańskiej]. 
Parę podkreśleń, podpis ołówkiem. Stan b. dobry.  120. - 

371. HENNENKING Emilie: Książka kucharska D-ra Oetkera opracowana 
przez... nauczyc. gospodarstwa domowego. Wydanie C. Oliwa: nakł. Fabryki 
Środków Spożywczych D-ra Augusta Oetkera, [1937]. - 136 s., XVI tabl., [1] k. tabl. 
rozkładana, rys. tabele. 20 cm, brosz. wyd. Podstawowe informacje o żywieniu, 
organizacji pracy w kuchni oraz przepisy kulinarne wzbogacone ilustracjami. Okładka 
lekko zabrudzona. Wewnątrz czysty egz.  80. - 

372. HEŸMAN Zygmunt: Jacket-korona : (pochewkowa korona porcelanowa). 
Preparowanie zęba i przygotowanie korony ułatwionym sposobem lania. 107 rycin. 
Podręcznik dla lekarzy i studentów poświęcających się odontologji. Wyd. pierwsze. 
Włocławek: Główny Skład: J. Byszkowicz, Warszawa, 1929. - 94, [2] s., il., 24 cm, 
brosz. wyd. Bogato ilustrowany podręcznik dentystyczny. Drobne przykurzenia 
okładki, blok idealny.  150. - 

373. HOJNACKI Władysław: Higjena kobiety i kosmetyka. Wyd. 5. 
przerobione i powiększone. Lwów-Warszawa: nakł. Księgarni Polskiej B. 
Połanieckiego, 1928. - [8], 478, [2] s., il., rys. 19,5 cm, opr. wyd. pł. Poradnik dla 
kobiet. W treści m.in.: Małżeństwo; Macierzyństwo; Życie codzienne; Piękność i 
kultura ciała; Kosmetyka. Okładka podniszczona, odbarwienia i otarcia na 
krawędziach. Wyklejki z licznymi, rdzawymi plamkami. Wewnątrz czysty egz.  50. 
- 

374. JANKOWSKI Edmund: Ogród przy dworze wiejskim przez... Wydanie 
drugie poprawione i dopełnione. T. 1-2.  Warszawa: nakł. autora, 1900. - [8], 250 
(właśc. 270) s., il., rys.; [2], 499, [12] s., il., rys., [4] k. tabl. rozkł. w litografii, 23 cm, 
współopr. pł. T. 1. Ogród użytkowy (warzywny i owocowy). T. 2. Ogród ozdobny 
(spacerowy i kwiatowy). Całość wzbogacają setki rycin, opisów roślin i sposobów 
upraw oraz rozdział o przechowywaniu i przerabianiu warzyw i owoców (np. 
produkcja jabłecznika i wina). Błąd zecerski w paginacji t. 1 od. s. 257. Okładka 
podniszczona, grzbiet dorobiony. Na wyklejkach i w tekście podkreślenia i notatki. 
Ostatnie s. pogniecione, miejscami rdzawe plamki. Tablice w stanie b. dobrym, co jest 
wielką rzadkością.  450. - 

375. JARNUSZKIEWICZ Mieczysław: Blacha czysto-cynkowa w 
budownictwie. Informator dla architektów, budowniczych, blacharzy i osób w 
budownictwie zainteresowanych. Opracował i zilustrował...  Katowice: Walcownia 
Cynku "Blacha Cynkowa" Sp. 1936. - VI, [2], 139 s., fot., rys., schematy, 23 cm, 



brosz. wyd.  Okładka zabrudzona z niewielkimi zagięciami na narożnikach. Wewnątrz 
czysty egz.  120. - 

376. KALENDARZ myśliwski na 1937 rok pod redakcją Walentego 
Garczyńskiego.  [Warszawa]: Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich, 1937. - 415, 
[1] s., rys., nuty, inseraty. 19 x 10 cm, opr. wyd. pł. zdobione. W treści m. in.: Prawo 
łowieckie; Pobudki i sygnały myśliwskie; Hodowla drobnej zwierzyny; Wykaz 
hodowców psów myśliwskich (seterów ang., pointerów); Wzorowy Statut Kółek 
Łowieckich. Liczne reklamy. Okładka poprzecierana, na licu ( sygnatura J.D.) i tylnej 
okładce złocenia. Wewnątrz czysty egz.  150. - 

377. NEHRING Edward: Mały sad. Podręcznik dla uczniów PR w konkursie 
zakładania sadów.  Warszawa; Centralny Komitet do Spraw Młodzieży Wiejskiej, 
1938. - 131, [1] s., rys., 23 cm, brosz. wyd. Biblioteczka Przysposobienia Rolniczego 
Nr 13. Niezbędne informacje o zakładaniu, pielęgnowaniu sadu, zbieraniu i 
przechowywaniu owoców. Grzbiet podklejony, niewielki ubytek tylnej okładki. 
Wewnątrz czysty egz.  30. - 

378. OGRODNICTWO Działkowe. Miesięcznik. R. I. nr 1-4. wrzesień-
grudzień 1938.  Warszawa: Centralny Związek Tow. Ogrodów i Osiedli Działkowych 
Rz. P., 1938. - 15, [3]; 15, [1]; 15, [1]; 23 s., il., fot., rys., 24 cm, współopr. ppł. z zach 
oryginalnymi okładkami brosz. Okładki proj. Maciej Karski.  Pierwsze numery 
czasopisma dla działkowców , kolejne ukazywały się do VI. 1939 r. (nr 1-6/7) pod tyt. 
"Ogrody i Osiedla Działkowe". W treści artykuły, informacje i porady dla 
działkowców Czysty egz.  80. - 

379. POPARD Irena (1894-1950): Gimnastyka rytmiczna. Tłumaczyła 
Kazimiera Muszałówna 1902-1980). Warszawa: Wyd. M. Arcta, 1926. - 103, [25] s., 
il., 20 cm, opr. ppł. z naklejoną okł. brosz. Bogato ilustrowany podręcznik do ćwiczeń 
gimnastycznych z elementami tańca i baletu dla kobiet i dzieci. Okładka podbrudzona. 
Wewnątrz czysty egz.  90. - 

380. STRUMIŁŁO Józef (1774-1847): Ogrody północne. T. 3. (ostatni). Ogród 
ozdobny, hodowla roślin i kwiatów cieplarniowych i wazonowych. Kalendarz 
ogrodniczy. Wydanie 7 przerobione i pomnożone przez Władysława Tynieckiego b. 
profesora botaniki i ogrodnictwa w wyższ. kraj. szk. rol. w Dublanach Wilno: nakł. i 
druk. Józefa Zawadzkiego, 1883. - 463 s., rys, [1] k. tabl. w litografii, 23 cm, opr. ppł. 
Najważniejsza praca pioniera ogrodnictwa polskiego, w której wyłożył zasady 
zakładania ogrodów i pielęgnacji roślin. Okładka podniszczona, zabrudzona. 
Wewnątrz miejscami rdzawe plamki, tablica lekko naddarta, podklejona z plamą. 
Nieczęste.  150. - 

381. THULLIE Maksymilian (1853-1939): Podręcznik statyki budowli dla 
inżynierów, architektów i słuchaczów szkół politechnicznych z 284 rysunkami w 
tekście i 6 tablicami. Lwów: Nakł. autora, 1886. - VII, [1], 312 s., 6 k. tabl. rozkład., 
23 cm, opr. płsk. z epoki. M. Thullie (1853-1939) - inżynier, kierownik Katedry 
Budowy Mostów i rektor Politechniki Lwowskiej, senator, autor pierwszych polskich 
podręczników budowy mostów, rzeczoznawca przy budowie wiaduktu im. ks. Józefa 
Poniatowskiego w Warszawie. Zaw.: Wiadomości wstępne ze statyki wykreślnej - 
Składanie sił, Belka prosta; Wytrzymałość konstrukcyj drewnianych i żelaznych - 
Wytrzymałość na ciągnienie i ciśnienie, Wytrzymałość na ścinanie, Wytrzymałość na 
zginanie, Wytrzymałość na wyboczenie, Wytrzymałość na skręcenie, Belki kratowe i 
więzary dachowe; Teorya sklepień - Sklepienia kolebkowe, Sklepienia krzyżowe i 
baniaste, Przyczółki i filary; Budowle ziemne - Równowaga stoków, Parcie ziemi, 
obliczone sposobem analitycznym, Parcie ziemi, wyznaczone wykreślnie, Inne teorye 



parcia ziemi, Parcie ziemi na sklepienie; Mury oporowe - Stałość murów oporowych. 
drobne zaplamienia okładki. Stan dobry.  250. - 

382. WERNIC Henryk: Co i jak robią rzemieślnicy. Opis rzemiosł dla 
młodzieży, tudzież przewodnik przy wyborze powołania opracowany przez... 
Warszawa; [Wyd. Kasy Pomocy im. J. Mianowskiego], 1898. - [2], II, 313, [2], II, 8 
s., il., rys., 19,5 cm, opr. ppł. Poradnik dla młodzieży stojacej przed wyborem zawodu. 
Opisy poszczególnych rzemiosł i warunki kształcenia. Blok lekko poluzowany, 
wewnątrz czysty egz.  90. - 

383. WYROBEK Zygmunt (1972-1939): Vademecum. Techniczny podręcznik 
harcerski. Trzecie w trójnasób powiększone wydanie z 173 rysunkami. Wilno-
Kraków: Harcerska Spółka Wyd., 1921. - [4], 190, [4] s., rys., 19,5 cm, opr. ppł.  
Pieczętny exlibris Barbary Trojanowskiej i pieczątka "Kooperatywa Harcerska Drużyn 
Warsz."  Czysty egz.  100. - 

384. ZIELNIK czyli Atlas roślin leczniczych znachodzących się w Kneippa 
"Aptece domowej" (część II. Moje leczenie wodą). Zawiera opisy i wierne obrazy 
roślin leczniczych, polecanych w książkach ks. Kneippa, i niektórych używanych 
często przez lud. Wyd. II. (Kolorowy światłodruk).  Kempten (Bawarja): nakł. 
Księgarni Józefa Kösela, 1901. - XII, [92] s., XLI k. tabl., 19 cm, opr. psk. z epoki.  
Podpis własnościowy "Josef Machalica w Sielcu na Kempie Sosnowice D. 
15.XI.1903". Przestawiona kolejność tabl. (tabl. XXIX po XXXI. Okładka lekko 
przetarta na krawędziach i grzbiecie. Blok poluzowany. Miejscami drobne 
zabrudzenia i plamki na marginesie. Ołówkiem wpisane tłumaczenie łac. nazw. 
 150. – 

 
 

      Pszczoły 
385. CIESIELSKI Teofil: Bartnictwo czyli hodowla pszczół dla zysku oparta na 

nauce i wielokrotnem doświadczeniu. Gospodarka w pasiece. Przejrzał i uzupełnił 
prof. dr. Józef Tomkiewicz. Wyd. 2. Lwów: nakł. i własność księgarni Gubrynowicza 
i Syna, 1925. - [4], 255 s., rys., 25 cm, brosz. wyd.  Okładka lekko podbrudzona. Blok 
poluzowany, kilka składek luzem.  150. - 

386. CZYŃKA Onufry M.: Pszczelnictwo i racjonalność tegoż w nowym 
oświetleniu prawdy.  Warszawa: Sgł. Księgarnia Rolnicza, [1933]. - 316, III s., [2] fot. 
(w tym portret w paginacji), [1] k. tabl. rozkładana (budowa ula). 20,5 cm, brosz. wyd. 
Cz. 1. Teorja pszczelnicza na podstawie nauki ks. d-ra Dzierżona; Cz. 2. Gospodarka 
pasieczna zgodnie z naturalnym ustrojem życia pszczół i porządkiem ich domu napisał 
na podstawie 50-letniej praktyki autor. Okładka podniszczona, zabrudzona i 
pokruszona na krawędziach, grzbiet podklejony. Wewnątrz czysty egz. Tabl. lekko 
naddarta, podklejona.  80. - 

387. GROCHOWSKI Tadeusz: Zarys bibliografji pszczelniczej polskiej.  Lwów: 
Redakcja "Bartnik Postępowy", 1925. - 16 s., 19,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Na 
wewnętrznej s. tylnej okładki zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Bibliografia 
obejmująca wydawnictwa pszczelarskie (204 poz.) od XVI w. do XX. Na końcu 
indeks autorów. Krawędzie lekko pokruszone, wewnątrz miejscami notatki na 
marginesach.  90. - 

388. LEŚNIEWSKI Paweł Eustachy (1794-1855): Nauka chowu pszczół 
rozmaitemi sposobami stosownie do różnego gatunku ulów już pojedynczych, już 
składanych, przewiewnych, drewnianych czy słomianych, zgodnie z naturą tego 
owadu i doświadczeniem światłych pszczelarzy, jako drugie poprawione i pomnożone 



wydanie przewiewnej metody Nutta do użytku polskich gospodarzy przygotował.. Z 
IX tablicami rycin. Warszawa: nakł. Gustawa Sennewalda, 1843. - [4], V, [1], 290, 
[3], [1] s., IX k. tabl., 21 cm, karton, grzbiet zmieniony. Wewnątrz na marginesie 
prywatna pieczątka własnościowa. Pierwsze 3 karty (w tym k. tyt.) oraz ostatnia ze 
spisem rozdziałów uzupełniona wg oryginału, s. 47/48 uszkodzona. Tablice w 
litografii. Wewnątrz niewielkie, rdzawe przebarwienia. Nieczęste.  500. – 

 
 

      Religia 
389. [AKCJA KATOLICKA] CIVARDI Ludwik: Podręcznik Akcji Katolickiej. II 

Praktyka. Przekład autoryzowany A. Kicińskiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 
1935. - [6], 267, [1] s., 19,5 cm, brosz. wyd. Książnica Akcji Katolickiej nr 22. 
Działalność praktyczna Akcji Katolickiej i jej formy organizacyjne. Czysty egz.  30. - 

390. [AKCJA KATOLICKA] KUBINA Teodor: Akcja Katolicka a akcja 
społeczna.  Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1930. - [4], 96 s., 20 cm, brosz. wyd.  
Podpis na okładce.  Okładka lekko zabrudzona i spłowiała na grzbiecie. Wewnątrz 
czysty egz.  25. - 

391. [AKCJA KATOLICKA] STATUT Konstytucyjny Akcji Katolickiej oraz 
regulaminy.  Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1930. - 26, [1] s., 18 cm, brosz. wyd.  
Na k. tyt. pieczątka "Katolicki Związek Mężów", Książnica Akcji Katolickiej nr 8. 
Czysty egz.  30. - 

392. DOERR Fryderyk: Proces Jezusa Chrystusa w oświetleniu prawno-
historycznym. Za zezwoleniem autora przełożył Dr, Stefan Glaser. Wilno: nakł. 
Księgarni Kazimierza Rutskiego, 1927. - VI, [2], 98, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. "... 
należy do najlepszych monografij prawniczych, poświęconych ostatnim chwilom 
Chrystusa, zwłaszcza zaś Jego procesowi przed trybunałami żydowskim i rzymskim." 
Grzbiet podklejony, okładka lekko zabrudzona.  60. - 

393. KALENDARZ Votum Narodowego (budowy kościoła Opatrzności Bożej) na 
rok pański 1939 zwyczajny.  Warszawa: Wyd. Federacji Votum Narodowego, 1939. - 
96 s., il., fot., 22,5 cm, brosz. wyd. W treści m. in.: Kalendarium; Spis imion 
katolickich i słowiańskich; Historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie; Pamiątki narodowe w niektórych kościołach warszawskich. Okładka 
przykurzona z niewielkim ubytkiem dolnego narożnika.  50. - 

394. OTWINOWSKI Konstanty: Dzieła X. Piotra Skargi T. J. Spis bibliograficzny. 
Opracował...  Kraków: nakł. Akademii Umiejętności, 1916. - XVI, 124 s., 27 cm, opr. 
pł. z zach. okładką.  Na ostatniej wyklejce zdezaktualizowana pieczątka. "Praca 
niniejsza obejmuje wykaz i opis wszystkich drukowanych dzieł Skargi, począwszy od 
r. 1576 aż do r. 1912, tj. 59 druków, wydanych za życia Skargi i 129 druków, 
wydanych po jego zgonie." Z podobiznami kart tytułowych. Okładka lekko 
przykurzona, wewnątrz czysty egz.  100. - 

395. PĘKALA Karol: Caritas we współczesnej pracy duszpasterskiej.  Tarnów: 
[b.w], 1939. - 283 s., 24 cm, opr. pł.,  Miejscami podkreślenia ołówkiem. 30. - 

396. REUSCH Henryk J.: Biblja i natura. Zestawienie biblijnego opowiadania o 
pierwotnych dziejach ziemi z rezultatami nauk przyrodniczych napisane przez... 
Przetłumaczone z 3-go wydania niemieckiego przez ks. Michała Nowodworskiego.  
Warszawa: nakł. tłumacza, 1872. - VII, [1], 492, VIII s., 23 cm, opr. psk.  Liczne 
podpisy własnościowe i zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Stworzenie świata 
wg biblii i nauki. Grzbiet współcześnie dorobiony. Otarcia na krawędziach. Wewnątrz 
niewielki plamki.  90. - 



397. SPRUSIŃSKI Stanisław, DEPTUŁA Władysław: Podręcznik organizacyjny 
oddziału K.S.M. opracowali...  Warszawa: Wyd. Katolickiego Związku Mężów, 1937. 
- 262, [2] s., [3] k. tabl., 19 cm, brosz. wyd. Biblioteka K.Z.M. T. II. W treści: Akcja 
Katolicka; Praca w oddziale Katolickiego Stowarzyszeniu Mężów; Człowiek w 
oddziale K.S.M.; Przepisy prawne. Okładka lekko przykurzona. Egz. częściowo 
nierozcięty.  25. - 

398. VERMEERSCH Artur: Katechizm małżeństwa chrześcijańskiego według 
encykliki "Costi Connubii" za zezwoleniem autora z francuskiego przełożył ks. Jan 
Korzonkiewicz. Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha, 1932. - [4], 97, [2] s., 20 cm, 
brosz. wyd. Książnica Akcji Katolickiej nr.15. Wydane w formie katechizmu główne 
założenia encykliki ogłoszonej przez papieża Piusa XI z 31.XII. 1930 r. o świętości 
małżeństwa i sceptyczną oceną emancypacji kobiet. Okładka lekko przykurzona. 
 30. - 

 

 

      Varia 
399. BARYCZ Henryk: Pamiątka uroczystości Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

dniach 15 i 16 listopada 1936 zredagował i wstępem zaopatrzył...  Kraków: Rektorat 
U.J., 1937. - 52, [2] s., [14] k. fot., 24,5 cm, brosz. wyd.  Uroczystość związana z 
nadaniem Uniwersytetowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Okładka 
lekko pokruszona na krawędziach. Wewnątrz czysty egz.  50. - 

400. BINENTAL Leopold (1886-1944): Chopin. Życiorys twórcy i jego sztuka.  
Warszawa: F. Hoesick, 1937. - 172, [2] s., 22 k. tabl. (fot., faksimile, nuty). 19 cm, 
opr. wyd. pł. Okładkę proj. Krystyna Binental (córka). Egz. z nr 647 z podpisem 
autora i wydawcy. "21 reprodukowanych dokumentów... w tym znaczna większość 
ukazuje się w druku po raz pierwszy...: facsimile pełnego autografu poloneza A-dur, 
podobizny listów Chopina, G. Sand, A. Mickiewicza, Balzaca." Autor muzykolog, 
skrzypek i kolekcjoner, odnalazł w 1934 r. w archiwum wydawnictwa Breitkopf und 
Härtel zbiory rękopisów i portretów Fryderyka Chopina. Okładka lekko podniszczona, 
grzbiet podklejony. Wewnątrz czysty egz. Zachowany fragment obwoluty.  
60. - 

401. BRENSZTEJN Michał: Nauka w Republice Litewskiej.  Warszawa: Kasa im. 
Mianowskiego, 1934. - 225-308 s., 24 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka).  Nadbitka z T. 
XIX "Nauki Polskiej". W treści: Budżet; Uczelnie; Muzea; Galerie; Archiwa; itp. już 
istniejące jak i planowane. Czysty egz.  50. - 

402. CZARTORYSKI Zygmunt (1853-1920): O drogach żelaznych 
podrzędniejszych i najodpowiedniejszej szerokości toru dróg żelaznych 
wązkotorowych skreślił … Wyd. 2. (wyd. 1. druk. jako dodatek do "Ziemianina" w 
1893r.)  Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1895. - 99 s., 24 cm, brosz. wyd.  Praca na 
temat rozwoju kolei wąskotorowej i potrzebie ujednolicenia szerokości torów. 
Okładka lekko przebarwiona na krawędziach, wewnątrz czysty egz.  150. - 

403. DARWIN Karol: Dobór płciowy. Przełożył z angielskiego za upoważnieniem 
autora Ludwik Masłowski. T. 1-2. Wyd. 1. Lwów: Księgarnia Polska 1875;1876. - 
262, [2] s., il.; 313, [3] s., il., 21,5 cm, współopr. psk. współcz.  Drugorzędne 
znamiona płciowe owadów, ryb, gadów, płazów, ptaków, ssaków i u człowieka. W 
dodatku: O podobieństwie i o różnicy w budowie i w rozwoju mózgu człowieka i 
małpy przez prof. Thomasa H. Huxleya (zwanego buldogiem Darwina). Pierwsza k. 



tyt. z niewielkim ubytkiem na krawędzi. Miejscami drobne, rdzawe plamki. 
 300. - 

404. DARWIN Karol: Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt przez... Przekład dzieła 
pod napisem "The Expression of the Emotions in Man and Animals..." dokonany 
przez D-ra Konrada Dobrskiego (1849-1915). Wyd. 1. Warszawa: druk. Józefa 
Sikorskiego, 1873. - 321, [1], XI s., V k. tabl., rys. w drzeworycie w tekście. 23 cm, 
opr. ppł., Liczne zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Badania nad sposobami 
wyrażania emocji u ludzi i zwierząt. Egz. podniszczony (głównie w pierwszej 
połowie), ślad po zacieku na marginesach, liczne rdzawe plamki. Na s. 117-120 na 
marginesach ślad po kleju (?). Brak części k. nr III.  150. - 

405. [EUKLIDES] Euklidesa początków geometryi ksiąg ośmioro to iest sześć 
pierwszych, iedenasta i dwunasta z dodanemi przypisami dla pożytku młodzieży 
akademickiey wytłumaczone przez Józefa Czecha (1762-1810)... po śmierci autora 
wydanie drugie z przydaną Trygonometryą Roberta Simsona przełożoną z 
angielskiego. Z figurami na miedzi rzniętemi tablic 10. Wilno: nakł. i druk. J. 
Zawadzkiego, 1817. - [8], XX, 476 s., X k. tabl. rozkł. 21 cm, opr. karton z epoki. 
Podpis i prywatna pieczątka własnościowa. Okładka podniszczona, z otarciami na 
krawędziach, z niewielkimi ubytkami. Tablice ze śladem po zacieku. Blok czysty. 
 300. - 

406. HOENE-WROŃSKI Józef Maria (1776-1853): Kodeks prawodawstwa 
społecznego absolutnego. Z rękopisu francuskiego niedrukowanego przełożył Józef 
Jankowski.  Warszawa: Wyd. M. Arcta, 1923. - 135, [1] s., 17,5 cm, brosz. wyd.  
Prace Instytutu Mesjanistycznego. Przednia okładka dorobiona wg oryginału. Egz. 
nierozcięty.  50. - 

407. HOENE-WROŃSKI Józef Maria (1776-1853): Odezwa do narodów 
sławiańskich względem przeznaczeń świata.  Paryż: w Księgarni Zagranicznej Franka, 
1848. - [4], 50, [1] s., 32 cm, brosz. wyd.  Manifest mesjanizmu. Okładka luzem, 
podniszczona. Blok poluzowany. Egz. nierozciety.  90. - 

408. [HOENE-WROŃSKI Józef] HOENE WROŃSKI. (Przedruk z Przeglądu 
Poznańskiego).  Poznań: [b.w.], 1893. - [2], 90 s., 26,5 cm, brosz. wyd.  
Charakterystyka i poglądy przedstawiciela polskiej filozofii mesjanistycznej. Okładka 
i składki luzem, krawędzie pogniecione z ubytkami, liczne rdzawe plamki. Egz. 
nierozcięty.  120. - 

409. HOVEY William A.: Odgadywanie myśli. Przełożył z angielskiego Henryk 
Wernic.  Warszawa: T. Paprocki i S-ka, 1895. - 255 s., rys., 19,5 cm, brosz. wyd.  
"...odgadywanie w umyśle, czytanie myśli lub przenoszenie myśli." Zjawiska 
parapsychiczne poparte badaniami i doświadczeniami w Londyńskim Towarzystwie 
Badaczy Zjawisk Psychologicznych. Niewielkie ubytki na krawędziach okładki. Egz. 
nierozcięty.  90. - 

410. KALENDARZ Notatnik dla drogerzystów i farmaceutów na rok 1933. R. 
XII.  Poznań: nakł. "Kupca", [1932]. - IV, 432, [2] s., liczne reklamy., 34,5 x 13 cm, 
opr. wyd. ppł.,  Cz. I. Kalendarium; Dane adresowe ważniejszych urzędów. Cz. II. 
Sytuacja ekonom i statystyki; Elaboraty fachowe (artykuły branżowe m. in. o 
rodzimych ziołach leczniczych); Tabele podręczne drogisty; Odczynniki i płyny w 
laboratorjum drogeryjnym; Dział fotograficzny; Spis drogeryj i składów aptecznych 
według województw R.P; Liczne reklamy firm, zakładów produkcyjnych, hurtowni 
oraz produktów. Okładka poprzecierana, wewnątrz czysty egz., bez notatek i 
zapisków.  280. - 

411. [KALENDARZ] Ilustrowany Kalendarz Wychodźczy na rok 1966.  Lens: 
"Narodowiec", [1965]. - 160 s., il., fot., 25,5 cm, brosz. wyd.  "Ilustrowany Kalendarz 



Wychodźczy niezbędny towarzysz każdego Polaka na emigracji". W treści m.in.: 
porady, rozrywka, komiksy, historyjki, zabawy oraz trochę aktualnych wydarzeń z 
Polski i ze świata. Zagięcia i załamania okładki.  50. - 

412. KERKOF B. J.: Drogi asfaltowe i smołowe. Budowa dróg bitumicznych. 
[acc:] VESPERMANN: Nawierzchnie drogowe za smół i mieszanek smołowo-
asfaltowych. Przełożył, opracował i zaopatrzył dodatkiem p.t. Polskie smoły drogowe 
i mieszanki smołowo-asfaltowe inż. Włodzimierz J. Górski. Warszawa: Stow. 
Członków Pol. Kongresów Drogowych; nakł. Bibljoteki Drogowej, [1928;1932]. - 
132 s., [8] k. fot.; 241, [7] s., reklamy. 23,5 cm, współopr. pł. Na wyklejce prywatna 
pieczątka własnościowa. Bibljoteka Drogowa T. I-II. Czysty egz.  150. - 

413. KRAWCZYŃSKI Zdzisław: Z rozważań nad wychowaniem nowego 
człowieka.  Kraków: Sgł. Gebethner i Wolff, 1933. - 174 s., 21 cm, brosz. wyd.  "... ku 
czemu ma zmierzać reforma szkolna... problem, który wyrasta na tle przeciwstawienia 
sobie teraźniejszości i przeszłości." Dołączone: Prośba autora o wpłatę wraz z 
przekazem oraz recenzje prasowe książki (2 k.). Okładka pokruszona na krawędziach. 
Egz. nierozcięty.  35. - 

414. LIBELT Karol (1807-1875): Wcielające się idee czasu. przez...  Kraków: 
Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1869. - 19 s., 21,5 cm, opr. ppł. Prywatny podpis 
własnościowy. Rozprawa polskiego filozofa, przedstawiciela mesjanizmu polskiego, 
publicysty i działacza polit. Niewielkie zabrudzenia i rdzawe plamki. 
 30. - 

415. NA AKT Uroczysty Szkoły Obwodowej w Lipnie w dniu 28 lipca 1838 roku 
odbyć się mający szanowną publiczność zastępca inspektora S. Poznański imieniem 
całego Instytutu zaprasza.  Płock: druk. Edward Paule i S-ka, 1838. - [8] s., 20,5x17,5 
cm, bez opr.  Druk okolicznościowy. Program zakończenia roku szkolnego oraz 
informacje dot. nowego roku szkolnego 1938/39 w szkole w Lipnie gub. płockiej. 
Niewielkie zagięcia na krawędziach.  50. - 

416. NIEDBAŁ Ludwik: Z łowisk wielkopolskich. Obrazki i szkice przyrodniczo-
myśliwskie.  Poznań: nakł. Księgarni św. Wojciecha, 1923. - 175, [3] s., il., 24 k.tabl., 
24,5 cm, opr. wyd. ppł.  Opowieści myśliwskie mówiące o przyrodzie, zwierzynie 
leśnej i myśliwskich zwyczajach, oparte na przeżyciach autora. Okładka 
podniszczona, blok poluzowany, kilka kartek luzem. Ilustracje wykonane techniką 
wklęsłodrukową (rotograwiura).  120. - 

417. PAMIĘTNIKI lekarzy. [Przedmowa Melchiora Wańkowicza].  Warszawa: 
Wyd. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 1939. - VII, 678, [1] s., 25 cm, brosz. wyd.  
Pamiętniki spisane przez lekarzy "z własnych przeżyć i spostrzeżeń", nadesłane na 
konkurs zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społ. Okładka pokruszona na 
krawędziach z lekko zagiętymi narożnikami. Grzbiet nadpęknięty.  90. - 

418. PIOTROWSKI Stanisław (1849-1919): K. Marxa teorja wartości. Studjum 
ekonomiczne.  Warszawa: Sgł. E. Wende i Co., 1891. - [4], 46 s., 23 cm, brosz. wyd.  
Krytyka teorii zawartej w "Kapitale" Karola Marksa. Niewielki zagięcia i załamania 
narożników, grzbiet z ubytkiem.  50. - 

419. POLSKIE Koleje Państwowe. Przepisy sygnalizacji na kolejach polskich. Nr. 
E.1. (Zatwierdzone rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 9 lipca 1930 r. Nr. 
V/5/6195/30).  Warszawa: nakł. Ministerstwa Komunikacji, 1930. - [4], 168 s., rys., 
16,5 cm, opr. wyd. ppł.  W treści: Przepisy stosowania sygnałów (semafory, latarnie, 
sygnały); Postanowienia przejściowe; Wskaźniki. Okładka podbrudzona. Blok lekko 
poluzowany. Wewnątrz , miejscami pokolorowania kredką.  50. - 

420. POWSZECHNA Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929. Dzieło 
zbiorowe pod kierownictwem dr. Stanisława Wachowiaka Prezesa Zarządu P.W.K. T. 



1.  Poznań: nakł. P.W.K., 1930. - XII, 587, [1] s., [5] k. portretów, [6] k. tabl. w tym 5 
kolor., [5] k. tabel rozkład., [1] plan wystawy rozkł., liczne il., fot. i portrety w tekście. 
29,5 cm, opr. wyd. pł. Okładkę i wyklejki proj. Adolf Berezowski (1890-1971), 
architekt. Monografia pierwszej Powszechnej Wystawie Krajowej. T. 1. (z 5-ciu). W 
tomie: Rys historyczny; Organizacja i administracja; Zasady finansowania; 
Organizacja finansów; Propaganda; Echo Powszechnej Wystawy Krajowej; Rząd a 
P.W.K.; Miasto Poznań a P.W.K. Okładka miejscami lekko odbarwiona, na licu 
srebrzony tytuł, ozdobne wyklejki.  150. - 

421. POWSZECHNA Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929. Dzieło 
zbiorowe pod kierownictwem dr. Stanisława Wachowiaka Prezesa Zarządu P.W.K. T. 
4.  Poznań: nakł. P.W.K., 1930. - [4], 367 s., fot., [1] k. tabl. rozkł., 29,5 cm, opr. wyd. 
pł. Okładkę i wyklejki proj. Adolf Berezowski (1890-1971), architekt. W t. 4.: Dział 
Przemysłowy Na Powszechnej Wystawie Krajowej; Bank Polski; Bankowość 
prywatna w Polsce; Wystawa instytucyj ubezpieczeniowych; Rzemiosło; Wystawa 
sztuki ludowej i przemysłu ludowego; Wystawa pracy kobiet; Wystawa instytucyj 
kult.-oświat.; Wystawa prasy; Wystawa książki; Wystawa sztuki; Polonia Zagranicą. 
Okładka miejscami lekko odbarwiona, lekko naderwana wyklejka tylnej okładki. Blok 
lekko poluzowany. Wewnątrz drobne rdzawe plamki.  100. - 

422. POWSZECHNA Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929. Dzieło 
zbiorowe pod kierownictwem dr. Stanisława Wachowiaka Prezesa Zarządu P.W.K. T. 
5.  Poznań: nakł. P.W.K., 1930. - [4], 642, [1] s., fot., 29,5 cm, opr. wyd. pł. Okładkę i 
wyklejki proj. Adolf Berezowski (1890-1971), architekt. W. t. 5. rolnictwo na 
wystawie ( produkcja rolna, produkcja zwierzęca, hodowle specjalne, łowiectwo, 
ogrodnictwo) oraz podsumowanie końcowe wystawy. Okładka miejscami lekko 
odbarwiona, na licu srebrzony tytuł, ozdobne wyklejki.  150. - 

423. PREPARATY Spiess. [Katalog handlowy Przem.-Handlowych Zakładów 
Chemicznych Ludwik Spiess i Syn Sp. Akc.]  Warszawa: Przem.-Handlowe Zakłady 
Chemiczne Ludwik Spiess i Syn, [po 1936]. - 259 s., [4] s. il., 18,5 cm, opr. wyd. pł.  
Katalog największego w Polsce producenta leków, środków opatrunkowych i 
kosmetyków. Fabryka znajdowała się w Tarchominie (obecnie Polfa Tarchomin). 
Katalog obejmuje: Spis preparatów z uwzględnieniem wskazań leczniczych; 
Przewodnik terapeutyczny; Dział informacyjny ogólnolekarski. Na fot. gmach główny 
firmy i widok z lotu ptaka fabryki. Czysty egz.  90. - 

424. SKRUDLIK Mieczysław: Z tajemnic "klasztoru" płockiego. ("Zbrodni 
Marjawitów w świetle dokumentów" - część II).  Warszawa: Druk. "Ars", 1928. - 128 
s., 17,5 cm, brosz. wyd.  W treści: Marjawityzm w chwili obecnej. "Sakralna 
rozpusta". Oszustwa i "polityka" przewódców sekty. Obrońcy marjawityzmu. Grzbiet 
przetarty z ubytkami, tylna okładka z ubytkiem, podklejona. Składki luzem, czyste. 
 50. - 

425. SPIS Narzędzi Krajowej Produkcji opracowany przez Grupę Producentów 
Narzędzi Optyki i Mechaniki Precyzyjnej Polskiego Związku Przemysłowców 
Metalowych.  [Warszawa]: P.Z.P.M. 1938. - 131, [1], 15, [1] s., il., rys., reklamy, 21 
cm, opr. pł., Na odwrocie k. tyt. zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. 
Alfabetyczny spis narzędzi z rys. i informacją o producencie oraz wykaz znaków 
towarowych niektórych fabryk zrzeszonych w GPN. Czysty egz.  80. - 

426. ŚNIADECKI Jan (1756-1830): Dzieła. T. 1. cz. 1. (z 7.) Wydanie nowe 
Michała Balińskiego.  Warszawa: nakł. E. Glückberga, 1839. - VIII, [2], 212, [1] k. 
portret w stalorycie. 15 cm, opr. psk. z epoki z zach. oryginalnymi okładkami brosz.  
W treści: "Żywot uczony i publiczny Jana Śniadeckiego", jednego z najwybitniejszych 
polskich uczonych okresu Oświecenia, matematyka, astronoma, filozofa i geografa, 



profesora i rektora Uniwersytetu w Wilnie. Niewielkie zadrapania na grzbiecie. 
Wewnątrz miejscami rdzawe plamki. Ładny egz.  150. - 

427. TRENTOWSKI Bronisław Ferdynand (1808-1869): Myślini czyli całokształt 
loiki narodowej przez... T.1-2.  Poznań: nakł. autora, 1844. - [2], XXXVII, [1], 482, 
[1]; [2], III, [1], 402, [3] s., 21 cm, opr. psk. z epoki.  Praca głównego przedstawiciela 
polskiej filozofii narodowej i twórcy systemu pedagogiki narodowej. Grzbiet lekko 
przetarty ze złoconym tyt. Otarcia na krawędziach okładki. Wewnątrz liczne, rdzawe 
plamki i przebarwienia papieru. Podklejenia, uszkodzona ostatnia k. t.1 (ubytek 
tekstu).  600. - 

 
 
 

 


