
II POLSKO-FRANCUSKA
AUKCJA ANTYKWARYCZNA
Deuxième vente aux enchères Franco-Polonaise

16 XI 2019

HOTEL FRANCUSKI W KRAKOWIE

www.derubeis.pl



2

Spis treści

Regulamin aukcji.......................................................................................3

I. Biblia Lowańska Plantina.......................................................................5

II. Oprawy i superekslibrisy królewskie....................................................6

III. Starodruki.............................................................................................8

IV. Leonard Chodźko...............................................................................27

V. Książki z XIX i XX wieku..................................................................38

VI. Oprawy romantyczne, kartonaż i dekoracyjne XIX–XX wieku........49

VII. Modlitewniki i druki religijne..........................................................52

VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty.....................................58

IX. Mapy, ryciny......................................................................................72

X. Rękopisy, autografy, dedykacje..........................................................77

Indeksy.....................................................................................................81

O Antykwariacie „Derubeis”...................................................................84



3

Regulamin aukcji

I. Udział w aukcji.

1. Aukcja ma miejsce 16 XI 2019 r. w Hotelu Francuskim 
w Krakowie ul. Pijarska 13, Sala Restauracyjna, począ-
tek aukcji godz. 13.00. Organizatorem aukcji jest Anty-
kwariat Derubeis Kamil Świderski.

2. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby fizyczne po-
siadające pełną zdolność do czynności prawnej oraz osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowo-
ści prawnej, ale posiadające zdolność prawną.

3. Wstęp na aukcje jest otwarty i wymaga jedynie rejestracji 
i podania danych osobowych (imię i nazwisko/nazwa, adres 
do korespondencji, nr tel. kontaktowego/email) przy odbio-
rze tabliczki licytacyjnej. Tabliczki powinny być zwrócone 
po zakończeniu aukcji. Osoba pobierająca tabliczkę ponosi 
skutki jej użycia przez osoby trzecie.

4. Aukcja odbywa się jednocześnie na żywo, w Internecie za 
pośrednictwem portalu www.invaluable.com 

5. Udział w aukcji biorą także osoby, które najpóźniej jeden 
dzień przed licytacją tj. do 15 XI 2019, do godziny 18.00, 
pocztą na adres Antykwariat Derubeis, ul. Słowackiego 
4/10, 32-020 Wieliczka, lub emailem, dostarczą polecenie 
zakupu w formie pisemnej, wg formularza załączonego do 
katalogu aukcyjnego i dostępnego na stronie internetowej 
antykwariatu www.derubeis.pl. Formularz ten musi posia-
dać dane identyfikujące licytanta (imię i nazwisko/nazwa, 
adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego/email), nr 
pozycji, nazwisko Autora, pierwsze słowa tytułu oraz limit 
ceny. Zawiera on także informacje, czy w przypadku takich 
samych limitów można go podnieść. Zamówienia i limity  
są traktowane poufnie i w imieniu zgłaszających udział 
w aukcji bierze osoba upoważniona przez antykwariat. 
W sytuacji zupełnie identycznych limitów wysłanych  
pocztą lub emailem decyduje kolejność zgłoszeń,  
tj. licytant, który wcześniej złożył dyspozycję wygrywa  
aukcje.

6. W aukcji można wziąć także udział telefonicznie w czasie 
trwania aukcji po uprzednim zgłoszeniu i rejestracji wg za-
sad punktu I.5., za wyjątkiem podawania limitu.

7. Organizator aukcji może wykluczyć z jej udziału oso-
by naruszającej jej regulamin i zachowujące się niezgod-
nie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i współżycia  
społecznego.

II. Obiekty aukcyjne i możliwość ich obejrzenia.

1. Przedmiotem aukcji są oryginalne pozycje z epoki, któ-
rych opisy bibliograficzne zawiera katalog.

2. Przedmioty aukcyjne można oglądać:

 – w dniu aukcji tj. 16 XI 2019 od godz. 9.00 w Hotelu Fran-
cuskim w Krakowie ul. Pijarska 13, Sala Olimpijska, I piętro.  
– w dniach 14–15 XI 2019 r., od godz. 10.00 do 18.00 w biu-
rze antykwariatu w Wieliczce, ul. Słowackiego 4/10, wyłącz-
nie po uprzednim umówieniu się tel. lub mailowym. 

3. Stan zachowania papierów jest ustalony wg międzyna-
rodowej skali gradingowej: UNC – Uncirculated, walor 
niewyemitowany ostatecznie, stan idealny; EF – Extremly 
Fine, stan bardzo dobry; VF- Very Fine, stan dobry; F – Fine, 
stan słaby. Każdy ze stopni skali może być doprecyzowany 
z wartością „+” lub „–”.

4. Stan zachowania starodruków, książek, rękopisów, doku-
mentów, map i rycin jest opisowy, przy czym skróty ozna-
czają „bdb” – stan bardzo dobry, „db” – stan dobry. Dla 
stanów średnich i słabych nie używamy skrótów w opisie 
katalogowym.

5. Opis zachowania obiektów należy brać pod uwagę w od-
niesieniu do ich wieku, stan „bdb” oznacza, co innego dla 
400 letniego starodruku, a co innego dla 50 letniej książki. 

III. Przebieg aukcji, postąpienia i nabycie obiektu.

1. Postąpienia w aukcji następują w kolejnych przedziałach:

– 50 do 200 zł: + 10 zł 
– 200 do 500 zł: + 20 zł 
– 500 do 1000 zł: + 50 zł 
– 1000 do 2000 zł: + 100 zł 
– 2000 do 5000 zł: + 200 zł 
– 5000 do 10 000 zł: + 500 zł 
– 10 000 do 20 000 zł: + 1000 zł 
– 20 000 do 100 000 zł: + 2000 zł 
– powyżej 100 000 zł: + 5000 zł

2. Prowadzący aukcję ma prawo do dowolnego łączenia lub 
rozdzielania obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do 
ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

3. W przypadku wyraźnego uzasadnionego sprzeciwu wobec 
oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika li-
cytacji bezzwłocznie po jej zakończeniu, prowadzący aukcję 
ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji.

4. Nabywcą staje się licytujący oferujący najwyższą cenę. 

5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie 
przybicia, którym jest uderzenie młotkiem przez prowa-
dzącego licytację i wypowiedzenie formuły „sprzedane”  
(w j. francuskim „adjugé”). Zgodnie z Kodeksem Cywilnym 
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jest ono zawarciem umowy sprzedaży i od tego momentu 
licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.

6. Wszystkie ceny zawarte w katalogu są cenami wywo-
łania. Nie ma możliwości licytowania poniżej ich limitu. 
Obiekty można zakupić także za cenę wywołania bez po-
stąpienia.

7. Wszystkie ceny końcowe są cenami brutto i nie zawie-
rają żadnych dodatkowych prowizji, opłat organizacyjnych 
i ukrytych kosztów (j. franc. TTC). Jedynymi opłatami do-
datkowymi będą koszty wysyłki obiektów ustalane indy-
widualnie wg życzeń nabywcy, nie niżej jednak niż staw-
ki Poczty Polskiej dla przesyłek ubezpieczonych, z opcją 
„ostrożnie”. Cennik świadczeń usług znajduje się na stronie 
internetowej Poczty Polskiej: cennik.poczta-polska.pl.

8. Prawo własności do zakupionego obiektu przechodzi na 
kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. Nie ma 
możliwości płatności ratalnych. Płatności można dokonać 
w trakcie aukcji lub bezpośrednio po jej zakończeniu go-
tówką, lub kartą płatniczą. W kolejnych dniach po zakoń-
czeniu aukcji płatności można także dokonywać przelewem 
na konto firmowe Antykwariatu Derubeis w PLN: 11 1240 
5080 1111 0010 3286 0929 lub EUR: 20 1240 5080 1978 
0010 4342 8635. Dla przelewów z zagranicy format IBAN 
odpowiednio: PL 11 1240 5080 1111 0010 3286 0929 lub PL 
20 1240 5080 1978 0010 4342 8635, BIC/SWIFT: PKOP-
PLPW.

9. Jako potwierdzenie transakcji Klient dokonujący zakupu 
otrzymuje paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest 
faktura. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować 
w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna na-
zwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP. 

10. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia obiek-
tu i odebrać go w terminie 14 dni od daty aukcji. 

11. W przypadku nie wykupienia i nie odebrania obiektu 
w terminie 14 od daty aukcji, będzie naliczana opłata ma-
gazynowa, w kwocie 10 zł za jeden dzień przechowywania 
obiektu.

12. Brak zapłaty ceny nabycia obiektu nie zwalnia licytanta 
od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicyto-
wania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta czy 
właściciela obiektu.

13. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić 
od umowy kupna wyłącznie w przypadku, gdy opis katalo-
gowy obiektu w sposób znaczny i ewidentny odbiega od sta-
nu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy 
mogą być uwzględnione jedynie po dostarczeniu przez niego 
wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.

14. Organizator aukcji, nie ponosi odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych  
obiektów.

15. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, oraz mu-
zea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają pra-

wo pierwokupu po cenach wylicytowanych. Warunkiem jest 
zgłoszenie chęci zakupu najpóźniej bezpośrednio po zakoń-
czeniu aukcji.

16. Przypominamy, iż zgodnie z polskim prawem: Ustawa 
z dnia 18 marca 2010 r.  o zmianie ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 474), wywożenie 
za granicę publikacji o wartości powyżej 6000 zł, sprzed po-
nad 100 lat, bądź dokumentów o wartości powyżej 16 000 
zł, oraz rękopisów o wartości powyżej 4000 zł sprzed po-
nad 50 lat wymaga zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego.

IV. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Licytant podając swoje dane osobowe w procesie rejestra-
cji przed aukcją bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarza-
nie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 
r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych 
uczestników aukcji jest Antykwariat Kamil Świderski Deru-
beis, z siedzibą w Wieliczce, 32-020, ul. Wygoda 16. Licy-
tujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarza-
nia, na zasadach określonych w ustawie. Antykwariat infor-
muje, że podanie danych osobowych przez licytujących jest 
dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego 
przebiegu aukcji.

2. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane 
są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości anty-
kwariatu. Nie będą udzielane podmiotom trzecim.

3. Licytant wyraża zgodę na otrzymywanie koresponden-
cji handlowej i marketingowej antykwariatu także w for-
mie elektronicznej. W każdej chwili taka zgoda może być  
cofnięta.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 
z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) Antykwariat 
jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów 
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 4.12.2017 
r. poz. 2249) Antykwariat jest zobowiązany do zbierania da-
nych osobowych uczestników aukcji dokonujących transak-
cji powyżej 10 tysięcy złotych. Dane (imię, nazwisko, nr pe-
sel) powinny być gromadzone w tzw. Księdze Ewidencyjnej 
Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wyda-
nych Ekspertyzach obowiązującejod XII 2017 roku.

V. Zakończenie.

1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin 
stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, 
w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Udział w aukcji jest jednoznaczny z akceptacją warun-
ków określonych niniejszym regulaminem.
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  1 BIBLIA, ad vetustissima exemplaria nunc recens 
castigata (…)

Antwerpia 1559–1560, Christophe Plantin, 8 k. +424 k. 
+110 k. +58 k.

Pierwsze drukowane przez Krzysztofa Plantina wy-
danie tzw. Biblii Lowańskiej. Nowa edycja Biblii została 
zlecona przez cesarza Karola V w 1546 roku, aby przeciw-
działać rozwojowi ruchu protestanckiego. Unikalny przy-
wilej przygotowania Biblii otrzymał Wydział Teologii Uni-
wersytetu w Louvain, stąd popularna nazwa tej Biblii. Nad 
wersją łacińską czuwał dominikanin ojciec Jean Henten. Za 
zgodą Wydziału oparta ona była w dużej mierze na edycji 
Roberta Estienne’a z 1540 r. W sumie oryginalnie w Louva-
in wyszły trzy wersje w formacie folio, pierwsza po łacinie 
w 1547 r., druga po flamandzku w 1550 r., zaś trzecia po 
francusku w 1558 r. Sprzedawany egzemplarz pochodzi ze 
słynnej Officina Plantiniana, francuskiego humanisty i eru-
dyty Krzysztofa Plantina (1520–1589), mieszkającego od 
1549 roku w Antwerpii, twórcy jednej z największych i naj-
słynniejszych oficyn ówczesnej Europy. Dzięki uzyskaniu 
od króla Filipa II w 1570 r. tytułu drukarza królewskiego 
oficyna specjalizowała się w dziełach religijnych, nie stro-
niąc jednak od dzieł renesansowych humanistów. Krzysztof 
Plantin był także wydawcą pierwszej wersji słynnego Indek-

su Ksiąg Zakazanych w 1559 roku. Ponieważ Plantin zaczął 
swoją samodzielną działalność wydawniczą w 1555 roku 
sprzedawana Biblia Lowańska jest jednym z jego pierw-
szych druków. Bardzo rzadkie!

Oprawa z przełomu XVIII i XIX w., pełna brązowa skó-
ra w średnim stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami 
na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, rzymską 
datacją oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; stan we-
wnętrzny dobry, na marginesach ślady dawnych konserwa-
cji; czasem plamy, ale suche; na stronie tytułowej odręczne 
exlibrisy prywatnych właścicieli starodruku prawdopodob-
nie z XVI–XVII w., na końcu odręczna całostronicowa no-
tatka z XIX w.; strona tytułowa posiada piękną winietkę 
z cyrklem, tj. symbolem oficyny Plantina i sentencją „Labor 
et Constantia” („Pracą i wytrwałością”); na verso strony ty-
tułowej przywilej Filipa II z 1558 roku z pięknym inicja-
łem; ponadto każda księga rozpoczyna się renesansowym 
inicjałem; strona tytułowa i kolofon po tekście posiadają 
datę 1559; kolofon na końcu po indeksie datę 1560; na jego 
odwrocie znajduje się piękna rycina z przedstawieniem 
obozu Izraelitów na pustyni z Księgi Wyjścia razem z miej-
scem kultu, Miszkanem (Namiotem Spotkania), oraz licz-
nymi podpisanymi pokoleniami Izraela namiotami; ogólnie 
stan db.

Cena: 5 000 zł

I. Biblia Lowańska Plantina

poz. 1 poz. 1



6

  2 BELLEGARDE DE, Jean-Baptiste Morvan, 
L’Office de la Semaine-Sainte, à l’usage De la 

Maison du Roy. Imprimé par exprès Commandement 
de Sa Majesté. Conformément aux Breviaires & Messels 
Romain & Parisien. Avec les Cérémonies de l’Eglise. No-
uvelle edition.

Paryż 1727, Jacques-François Collombat, 8 k. + 616 s.
Brewiarz na użytek króla Ludwika XV, Jego Domu i Dwo-

ru. Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wyjaśnieniami 
i komentarzami na cały Wielki Tydzień. Dzieło zawiera litur-
gię mszy, modlitwy na cały dzień, teksty czytań ze Starego 
i Nowego Testamentu z refleksjami i komentarzami ojca Belle-
garde, z wykorzystaniem Ojców Kościoła. Tekst ułożony we-
dług Wielkiego Tygodnia, dzień po dniu od Niedzieli Palmo-
wej do Poniedziałku Wielkanocnego. Książka wydana przez 
osobistego drukarza króla, który zajmował się pracą tylko na  
rzecz władcy uzupełniając zbiory Jego Gabinetu, czyli osobi-
stej biblioteki z najbardziej prestiżowymi pozycjami, będący-
mi zawsze pod ręką w rezydencji władcy. Dzieło z herbem 
Ludwika XV jest cennym polonikiem. Jego małżonką była 
bowiem Maria Leszczyńska (1703–1768), córka króla Pol-

ski, księcia Lotaryngii i Baru, Stanisława Leszczyńskiego. 
Traktat posiada dwie piękne ryciny frontispisu. Na pierw-
szej z lewej alegoria hołdu składanego przez parę królewską  
samemu Bogu, symbolizowanemu przez trójkąt, w otocze-
niu Aniołów. Z lewej strony klęczy królowa Maria Lesz-
czyńska, zaś z prawej król Ludwik XV. Pomiędzy mał-
żonkami umieszczone są zaś insygnia królewskie. Prawy  
frontispis z ofiarą Baranka, herbem Burbonów i posta-
cią królewską i duchownym, lwem i bykiem symbolizuje  
wierność dynastii Kościołowi Katolickiemu. Ponadto staro-
druk posiada 4 ryciny będące ilustracją do tekstu. Pierw-
sza przedstawia wjazd Chrystusa do Jerozolimy, druga 
Ostatnią Wieczerzę, trzecia Ukrzyżowanie, zaś ostatnia 
Zmartwychwstanie.      

Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maroquin” 
w db stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami na rogach; 
na obu okładkach złoty herb Ludwika XV, ponadto pozłacane 
obramowanie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany 
z liliami burbońskimi i tytułem; stan wewnętrzny db, gdzienie-
gdzie z plamami i śladami po zalaniu, ale zupełnie suchymi; 
ogólnie stan db.

Cena: 2 000 zł

II. Oprawy i superekslibrisy królewskie

poz. 2 poz. 2
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  3 L’OFFICE de la Semaine-Sainte, en latin et en 
françois à l’usage de Rome et de Paris, (…) dedie 

à la Reine pour l’usage de sa Maison,

Paryż 1728, Wdowa Mazieres i Jean Baptiste Garnier, 
XXXVI s. + 729 s.+ 3 s.

Brewiarz na użytek królowej Marii Leszczyńskiej, Jej 
Domu i Dworu. Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wy-
jaśnieniami i komentarzami na cały Wielki Tydzień. Dzieło 
zawiera liturgię mszy, modlitwy na cały dzień, teksty czytań 
ze Starego i Nowego Testamentu z refleksjami i komentarza-
mi, z wykorzystaniem Ojców Kościoła. Tekst ułożony według 
Wielkiego Tygodnia, dzień po dniu od Niedzieli Palmowej do 
Poniedziałku Wielkanocnego. Dzieło z herbem – supereks-
librisem królowej jest cennym polonikiem. Starodruk posia-
da 3 całostronicowe ryciny ze scenami z Wielkiego Tygodnia, 
będące ilustracją do tekstu. Pierwsza przedstawia wjazd 
Chrystusa do Jerozolimy, druga Ostatnią Wieczerzę, zaś 
ostatnia Zmartwychwstanie.      

Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maro- 
quin” w średnim stanie z drobnymi przetarciami i ubytka-
mi na rogach oraz śladami renowacji na łączeniach grzbietu 
z okładkami; na obu okładkach złoty herb Marii Leszczyń-
skiej; grzbiet tłoczony i pozłacany z liliami burboński-
mi i tytułem; wyklejka pozłacana na papierze weneckim; 
wszystkie brzegi kart są pozłacane; stan wewnętrzny db, 
gdzieniegdzie z drobnymi plamami, ale suchymi; ogólnie 
stan średni.

Cena: 800 zł

  4 L’OFFICE de la Quinzaine de Paque, selon 
l’usage de Rome en latin et en francais. Traduc-

tion nouvelle. Dedie a la Reine.

Paryż 1732, Theodore de Hansy, 2 k. + 724 s.
Brewiarz dedykowany królowej Marii Leszczyńskiej, 

na użytek Jej Domu i Dworu. Ewangelie, liturgia i reflek-
sje opatrzone wyjaśnieniami i komentarzami na Wielki Ty-
dzień. Dzieło zawiera liturgię mszy, modlitwy na cały dzień, 
teksty czytań ze Starego i Nowego Testamentu z refleksjami 
i komentarzami z wykorzystaniem Ojców Kościoła. Tekst 
ułożony według Wielkiego Tygodnia, dzień po dniu od Nie-
dzieli Palmowej do Wtorku Wielkanocnego i niedzieli „Qu-
asimodo”, czyli współcześnie niedzieli Miłosierdzia. Staro-
druk posiada 3 całostronicowe ryciny ze scenami z Wielkiego 
Tygodnia, będące ilustracją do tekstu. Pierwsza przedstawia 
wjazd Chrystusa do Jerozolimy, druga Ostatnią Wieczerzę, zaś 
ostatnia Zmartwychwstanie. Ponadto na frontispisie znajduje 
się piękny portret królowej w medalionie otoczonej przez  
barokowe putta.

Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maroquin” 
w średnim stanie z przetarciami i ubytkami na rogach; oprawa 
„a la dentelle”, tj. koronkowa z pięknym złoconym wzorem na 
obu okładkach; grzbiet tłoczony i pozłacany i wzorami geome-
tryczno-roślinnymi; stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z drob-
nymi plamami, ale suchymi; na stronie przedtytułowej odręczny 
exlibris „Ce livre appartient a Mademoiselle Augustine Auger 
demeurante sur la Grand Place d’Arras”; ogólnie stan db.

Cena: 600 zł
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  5 DECII AUSONII Burdegalensis, viri consularis 
opuscula varia. 

Lyon 1537, Sebastianus Gryphius, 231 s.
Unikatowe wczesne lyońskie wydanie dzieł zebranych Au-

zoniusza ze słynnej oficyny Sebastiana Gryphiusa. Żyjący 
w l. 1492–1556 wydawca, księgarz francuski niemieckiego 
pochodzenia był założycielem jednej z najsłynniejszych re-
nesansowych oficyn w Europie. W czasie swojej działalności 
w Lyonie wydał około 1375 dzieł. Sprzedawany starodruk to 
dzieła zebrane Auzoniusza (ur. około 310, zm. po roku 393), 
starożytnego poety i retora, tworzącego u schyłku antycznego 
Rzymu, wychowawcy syna cesarza Walentyniana I. Urodził 
się i osiadł na starość w dzisiejszym Bordeaux. Zbiór zawie-
ra jego najważniejsze teksty, epigramaty, listy, poematy, 
traktat o 20 miastach rzymskich, oraz żywoty 12 cezarów 
na podstawie Swetoniusza. Jest to pierwsze wydanie dzieł 
Auzoniusza w oficynie Gryphiusa. Rzadkie.

Oprawa z XVI w., pergaminowa w db stanie z drobnymi 
przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wewnątrz 
stan bdb, bez zarzutu; na stronie tytułowej logo oficyny, ze 
słynnym gryfem i dewizą „virtute duce comite fortuna”, czy-
li „cnota prowadzi do fortuny”; na verso ostatniej karty także 
drzeworyt z gryfem; na wyklejce odręczne ekslibrisy z 1770 
i 1809 r.; ogólnie stan db.

Cena: 1 500 zł

  6 DU CHOUL Guillaume, Discours de la religion 
des anciens romains, de la castramentation et di-

scipline militaire d’iceux, des Bains et antiques exercita-
tions Grecques et Romains (…).

Lyon 1567, Guillaume Rouille, T. 1: 339 s. +28 k, T. 2: 
148 s. 

Jeden z najpiękniejszych ilustrowanych renesan-
sowych druków lyońskich. Traktat historyczny w dwóch 
częściach z osobnymi stronami tytułowymi opisujący religię 
i sztukę wojenną starożytnych Rzymian, w szczególności 
budowę obozów, oraz łaźnie, termy i kulturę fizyczną staro-
żytnych Greków i Rzymian. Pierwsza część ilustrowana 
554 medalionami i 47 drzeworytami (w tym 5 całostro-
nicowych). Druga część zawiera 42 drzeworyty (w tym 39 
całostronicowych) oraz wielką rozkładaną planszę z planem 
obozu legionu rzymskiego. Ilustracje przypisywane są słyn-
nemu malarzowi i grawerowi z epoki dzielącemu swoje życie 
między Lyon, a Genewę Pierre’owi Eskrich (ur. między 1520 
r. a 1530 r., zm. po 1590 r.). 

Oprawa z XVII w. po renowacji dolnej części łączenia 
okładki z grzbietem, pełna brązowa skóra w średnim stanie; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geome-
tryczno-roślinnymi; stan wewnętrzny db, jedynie brak ostat-
nich 6 s. tekstu i 10 s. indeksu drugiej części, tj. k. Tt 3–4, 
Vv 1–6; na stronie przedtytułowej odręczna notatka i ekslibris 
z XVI/XVII w.; na obu stronach tytułowych logo wydawnic-
twa, zaś na ich verso herb Autora Guillaume’a du Choul, hu-
manisty, archeologa, radcy królewskiego; ogólnie stan db.

Cena: 2 000 zł

  7 M. V. MARTIALIS Epigrammaton libri XIIII, 
summa diligentia castigati.

Paryż 1539, Simon de Colines, 207 s. 
Zbiór epigramatów Marcusa Valeriusa Martialisa – po-

ety i pisarza rzymskiego żyjącego w I w. n.e., z miasta Au-
gusta Bilbilis na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Marcjalis wzo-
rował się na epigramacie greckim oraz na swoich rzymskich 
poprzednikach. Tematyka zabarwionych jadowitym humorem 
utworów to przede wszystkim życie codzienne stolicy impe-
rium, a zwłaszcza jego patologie. Są wśród nich także wiersze 
okolicznościowe, tzw. epigramy literackie, wiersze erotycz-
ne oraz opisy co piękniejszych dzieł sztuki. Dzieło wydane 
w słynnej paryskiej oficynie renesansowej Simona de Colines 
(ok. 1480–1546). 

Oprawa z epoki renesansowa, pełna brązowa skóra w śred-
nim stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; śla-
dy złoceń na obu okładkach we wzorach roślinnych; grzbiet 
tłoczony motywami roślinnymi także ze śladami złoceń; stan 
wewnętrzny średni, plamy, ale suche, gdzieniegdzie ślady daw-
nych reparacji na marginesach; ekslibrisy odręczne na stronie 
tytułowej, gdzie znajduje się rycina z logiem wydawcy i jego 
dewizą; ogólnie stan średni.

Cena: 1 500 zł

III. Starodruki
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  8 REUSNER Nicolaus, Icones sive imagines viro-
rum literis illustrium . Additis eorundem elogiis 

diversorum auctorum. Ex secunda recognitione. (…).

Strasburg 1590, Bernard Jobin, 8 k. +428 s. +8 k.
Drugie łacińskie wydanie (pierwsze w 1587 r.) słynnego 

zbioru 102 portretów renesansowych i wcześniejszych myśli-
cieli, filozofów, matematyków, humanistów, lekarzy, uczonych 
etc. Fundamentalny dla znajomości kultury europejskiej XVI 
w. opis postaci dla niej kluczowych wraz z krótkimi epigrama-
tami. Zawiera on m.in. portrety Appianusa, Branta, Jana Husa, 
Mikołaja Kopernika, Alberta Wielkiego, Erazma z Roter-
damu, Ulryka Zwingli’ego, Marcina Lutra, Savonaroli, Seba-
stiana Münstera, Filipa Melanchthona, Jana Kalwina, Beatusa 
Rhenanusa. Autorstwo wszystkich drzeworytów w dawniej-
szej historiografii (Andreas Andersen) przypisywano Tobia-
sowi Stimmerowi (1539–1584). Współcześnie uznaje się, że 

100 porterów z tego dzieła pochodzi z kolekcji Christopha 
Murera (1558–1614), a jedynie 2 (Mathiasa Flacciusa Illyri-
cusa i Paracelsusa) przypisuje się Stimmerowi. 

Oprawa współczesna pergaminowa imitująca renesansową 
z wzorami antycznymi i portalem na okładce, w bdb stanie; 
grzbiet z tytułem i wzorami roślinnymi i geometrycznymi; 
wnętrze w db stanie, czasem plamy, ale suche; generalnie śro-
dek książki bez zarzutu, jedynie podklejenia na lewym margi-
nesie strony tytułowej; ogólnie stan db.

Cena: 3 000 zł

  9 C. SVETONII TRANQUILLI, Duodecim Caesa-
res, ex Erasmi recognitione.

Paryż 1543, Simon de Colines, 215 k. +16 k. +1 k. +24 k. 
Najsłynniejsze dzieło Swetoniusza będące opisem dzie-

jów panowania pierwszych 12 cesarzy rzymskich poczy-
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nając od Juliusza Cezara aż do Domicjana. Tekst wydany 
w słynnej paryskiej oficynie renesansowej Simona de Coli-
nes (ok. 1480–1546) został opracowany przez samego Era-
zma z Rotterdamu (1466–1536). Erazm jest autorem wstępu 
z dedykacją dla Fryderyka, księcia saskiego i elektora Rzeszy, 
ponadto autorem szczegółowego indeksu rzeczy oraz adnotacji 
umieszczonych na końcu wydania.

Oprawa z XVII w. barokowa, pełna brązowa skóra w śred-
nim stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach 
i w dole grzbietu; motywy złoceń na obu okładkach z mono-
gramem IHS, wzorami roślinnymi i bordiurą; grzbiet także zło-
cony i tłoczony tytułem oraz motywami roślinnymi; wszystkie 
brzegi kart są pozłacane; stan wewnętrzny słaby, liczne plamy 
i ślady zawilgoceń, szczególnie na końcu tekstu; w wyklejce 
ekslibrisy odręczne i drukowane; ogólnie stan słaby.

Cena: 1 500 zł

 10 THEODORITOU Episkopou Kurou Dialogoi 
treis kata tinon aireseon [gr.]. Theodoreti Epi-

scopi Cyri Dialogi tres lectv dignissimi, et ad diivdican-
das horvm temporvm controuersias vtilissimi, interprete 
Victorino Strigelio [łac.].

Lipsk 1568, Ernest Vaegelin Constantiensis, T. 1: 3 k. +351 s. 
+1 s., T. 2: 11 k. +342 s.  

Dialogi Teodoreta z Cyru (386/397–457/466), biskupa, 
historyka, teologa, egzegety, Ojca Kościoła piszącego w języku 
greckim. Dwie wersje zszyte w jednym woluminie z osobnymi 
stronami tytułowymi i paginacją, Pierwsza część w greckim 
oryginale, zaś druga część to przekład łaciński w tłumaczeniu 
i opracowaniu Victorinusa Strigela (1524–1569), protestanc-
kiego teologa, prof. Uniwersytetu w Heidelbergu. Rzadkie! 

Oprawa z 1619 r., o czym świadczy tłoczenie na przedniej 
okładce, pergamin w średnim stanie z minimalnymi przetarcia-
mi i ubytkami na brzegach; na przedniej okładce oprócz daty 
monogram M.I.C; wnętrze w średnim stanie, liczne plamy, ale 
suche, szczególnie w części greckiej; na stronach tytułowych 
i ostatniej karcie części greckiej piękne ryciny alegoryczne 
z logiem wydawnictwa; na verso karty tytułowej części grec-
kiej oraz na ostatniej karcie części łacińskiej pieczątka z XIX w. 
bez wpisanego numeru [sic!] z tekstem cyrylickim „Z biblio-
teki archimandryty Amfilohia”; starodruk należał zapewne 
do archimandryty Uglicza z lat 1888–1893 Amfiloha (ros. 
Amfilohij), właść. Paweł Iwanowicz Siergiejewski-Kazancew 
(1818–1893), który zajmował się tłumaczeniem i badaniem 
tekstów greckich ojców Kościoła; ponadto na wyklejce tylnej 
okładki drugi znak własnościowy w j. ros., z pieczątką i na-
klejką z nr 329, „Mikołaj Siergiejewicz Bolszakow, Moskwa, 
Stary Plac, przy Ilińskiej Bramie”; kolejny dawny właściciel 
starodruku to najpewniej Mikołaj Siergiejewicz Bolszakow, 
historyk, antykwariusz na Starym Placu w Moskwie, autor mo-
nografii z 1927 r. o moskiewskich rycinach figuralnych w XVI 
w.; ogólnie stan średni.   

Cena: 2 000 zł

 11 TITELMANUS FRANCISCUS, Paraphrasti-
ca Elucidatio in librum D.lob, priore aeditione 

multo castigatior, adiectis annotationibus (…).

Paryż 1550, Jerome i Denis Marnef, 24 k. +215 k.
Trzecie wydanie (pierwsze w 1547 r.) parafrazy Księgi 

Hioba, wraz z indeksem, komentarzami i adnotacjami wy-
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jaśniającymi trudniejsze fragmenty. Frans Titelmans (1502– 
1537), erudyta, kapucyn, pionier teologii franciszkańskiej 
w Niderlandach, był jednym z najwybitniejszych umysłów 
początku XVI w. W wieku 25 lat był już profesorem teologii 
na Uniwersytecie w Louvain. Zasłynął ze sporu toczonego od 
1527 r. z Erazmem z Rotterdamu, ostro krytykując jego po-
glądy, za co Erazm groził mu interwencją u władz zakonnych. 

Oprawa z epoki, pergaminowa, welin w db stanie z nie-
licznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na 
krawędziach i w dolnej części przedniej okładki; grzbiet z od-
ręcznym napisem nazwiska Autora; wnętrze w db stanie; cza-
sem plamy, ale suche; na karcie białej przedtytułowej odręczny 
ekslibris z XVI w.; ogólnie stan db.

Cena: 1 200 zł

 12 TITI LIVII PATAVINI, historici clarissimi, 
Rerum gestarum populi romani ex centum qu-

adraginta, libri triginta, (…).

Kolonia 1525, Joannes Soter dla Petera Quentella, 30 k. 
+36 s. +657 s. +1k.

Wyjątkowe pierwsze wydanie z komentarzem i adno-
tacjami Jakuba Sobiusa (1493–1527), niemieckiego huma-
nisty korespondującego z Erazmem z Rotterdamu, 30 ksiąg 
dzieła Tytus Liwiusza „Ab Urbe condita”. Nazwane dla swojej 
pierwszej części ze względu na układ chronologiczny „Deka-
dami”. Rozprawa ta była pisana ponad 40 lat i obejmowała 
dzieje Rzymu od założenia miasta w 753 roku p. Chr. do 9 
roku p. Chr. W tym to dziele została przedstawiona legenda 
o Romulusie i Remusie, jako założycielach miasta. Jest to je-

den z najważniejszych zabytków piśmiennictwa antycznego. 
Piękne wczesnorenesansowe wydanie ze słynnej oficyny Jo-
annesa Sotera, z wyjątkową stroną tytułową. Przedstawia ona 
12 prac Herkulesa i jest sygnowana AW, czyli Anton Woen-
sam z Wormacji (ok. 1500–1541), ilustrator, grawer i rytow-
nik niemiecki działający w Kolonii między 1520 a 1535 r.

Oprawa z drugiej połowy XX w. pastisz oryginalnej opra-
wy renesansowej, pełna tłoczona wzorami roślinnymi skóra 
w db stanie z dwiema metalowymi klamrami; skóra z orygi-
nalnej okładki dodana jest do starodruku; na stronie tytuło-
wej odręczny ekslibris z XVII w. „Ad Collegium Sapientiae”; 
wnętrze w db stanie, czasem plamy, ale suche, gdzieniegdzie 
dawne reparacje na marginasach; ogólnie stan db.

Cena: 3 000 zł

 13 DALIER Odet, Sermons sur les mysteres de la 
Vierge (…).

Lyon 1684, Antoine Tomaz, 7 k. +370 s.
Pierwsze oryginalne wydanie kazań na święta maryjne 

pióra Odeta Dalier (1607–1681), jezuity, francuskiego kazno-
dziei. Starodruk zawiera w sumie 17 kazań, np. na Narodzenie 
NMP, Zwiastowanie, Wniebowzięcie, czy uroczystość Różań-
ca Świętego. 

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z nieliczny-
mi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 
geometryczno-roślinnymi; wnętrze w średnim stanie; cza-
sem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.

Cena: 150 zł
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 14 DUEZ Nathanael, Compendium grammaticae 
germanicae (…). 

Amsterdam 1668, Daniel Elzewir, 155 s.
Unikatowe wydanie ze słynnej oficyny Elzewirów traktatu 

o gramatyce niemieckiej, francuskiego poligloty z Alzacji Na-
tanela Dueza (1609–1669). Urodzony na pograniczu francu-
sko-niemieckim biegle władał nie tylko tymi dwoma językami, 
ale także hiszpańskim, włoskim i oczywiście łaciną. Od 1635 
roku nauczał tych języków na Uniwersytecie w Lejdzie. Tekst 
w j. łacińskim i niemieckim. Rzadkie! 

Oprawa z epoki, pełna skóra w bdb stanie z minimalny-
mi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz 
wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, 
czasem plamy, ale suche; na wyklejce przedniej okładki eksli-
bris odręczny „Mr Bernard” z XVIII w. ogólnie stan db.

Cena: 600 zł

 15 GALANO CLEMENTE, Conciliatio-
nis ecclesiae Armenae cum Romana (…)  

Pars prima (…).

Rzym 1650, Sacra Congregatio de Propaganda Fide, 30 k. 
+531 s. +1 s.

Pierwsze oryginalne wydanie unikatowego traktatu 
o połączeniu Kościoła Ormiańskiego z Rzymsko-Katolickim 
nakładem papieskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Autor 
Clemente Galano (1611–1666) był misjonarzem i historykiem 
włoskim, któremu powierzono misję w Armenii, i działania na 
rzecz połączenia tego Kościoła z Rzymem. Przebywając w Ar-
menii opanował ten język, czego pokłosiem było jego kilka 
prac, w tym sprzedawany egzemplarz. Jest to tom pierwszy, 
najrzadszy z trzech ostatecznie wydanych; drugi został wyda-
ny w 1658 r., a trzeci w 1660 r. Tekst paralelnie w języku 
ormiańskim i łacińskim. Rzadkie! 
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Oprawa z epoki, pergaminowa, w średnim stanie z przetar-
ciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach i na 
grzbiecie; grzbiet z odręcznym napisem nazwiska Autora oraz 
tytułem; wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; 
na kolorowanej karcie tytułowej rycina z Jezusem powołują-
cym Apostołów; ogólnie stan średni.

Cena: 2 000 zł

 16 SCRIVERIUS PETRUS, Respublica Romana. 
Honori urbis aeternae (…). 

Lejda 1629, Elzewir, 575 s. +1s.
Drugie wydanie (pierwsze w 1626 r.) ze słynnej oficyny 

Elzewirów traktatu o historii starożytnego Rzymu pióra nider-
landzkiego erudyty, poety, historyka i filologa Petrusa Scri-
veriusa (1576–1660). Autor słynął z opracowań starożytnych 
autorów rzymskich i prac historycznych także z dziejów Ni-
derlandów. 

Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z minimalnymi 
przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzo-
rami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, czasem 
plamy, ale suche; starodruk zawiera piękną rytowaną stronę 
tytułową z alegorycznymi postaciami z dziejów Rzymu; ogól-
nie stan db.

Cena: 700 zł

 17 L. M. ANNAEI SENECAE Tragoediae, cum 
notis Th. Farnabii.

Amsterdam 1665, Joannes Blaeu, 3 k. +363 s.
Amsterdamskie wydanie tragedii Lucjusza Anneusza 

Seneki Młodszego, zwanego Filozofem (ur. ok. 4 r. p.n.e., 
zm. 65 r. n.e.), z komentarzem i adnotacjami Tomasza Far-
naby’ego (1575–1647), brytyjskiego erudyty, latynisty, na-
uczyciela i wykładowcy znanego ze świetnych komentarzy 
i opracowań autorów starożytnych. Dzieło pochodzi z oficyny 
Joannesa Blaeu’a (1596–1673). Oficyna ta była jedną z naj-
słynniejszych w owym czasie w Europie i specjalizowała się 
w drukach geograficznych, atlasach z licznymi mapami, ale 
także w małych formatach, co sprawiało, że taniały i mogły 
trafić do szerszej rzeszy odbiorców. 

Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z nielicznymi 
przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na rogach; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geome-
tryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale 
suche; starodruk zawiera piękną rytowaną stronę tytułową 
z postaciami alegorycznymi; ogólnie stan db.

Cena: 400 zł

 18 CAIUS SVETONIUS Tranquillus. Cum anno-
tationibus diversorum.

Amsterdam 1650, Ludwik Elzewir, 369 s. +11 s.
Najsłynniejsze dzieło Swetoniusza będące opisem dzie-

jów panowania pierwszych 12 cesarzy rzymskich poczyna-
jąc od Juliusza Cezara aż do Domicjana.  Treścią wolumi-
nu jest także opis życia Autora, ponadto jego traktat 
o gramatyce oraz „Vita” Publiusza Terencjusza. Starodruk za-
mykają luźne zachowane fragmenty z innych tekstów Sweto-
niusza oraz dokładny spis rzeczy. Starodruk z oficyny Elzewi-
rów, która była najsłynniejszą w owym czasie w Europie 
i specjalizowała się w kieszonkowych formatach książek, co-
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sprawiało, że taniały i mogły trafić do szerszej rzeszy odbior-
ców. Wydawcą tego starodruku był Ludwik (1604–1670), 
wnuk założyciela oficyny także o imieniu Ludwik.

Oprawa z XVIII w., pełna skóra w średnim stanie z nie-
licznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na 
rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 
geometryczno-roślinnymi, ale z ubytkiem u dołu; wnętrze 
w db stanie, czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi kart są 
pozłacane; starodruk zawiera piękną rytowaną stronę tytułową 
z Cezarem i medalionami pozostałych pierwszych jedenastu 
cesarzy; ogólnie stan db.

Cena: 400 zł

 19 TENDE Gaspard, Relation historique de la Po-
logne contenant le pouvoir de ses rois, leur élec-

tion, & leur couronnement, les privileges de la noblesse, 
la religion, la justice, les mœurs & les inclinations des Po-
lonois; avec plusieurs actions remarquables.

Paryż 1686, Jacques Villery, 6 k. +336 s.
Pierwsze oryginalne wydanie jednej z najpoczytniej-

szych w XVII i XVIII-wiecznej Francji książek poświęconych 
Polsce. Autor Gaspard de Tende (1618–1697) zrobił zawrot-
ną karierę u boku królowej Marii Ludwiki Gonzagi stając się 
jej osobistym skarbnikiem i powiernikiem. Mimo formalnych 
zakazów został nawet intendentem króla Jana Kazimierza. 
Po jego abdykacji wrócił do Francji. Powrócił jeszcze raz na 
elekcje Jana III Sobieskiego jako sekretarz ambasadora fran-

cuskiego. W sumie przebywał w Polsce ponad 25 lat, a kiedy 
po 1674 r. wrócił do Francji oddał się z pasją pisarstwu, cze-
go najlepszym efektem był opis Polski będący przedmiotem 
aukcji. Autor wydał go pod pseudonimem „Sieur de Hau-
teville”. W niebanalny i wnikliwy sposób opisuje on w nim 
granice, prowincje i ustrój Polski. Zwraca uwagę na mechani-
zmy władzy, pozycję króla, kulisy życia dworskiego, sądow-
nictwo i system prawny. Omawia religię, obyczaje i życie co-
dzienne szlachty polskiej, śluby, pogrzeby, święta, czy sposób 
podróżowania. Wyjątkowy opis oczami obcokrajowca Polski  
w XVII w. Rzadkie!

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z nieliczny-
mi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 
geometryczno-roślinnymi; wnętrze w średnim stanie; cza-
sem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.

Cena: 1 500 zł

 20 THOMAS de Jesus, La Vie du juste dans la 
pratique de la vive foy (…).

Paryż 1675, Jean Couterot, 8 k. +392 s.
Francuskie wydanie w tłumaczeniu Ojca Cypriana de la 

Nativité de la Vierge przewodnika duchowego dla chrześci-
jan o praktykowaniu żywej wiary pióra Thomasa de Jesus 
(1564–1627), właść. Diego’a Sancheza de Avila, karmelity 
hiszpańskiego, teologa mistycznego. Jego aktywna działalność 
duszpasterska była inspiracją dla założenia zakonu w Czernej, 
w Małopolsce. 

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z nieliczny-
mi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 
geometryczno-roślinnymi; wnętrze w średnim stanie; cza-
sem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.

Cena: 150 zł

 21 TREUVE Simon-Michel, Le directeur spirituel 
pour ceux qui n’en ont point.

Paryż 1692, Helie Josset, 12 k. +480 s.
Drugie wydanie (pierwsze w 1691 r.) przewodnika ducho-

wego dla chrześcijan pióra Simona-Michela Treuve’a (1651–
1730) francuskiego teologa. Co ciekawe, choć blisko współ-
pracował z kardynałem Bossuetem był gorącym zwolennikiem 
Port Royal i jansenistów, oponując stanowczo przeciw bulli 
Unigenitus Klemensa XI. 

Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z nielicznymi 
przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach; grzbiet tłoczony i pozłacany wzorami geometrycz-
no-roślinnymi; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; czasem 
plamy, ale suche; na karcie tytułowej mini rycina z symbolem 
wydawnictwa; ogólnie stan db.

Cena: 100 zł

 22 BAUME Antoine, Elémens de Pharmacie théo-
rique et pratique, contenant toutes les opéra-

tions fondamentales de cet art (…). 

Paryż 1769, Lacombe, XLVI s. +1 k. +1018 s. +3 k.
Drugie wydanie (pierwsze w 1762 r.) poprawione i uzupeł-

nione przez Autora słynnego traktatu farmaceutycznego, bę-
dącego swoistą encyklopedią w tej dziedzinie wiedzy w XVIII 
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w. Autor Antoine Baume (ur. 1728, zm. 1804), francuski che-
mik i farmaceuta, prowadził prace nad otrzymaniem amonia-
ku, porcelany, bieleniem jedwabiu. W 1768 roku skonstruował 
areometr, nazwany później areometrem Baume, wyskalowany 
w stopniach Baumé (°Be). Traktat zawiera dwie plansze z na-
czyniami i przyrządami farmaceutycznymi oraz rozkła-
daną tabelę z zastosowaniem różnych rodzajów spirytu-
sów „wód życia” będących dostępnymi na rynku handlowym. 
Na początku znajduje się wstęp od Autora, oraz spis rzeczy, a 
na końcu zaś wyjaśnienie ważniejszych terminów farmaceu-
tycznych oraz ich spis alfabetyczny.

Oprawa z epoki, pełna skóra w słabym stanie z przetar-
ciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geo-
metryczno-roślinnymi, ale także z przetarciami; wnę-
trze w średnim stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie  
stan średni.

Cena: 500 zł

 23 BUFFIER Le Père, Géographie Universelle 
exposée dans les diférentes métodes qui peu-

vent abréger l’étude & faciliter l’usage de cette Sience 
[sic!]. Nouveau Traité de la Sphère exposé en diférentes 
Métodes (…).

Paryż 1739, Pierre Francois Giffart, XXIV s. +413 s. +3 s. 
+16 map rozkładanych poza tekstem. Paryż 1738, Marc Bor-
delet, 4 k. +87 s. +1 s.

Dwa traktaty tego samego Autora zszyte w jednym wo-
luminie. Pierwszy to szóste wydanie geografii uniwersalnej 
świata w formie podręcznika pytań i odpowiedzi dwóch dia-
logujących postaci. Dzieło obejmuje opis o całym ówczesnym 
świecie, z wszystkimi znanymi kontynentami jeszcze bez Au-
stralii i Antarktydy. Traktat posiada 16 większych, niż książka 
składanych map: m.in. podwójna Świata, Afryki, Ameryk, 
Europy. Ponadto w pierwszej części traktatu znajdują się mapy 
państw europejskich, w tym Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Skandynawii, Turcji, Grecji, etc. 
Na końcu znajduje się szczegółowy indeks wszystkich nazw 
geograficznych wymienionych w tekście. Drugie dzieło Au-
tora to traktat o sferach, czyli mapie nieba również w formie 
dialogicznej.

Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z nielicznymi prze-
tarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geome-
tryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; czasem 
plamy, ale suche; mapy w bdb i db stanach; ogólnie stan db.

Cena: 800 zł

 24 CHOMPRE Pierre, Dictionnaire abrégé de la 
Fable, pour l’intelligence des Poëtes, des Table-

aux et des Statues, dont les sujets sont tirés de l’Histoire 
Poétique (…). 

Paryż 1748, Jean Desaint, 196 s. +4 s.
Piąte wdanie (pierwsze w 1727 r.) najsłynniejszego 

tekstu Autora wznawianego wielokrotnie i tłumaczone-
go na rozmaite języki do połowy XIX w. Pierre Chompre 
(1698–1760), francuski pedagog, nauczyciel i tłumacz z łaci-
ny przygotował słownik bajek dla bajkopisarzy i znawców 
tego gatunku, ukazujący przede wszystkim postacie wystę- 
pujące i tworzące bajki. 
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Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarcia-
mi i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet 
tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-
-roślinnymi, ale także z przetarciami; wnętrze w średnim 
stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.

Cena: 100 zł

 25 LE CORAN, traduit de l’arabe, accompagné 
de notes, et précédé d’un abrégé de la vie de 

Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés. 
Par M. Savary. Tome premier [-second].

Paryż 1783, Achille-Maximin-Philogone Knapen i Eugène 
Onfroy, T. 1: XVI s. +248 s. +270 s. +3, T. 2: 4 s. +464 s. +8 s. 

Pierwsze oryginalne wydanie Koranu w tłumaczeniu 
i opracowaniu Claude-Étienne Savary’ego (1750–1788), 
orientalisty, pioniera egiptologii i słynnego tłumacza świętej 
księgi islamu. Tłumaczenie Savary’ego w przeciwieństwie do 
przekładu Andre du Ryera z 1647 r. wiernie oddaje styl ory-
ginału respektując podział na 114 sur i respektując rytm 
poszczególnych wersetów. Savary umieszcza przed tekstem 
zasadniczym Koranu obszerny życiorys Mahometa na pod-
stawie autorów arabskich i tradycji Sunny. Przedstawia w nim 
go przede wszystkim jako polityka i twórcę odrodzenia narodu 
arabskiego, dla którego misja religijna i objawienia Koranu są 
jedynie narzędziem do osiągnięcia tego celu. Tłumaczenie Sa-
vary’ego odniosło wielki sukces i było wielokrotnie wznawia-
ne, nawet we współczesnych czasach. Wyjątkowy ciekawy 
druk religjiny z okresu Ancien Regime’u we Francji.

Oprawa z początku XIX w., półskórek w średnim stanie 
z przetarciami i ubytkami, szczególnie na rogach; grzbiet tło-
czony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-
-roślinnymi, ale także z przetarciami; wnętrze w db stanie; 
czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.

Cena: 300 zł

 26 DELAPORTE Joseph, Le Voyageur Francois. 
[La Courlandie. La Pologne.] Tome XXII.        

Paryż 1779, L. Cellot, 1 k. +468 s.
Słynne dzieło ojca Delaporte opisujące historię i geogra-

fię świata. Tom dwudziesty drugi serii poświęcony Kurlandii 
(lenno Rzeczypospolitej, dziś Łotwa) i Polsce. Dzieło zawiera 
historię Polski od początku istnienia do 1776 r., oraz dziennik 
podróży po całej Polsce i Kurlandii w formie listów. Autor 
jak inni historycy korzystał dla dziejów dawniejszych z kroniki 
Kadłubka, Jana Długosza, oraz Marcina Kromera. Dla wieków 
XVII i XVIII korzystał także z informacji od ambasadorów 
francuskich w Polsce. Ponadto traktat zawiera refleksje na te-
mat prawa polskiego, struktury Sejmu, władz centralnych oraz 
lokalnych, np. dokładny opis „Szopy Senatorskiej” budowanej 
na wolną elekcję. W części geograficznej znajduje się bardzo 
ciekawy i dokładny opis podróży po Rzeczypospolitej, a więc 
dzisiejszej Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Wraz z Auto-
rem można odbyć podróż na dawnej Litwie m.in. po Wilnie, 
Mińsku, Trokach, Kownie, Grodnie, Nowogródku, Witebsku, 
Brześciu, Augustowie i Tykocinie. Na Pomorzu opisany jest 
oczywiście Gdańsk, a także Elbląg, Malbork, Toruń. Na Ma-
zowszu Warszawa, Płock i Rawa. W Wielkopolsce Poznań, 
Leszno, Kalisz, Gniezno, Łęczyca i Sieradz. W Małopolsce 
zaś Kraków, Wieliczka, Lublin i wiele innych miejscowości 
w całej Polsce. Jest to wyjątkowa podróż po osiemnastowiecz-
nej Rzeczypospolitej.

Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z minimalnymi 
przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony 
i pozłacany pięknymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi; 
wnętrze w db stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.

Cena: 300 zł
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 27 DU HAMEL Jean Baptiste, Liber Psalmo-
rum, Cum Selectis Annotationibus in Loca  

Difficiliora (…). 

Rotterdam–Paryż 1701, w Rotterdamie Guillaume Beho-
urt, w Paryżu Jean Guignard, 8 k. +321 s. +6 s.

Pierwsze oryginalne wydanie Księgi Psalmów w opra-
cowaniu wraz z objaśnieniami trudniejszych partii Jeana 
Baptiste’a Du Hamela (1624–1706), francuskiego filozofa, 
teologa, matematyka i fizyka. Tekst w j. łacińskim, adnotacje 
i przypisy także. Rzadkie!

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarcia-
mi i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet 
tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometrycz-
no-roślinnymi, ale także z przetarciami; wnętrze w śred-
nim stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.

Cena: 150 zł

 28 EUCOLOGE ou livre d’église, à l’usage de 
Paris, contenant l’office des dimanches et des 

fêtes, en latin et en français (…).

Paryż 1789, De Hansy, XLVIII s.+ 811 s. + 5 s. 
Pozłacany brewiarz dedykowany archidiecezji pary-

skiej na rok 1789, w którym wybuchła rewolucja francu-
ska, wydany za aprobatą Antoine’a Éléonora Léona Leclerc 
de Juigné, abpa Paryża. Brewiarz przeznaczony był dla wszyst-
kich wiernych i dotyczy całego roku liturgicznego. Zawiera 
zatem kalendarz na 1789 r., oraz kalendarz świąt ruchomych 
na lata 1788–1827, liturgię mszy św., modlitwy błogosławią-
ce, tekst nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny i Imienia 
Jezus. Liturgia uzupełniona jest wspomnieniami innych świę-
tych, błogosławieństwem wody i różnymi modlitwami oko-
licznościowymi. Tekst paralelnie w j. łacińskim i francuskim.

Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra w stylu „à la den-
telle” w średnim stanie z przetarciami i ubytkami, szczególnie 
na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzo-
rami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w średnim stanie; 
czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane; 
ogólnie stan średni.

Cena: 100 zł

 29 HUGONIS GROTII, De Jure Belli ac Pacis li-
bri tres. In quibus jus naturae & gentium, item 

juris publici praecipua explicantur: cum annotatis au-
ctoris, ex postrema ejus ante obitum cura: accesserunt 
Annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem, Dissertatio 
de mari libero, & Libellus singularis de aequitate, indul-
gentia, & facilitate, quem Nicolaus Blancardus Belga-Le-
idensis è codice auctoris descripsit & vulgavit: nec non 
Joann. Frid. Gronovii V. C. Notae in totum opus De jure 
belli ac pacis (…).

Amsterdam 1702, Henricus Wetstenius, Rodolfus i Gerhar-
dus Wetstenios, 7k. +XXXIV s. +904 s. +8 k.+ 32 s.+52 k.  

Najsłynniejsze dzieło Hugo Grocjusza  będące jednym 
z najważniejszych tekstów politologicznych w dziejach 
cywilizacji europejskiej. Traktat o prawie wojny i poko-
ju uznaje się także za pierwszy wykład prawa między-
narodowego. Dzieło zawiera dedykacje dla króla Francji 
Ludwika XIII. Na końcu znajduje się szczegółowy indeks 
osób i pojęć. Ponadto starodruk zawiera trzy inne teksty Auto-

ra, komentarz do Listu św. Pawła do Filemona, traktat o wol-
ności mórz, oraz traktat o wolności, równości i przywilejach. 
Tekst w języku łacińskim. 

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z minimal-
nymi przetarciami i ubytkami na brzegach; grzbiet pięknie 
tłoczony i pozłacany tytułem i wzorami geometryczno-roślin-
nymi; wnętrze w db stanie bez zarzutu, czasem plamy, ale su-
che; na frontispisie znajduje się portret Autora oraz rycina 
alegoryczna; ogólnie stan db.   

Cena: 800 zł

 30 HEURES nouvelles dédiées au Roy, contenant 
l’office de l’église (…).

Paryż 1746, Mequignon, 667 s. + 5 s. 
Pozłacany brewiarz dedykowany królowi Ludwikowi 

XV, mężowi królowej Marii Leszczyńskiej. Brewiarz prze-
znaczony był dla wszystkich wiernych i dotyczy całego roku 
liturgicznego. Zawiera zatem kalendarz na 1746 r., oraz kalen-
darz świąt ruchomych na lata 1745–1772, liturgię mszy św., 
modlitwy błogosławiące, tekst nabożeństwa do Najświętszej 
Marii Panny i Imienia Jezus. Liturgia uzupełniona jest wspo-
mnieniami innych świętych, błogosławieństwem wody i róż-
nymi modlitwami okolicznościowymi. Tekst w j. francuskim 
dużą czcionką ułatwiającą czytanie. 
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Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarcia-
mi i ubytkami, szczególnie na rogach; grzbiet tłoczony i po-
złacany tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; 
wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; wszystkie 
brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan średni.

Cena: 100 zł

 31 JOUSSE Daniel, Nouveau commentaire sur l’é-
dit du mois d’avril 1695 concernant la juridic-

tion ecclésiastique (…).

Paryż 1757, Debure, XXXIV s. + 2 s. +702 s. 
Pierwsze oryginalne wydanie tekstu prawniczego doty-

czącego prawa kościelnego będącego komentarzem do edyktu 
królewskiego z kwietnia 1685 r. Autor Daniel Jousse (1704–
1781) był jednym ze słynniejszych prawników i kryminolo-
gów orleańskich swojej epoki. Wydał wiele komentarzy do 
różnorakich edyktów i ordonansów królewskich Ancien Regi-
me’u. Cenną częścią pracy jest chronologiczny zbiór tekstów 
najważniejszych edyktów, ordonansów, deklaracji i zarządzeń 
z l. 1580–1756 dotyczących jurysdykcji kościelnej. Jest wśród 
nich m.in. zatwierdzenie Parlamentu Paryskiego z 10 VI 1693 
r. dekretu abpa Paryża dotyczącego stawek pobieranych przez 
proboszczów, wikarych i służbę liturgiczną, za śluby i pogrze-
by, w tym np. za poświęcenie łóżka nowożeńców [sic!]. Wy-
jątkowy ciekawy druk prawniczy z okresu Ancien Regi-
me’u w Francji dotyczący prawa kościelnego.

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetar-
ciami i ubytkami, szczególnie na rogach i na dole przedniej 
okładki; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 
geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie; czasem pla-
my, ale suche; na stronie tytułowej ekslibris w formie pieczęci 
i sygnetu „Davanne”; ogólnie stan średni.

Cena: 200 zł

 32 KLEMENS XIV [Giovanni Vincenzo Antonio 
Ganganelli], Lettres intéressantes du Pape Clé-

ment XIV (…).

Paryż-Lyon-Rouen1776, w Paryżu Lottin, w Lyonie Ros-
set, w Rouen Bénitier,  T. 1:  36 s. +297 s., T. 2: 6 s. +292 s. 

Trzecie wydanie słynnych listów i tekstów papieża 
Klemensa XIV, przetłumaczone z łaciny i włoskiego na 
j. francuski. Papież korespondował z licznymi osobisto-
ściami ówczesnej Europy, władcami, uczonymi, inte-
lektualistami, duchownymi i publikował wiele tekstów 

o tematyce religijnej i historycznej. Dzieło w dwóch tomach 
zszytych w jednym woluminie z trzech w komplecie. Staro-
druk zawiera także list do Józefa Andrzeja Załuskiego 
(1702–1774), słynnego wraz z bratem współzałożyciela Bi-
blioteki Załuskich. List odnosi się do założonej biblioteki i pa-
pież przesyła słowa uznania oraz gratulacje z okazji pomysłu. 
Papież z całą mocą wspiera wszelkie inicjatywy biskupa ki-
jowskiego.  Na początku i  końcu każdego tomu znajduje się 
szczegółowy spis wszystkich listów występujących w tekście 
oraz indeks osób w nich występujących.

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarcia-
mi i ubytkami, szczególnie na rogach i krawędziach; grzbiet 
tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-
-roślinnymi; wnętrze w średni stanie; czasem plamy, ale suche; 
na frontispisie pierwszego tomu rycina alegoryczna; na stro-
nach przedtytułowych kilka ekslibrisów odręcznych z epoki; 
ogólnie stan średni.

Cena: 100 zł

 33 LADVOCAT Jean-Baptiste - pseud. Vosgien, 
Dictionnaire historique portatif, contenant l` 

histoire des patriarches, des princes hébreux, des empe-
reurs, des rois, et des grands capitaines; des dieux, des 
héros de l`antiquité payenne etc., des papes, des ss. peres, 
des eveques et des carinaux celèbres (...) des femmes sa-
vantes, des peintres (...).Tome premier [-second].

Paryż 1752, Didot, T. 1: VII s. +507 s. +78 s. +3 k., T. 2: 
700 s. +1 k.  

Pierwsze oryginalne wydanie dwóch tomów w kom-
plecie ciekawego słownika historyczno-biograficznego dedy-
kowanego dla księcia Orleanu i zawierający hasła dotyczące 
najważniejszych osób w dziejach, takich jak papieże, cesarze, 
patriarchowie, władcy Izraela i innych państw starożytnych, 
Ojcowie Kościoła, teolodzy. Autor Jean-Baptiste Ladvocat 
(1709–1765), znający hebrajski i łacinę, filozof i teolog uwa-
żany był za jednego z największych erudytów swojej epoki. 
Słownik zawiera biogramy królów chrześcijańskich, także 
polskich, np. Bolesława Chrobrego. Władysława Jagieł-
ły, Jana III Sobieskiego. Z polskich postaci znajdziemy 
w nim także biogramy Mikołaja Kopernika, Jana Za-
moyskiego, czy np. Daniela Ernesta Jabłońskiego, któ-
ry otwiera drugi tom, protestanckiego teologa i filozofa, 
wnuka Jana Amosa Komenskiego osiadłego w Lesznie po 
ucieczce z Czech. Słownik obejmuje swoją treścią także 
lekarzy, pisarzy, prawników, poetów, mówców itd. 

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarcia-
mi i ubytkami na brzegach; grzbiety pięknie tłoczone i pozła-
cane tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi, ale także 
z przetarciami; wnętrze w db stanie bez zarzutu, czasem pla-
my, ale suche; błąd introligatora, s. 209–224 z pierwszego 
tomu są wszyte po raz drugi w drugim tomie, a brak wła-
ściwych; ogólnie stan średni.   

Cena: 200 zł

 34 LA FONTAINE Jean de, Fables de (...), avec 
nouveau commentaire par M. Coste. Ornée de 

figures.

Paryż 1800, Libraires Associés, T. 1: 296 s., T. 2: 280 s.
Słynne bajki de la Fontaine’a dedykowane Delfinowi, 

czyli następcy tronu Francji, w komplecie w dwóch tomach, 
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zszyte w jednym woluminie. Autor Jean de la Fontaine (ur. 
1621, zm. 1695), uważany jest za jednego z najsłynniejszych 
pisarzy uprawiających ten gatunek. Wzorował się głównie na 
Ezopie twórcy bajki zwierzęcej, czyli takiej, w której bohate-
rami są zwierzęta, oraz moralizującej i satyrycznej. Z początku 
bajki nie były uznawane za typowe utwory dla dzieci, lecz dla 
dorosłych. W swoich bajkach wyśmiewał ludzi, ukazując ich 
pod postaciami zwierząt. Z pozoru zabawne, bajki zawierały 
gorzką prawdę i głęboką mądrość. Na początku znajduje się 
wstęp od Autora, oraz życiorys Ezopa, a na końcu zaś spis 
wszystkich bajek. Bajki pięknie ilustrowane rycinami – cało-
stronicowa na frontispisie oraz każda księga poprzedzona jest 
mini ryciną na początku bajki. Daje to w sumie 251 rycin, 
w tym jedną całostronicową frontispisu I tomu. 

Oprawa z połowy XX w, piękny złocony i tłoczony półskó-
rek w bdb stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na 
krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz pięk-
nymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wnętrze w db 
stanie, bez zarzutu, jedynie błąd introligatora i s. 289–296 I 
tomu są wszyte na końcu II tomu między s. 272, a s. 273; ogól-
nie stan db.

Cena: 400 zł

 35 LAYA Jean Louis, L’Ami des Loix comédie en 
cinq actes, en vers, représentée par les comé-

diens de la Nation le 2 janvier 1793 (…).

Paryż 1793, Maradan i Lepetit, 118 s. +1 s.
Pierwsze oryginalne wydanie jednej z najsłynniejszych 

komedii, a w zasadzie satyr okresu rewolucji francuskiej, która 

niemalże kosztowała Autora utratę życia. Wystawiona 2 I 1793 
r. w szczytowym momencie procesu Ludwika XVI, 19 dni 
przed jego zgilotynowaniem była bezpardonowym atakiem na 
przywódców rewolucji. Wzorowana na „Świętoszku” Moliera 
przedstawiała w negatywnym świetle jako despotów i wrogów 
wolności Marata (Duricrane w komedii) i Robespierre’a (No-
mophage). Po 10 dniach bezwzględnie zakazano jej wystawia-
nia w Paryżu, na prowincji cieszyła się wielkim powodzeniem. 
Nawet Ludwik XVI zdążył ją jeszcze przeczytać dzięki prze-
myceniu jej do więzienia za pośrednictwem Autora. Jean Lo-
uis Laya ukrywał się do przewrotu 9 thermidora, a większość 
aktorów grających w przedstawieniu uwięziono. Wyjątkowy 
oryginalny druk z okresu rewolucji francuskiej.

Oprawa z XIX w., półskórek w średnim stanie z licznymi 
przetarciami na okładkach; wnętrze w bardzo słabym stanie, 
liczne plamy i zawilgocenia, ślady po zalaniu na większości 
kart; ogólnie stan słaby.

Cena: 80 zł

 36 LINGUET Simon Nicolais Henri, Mémoires 
sur la Bastille et sur la détention de M. Linguet 

ecrit par lui-meme. 

Londyn 1783, T. Spilsbury, 4 s. +160 s.
Pierwsze oryginalne wydanie słynnych wspomnień 

Autora z uwięzienia w Bastylii. Simon-Nicolas-Hen-
ri Linguet (1736–1794) francuski adwokat, publicysta, 
w czasie rewolucji członek Klubu Kordelierów blisko 
związany z Dantonem, zgilotynowany w czasie terroru, 
tuż przed obaleniem Robespierre’a. Ze względu na swoją 
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działalność publicystyczną wymierzoną w Ancien Regime  
był więziony w Bastylii w l. 1780–1782. Po uwolnie-
niu wyjechał do Londynu, gdzie opublikował swoje  
wspomnienia z pobytu w więzieniu, w których skrupulatnie  
opisał warunki panujące w Bastylii i system funkcjono-
wania tego więzienia. Wspomnienia stały się bestselle-
rem i miały znaczny wpływ na negatywny obraz systemu  
władzy Ludwika XVI w społeczeństwie francuskim.  
Utrwaliły także złą sławę słynnego paryskiego więzienia. 

Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze 
w db stanie, czasem plamy, ale suche, większość kart nawet 
nieprzycięta; na frontispisie piękna niemalże profetyczna 
rycina alegoryczna z pomnikiem Ludwika XVI w miejscu 
zburzonej piorunami Bastylii, z dziękującymi za uwolnie-
nie więźniami, pod ryciną podpis „Soyez libres: vivez”;  
ogólnie stan db.

Cena: 200 zł

 37 LUCRETIUS Titus Carus, De Rerum Natura. 
Libri Sex. Accedunt Selecta Lectiones diluci-

dande Peomati apposita.

Paryż 1754, Joseph Barbou, XXXVI s. +288 s.
Pięknie pozłacane i ilustrowane 7 sygnowanymi ry-

cinami jedyne, znane nam dzieło Lukrecjusza. Napisany 
heksametrem poemat w sześciu księgach o łącznej objętości 
prawie 7500 wersów. Utwór ten uważa się za arcydzieło lite-
ratury łacińskiej, podkreśla się też jego wpływ na rozwój całej 
następującej po Lukrecjuszu poezji, włącznie z Wergiliuszem. 
Jest to wykład filozofii epikurejskiej, a jego przesłaniem jest 
wyzwolenie człowieka od przesądów i strachu przed śmier-
cią. Lukrecjusz stara się to osiągnąć przechodząc stopniowo 
od etycznych aspektów nauki Epikura do jego fizyki i psycho-
logii. Lukrecjusz nie ukończył jednak swego poematu, wydał 
go po jego śmierci Cycero. Na początku znajduje się wstęp 
od wydawcy i życiorys Lukrecjusza, zaś na końcu dzieła zbiór 
różnych lekcji, odmian i wariacji poszczególnych wersów. 

Oprawa z epoki, pełna pozłacana skóra w db stanie z mini-
malnymi przetarciami i ubytkami, szczególnie na krawędziach, 

na tylnej okładce mikrodziurka po ksylofagu; grzbiet tłoczony 
i pozłacany pięknymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi; 
wszystkie karty są pozłacane na brzegach; wnętrze w bdb sta-
nie, bez zarzutu; ogólnie stan db.

Cena: 200 zł

 38 MATTHIAE CASIMIRI SARBIEVII, e Socie-
tate Jesu Carmina. Nova editio, prioribus longè 

auctior & emendatior.        

Paryż 1759, Joseph Barbou, VIII s. +383 s. +92 s.
Wyjątkowa pozłacana edycja słynnych Pieśni Sar-

biewskiego. Dzieło poprzedzone jest życiorysem Autora, na-
tomiast na końcu znajduje się zbiór epigramatów Autora oraz 
szczegółowy indeks rzeczy i pojęć.

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarcia-
mi i ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony 
i pozłacany pięknymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi; 
wszystkie karty są pozłacane na brzegach; wnętrze w db stanie, 
bez zarzutu; ogólnie stan średni.

Cena: 300 zł

 39 MISSALE metropolitanae ac primatialis eccle-
siae Senonensis, illustrissimi et reverendissimi 

in Christo patris D. D. Harduini Fortin de La Hoguette, 
dei et Sanctae sedis apostolicae gratia Senonensis Archie-
piscopi, (…).

Sens 1715, Claude Auguste Prussurot i Andre Jannot,  18 s. 
+44 s. +616 s. +CLXVIII s., +2 k. +8 s. + 2 k. 

Pozłacane unikatowe wydanie Mszału Trydenckiego 
dla archidiecezji Sens przygotowane na polecenie Hardouina 
Fortina de La Hoguette (1643–1715) abpa tego miasta. 
Tekst w dwóch kolumnach w języku łacińskim z licznymi par-
tiami muzycznymi kolorowany na czerwono w ważniejszych 
partiach. Mszał pięknie ilustrowany 12 rycinami, w tym 5 
całostronicowymi z scenami z Ewangelii, np. Narodzenia Pań-
skiego, Ukrzyżowania i Zmartwychwstania, oraz przedstawie-
niami świętych, np. męczeństwo św. Szczepana. Na frontispi-
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sie rycina ze świętym i widokiem katedry w Sens. Wyjątkowo 
oprawione i pozłacane wydanie mszału rzymskiego w forma-
cie wielkie folio!

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skó-
ra w średnim stanie z przetarciami i ubytkami, szczegól-
nie na rogach i krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany 
tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi, ale 
z drobnym ubytkiem u góry i renowacją; obie okładki także 
ze złoceniami i motywami roślinnymi; wnętrze w db stanie; 
czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane;  
ogólnie stan db.

Cena: 2 000 zł

 40 MISSEL de Paris, latin-françois avec prime, 
tierce, sexte, et les processions, imprimé par or-

dre de Monseigneur l’Archevêque (…).

Paryż 1764, Libraires Associés, T. 1–8, średnio od około 
600 do 800 s. na jeden tom. 

Pozłacany brewiarz paryski wydany na polecenie abpa 
Christopha de Beaumont. Brewiarz przeznaczony był dla 
wszystkich wiernych i dotyczy całego roku liturgicznego. 
Tekst paralelnie w j. łacińskim i francuskim w komplecie 
w 8 tomach. Dwa pierwsze dotyczą zimowego okresu roku 
liturgicznego, kolejne wiosennego, letniego i jesiennego. 
Każdy tom zawiera kalendarz na poszczególne miesiące 
roku, którego dotyczy, liturgię mszy św., Ewangelie, czy-
tania, modlitwy błogosławiące, tekst nabożeństwa do Naj-
świętszej Marii Panny i Imienia Jezus. Liturgia uzupełniona 
jest wspomnieniami świętych, błogosławieństwem wody 
i różnymi modlitwami okolicznościowymi. Wyjątkowo 
oprawione i pozłacane wydanie brewiarza paryskiego! 
Rzadkie w komplecie!
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Oprawa z epoki, pełna bordowa złocona skóra typu „ma-
roquin” w średnim stanie z przetarciami i ubytkami, szczegól-
nie na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz 
wzorami geometryczno-roślinnymi; piękna wyklejka 
złocona na tzw. papierze weneckim; wnętrze w db stanie; 
czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane; 
ogólnie stan db.

Cena: 1 200 zł

 41 MONTESQUIEU Charles-Louis Secon-
dat, baron de la Brede et de, Considerations 

sur les causes de la Grandeur des Romaines et de leur  
decadence. 

Londyn 1787, b.m., 2 k. +349 s. +3 s.
Wyjątkowa pozłacana edycja jednego z ciekawszych, 

a mniej znanych dzieł Monteskiusza dotyczącego przyczyn 
upadku starożytnego Rzymu. Na tym traktacie wzorował się 
Edward Gibbon pisząc swoje klasyczne dzieło o upadku im-
perium rzymskiego w 1776 r. Na końcu dzieła Monteskiusza 
znajduje się obszerny alfabetyczny spis rzeczy.

Oprawa z epoki, pełna pozłacana skóra w średnim stanie 
z przetarciami i ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet 
tłoczony i pozłacany pięknymi wzorami roślinnymi i geome-
trycznymi; wszystkie karty są pozłacane na brzegach; wnętrze 
w db stanie, bez zarzutu; ogólnie stan średni.

Cena: 100 zł

 42 MONTJOIE GALART DE, Histoire de la con-
juration de Maximilien Robespierre.

Paryż 1796, Maret, 236 s.
Drugie wydanie (pierwsze w 1795 r.) poprawione i uzu-

pełnione przez Autora swoistej biografii Maksymiliana Ro-
bespierre’a (1758–1794), jednego z czołowych przywódców 
rewolucji francuskiej zgilotynowanego podczas przewrotu 

9 thermidora (27 VII 1794). Galart de Montjoie (1746–
1816) francuski adwokat, publicysta, w czasie rewolucji pre-
zentował poglądy konserwatywne, monarchistyczne. Bronił  
w swojej publicystyce Ludwika XVI w czasie jego proce-
su, był zawziętym wrogiem Robespierre’a i w swojej pracy  
wydanej tuż po zabiciu „Nieprzekupnego” dobitnie go  
krytykuje. 

Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze 
w średnim stanie, czasem plamy, ale suche, większość kart na-
wet nieprzycięta; ogólnie stan db.

Cena: 150 zł

 43 OUIN, Manuel des huissiers, ou Nouvelles in-
structions (…).

Paryż 1775, Antoine Boudet, VI s. +316 s. +13 s.
Pierwsze oryginalne wydanie wyjątkowego tekstu praw-

niczego, tj. podręcznika dla komorników. Autor bliżej nie-
znany Pan Ouin był przed wydaniem traktatu komornikiem 
w Châtelet w Paryżu z możliwością działania w całej Francji 
(tzw. „huissier à cheval”, w przeciwieństwie do „huissier à ver-
ge”, działających tylko w określonym rewirze). Autor opiera 
się w swoich rozważaniach głównie na ordonansach i edyk-
tach królewskich w zakresie pracy i działalności komorników. 
Cenną częścią pracy są liczne gotowe formularze pism do kon-
kretnych czynności komorniczych, np. wezwania sądowego, 
nakazu płatniczego, sprzedaży publicznej zajętej ruchomości 
lub nieruchomości dłużnika, nakazu aresztowania dłużnika itp. 
Wyjątkowy ciekawy druk prawniczy z okresu Ancien Re-
gime’u w Francji.

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z nieliczny-
mi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na rogach; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geome-
tryczno-roślinnymi; wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, 
ale suche; ogólnie stan średni.

Cena: 300 zł
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 44 PLANQUE Francois, Bibliothèque choisie de 
médecine tirée des ouvrages périodiques tant 

françois qu’étrangers (…). Tome XX.

Paryż 1762, Wdowa d’Houry, 578 s.
Pięknie ilustrowana encyklopedia wiedzy medycznej 

z XVIII w. Dzieło życia doktora Francois’a Planque’a (1696–
1765) było wydawane w l. 1748–1770 i liczy w sumie 31 to-
mów. Tom dwudziesty całej serii zawierający hasła od liter 
MI do MON. Encyklopedia zawiera 5 rozkładanych plansz 
z przedstawieniami bliźniaków syjamskich, oraz różnych 
szczegółów anatomicznych.

Oprawa współczesna, półskórek w bdb stanie; grzbiet tło-
czony i pozłacany tytułem; wewnątrz dzieło w słabym stanie, 
liczne plamy, ale suche; ogólnie stan słaby.

Cena: 400 zł

 45 PROPRE de l’Eglise royale et paroissiale de S. 
Paul. Latin-François.

Paryż 1732, Joseph Bullot, 2 k. +XXXIII s. +420 s.
Pozłacany brewiarz parafii królewskiej św. Pawła 

w Paryżu. Parafia istniała od 1125 r. do rewolucji francuskiej, 
kiedy to kościół został zburzony, a księża zamordowani w trak-
cie tzw. masakry wrześniowej 1792 r. W XV w. kościół i pa-
rafia uzyskały status „królewskiego”, a byli w nim ochrzczeni 
przyszli królowie Karol VI i Karol VII. Brewiarz paralelnie 
w j. łacińskim i francuskim zawiera pełne teksty modlitw, 
rozważań i mszy na święto nawrócenia św. Pawła, oraz św. 
Apostołów Piotra i Pawła. Brewiarz uzupełnia rozbudowane 
na cały dzień świąteczny nabożeństwo do Imienia Jezus. Tekst 
ilustrowany 3 całostronicowymi rycinami ze św. Pawłem, 
św. Piotrem oraz Jezusem Chrystusem. Rzadkie! 

Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z nielicznymi 
przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na rogach; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geome-
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tryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale 
suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane; na wyklejce przed-
niej okładki ekslibris w formie drukowanej prywatnego wła-
ściciela z Francji dra Vimonta; ogólnie stan db.

Cena: 200 zł

 46 PROYART Liévin-Bonaventure, Histoire de 
Stanislas Premier, roi de Pologne, duc de Lor-

raine et du Bar. Tome premier [-second].

Lyon–Paryż–Puy1784, w Lyonie Pierre Breyset-Ponthus, 
w Paryżu Pierre Berton, w Puy Crespy & Lacombe, T. 1: 7 s. 
+477 s. +1 s. +1 k., T. 2: 2 k. +413 s. +3 s.

Pierwsze oryginalne wydanie historii życia króla Polski 
Stanisława Leszczyńskiego (1677–1766). Był on dwukrotnie 
królem Polski, a następnie dożywotnim księciem Lotaryngii 
i Baru. Jego córka Maria została królową Francji poślubiając 
Ludwika XV w 1725 roku. To małżeństwo pozwoliło Stani-
sławowi Leszczyńskiemu po przegranej wojnie domowej 
osiąść w Lotaryngii. Stanisław Leszczyński zasłynął jako bu-
downiczy, mecenas kultury i „dobry król” podczas swojego 
panowania w Lotaryngii. Do dziś w tym regionie francuskim 
bardzo popularne jest imie „Stanislas”. Życie Stanisława Lesz-
czyńskiego posłużyło Autorowi ojcu Liévin-Bonaventure 
Proyart (1746–1808), zagorzałemu monarchiście i konserwa-
tyście do udowodnienia wyższości ustroju monarchii absolut-
nej nad jakimkolwiek innym.

Oprawa z epoki, pełna złocona skóra w średnim stanie 
z przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach i odwrocie drugiego tomu; grzbiet tłoczony i pozłaca-
ny tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; ponadto 
na okładkach I tomu złocenia w medalionie „2. Classe de 
Memoire” oraz „Maison d’Education de Me Vial”; wnętrze 
w db stanie, bez zarzutu; czasem plamy, ale suche; na stronie 
tytułowej II tomu drobne przetarcia i ubytki; na wyklejce 

I tomu odręczna notatka, że książka była nagrodą podarowa-
ną 15 IX 1810 r. dla pilnej uczennicy Maison d’Education de 
Me Vial w Lyonie; ogólnie stan średni.

Cena: 300 zł

 47 REGNARD Jean François, Oeuvres de m. Re-
gnard. Tome premier [-quatrieme]. Nouvelle 

edition.

Paryż 1750, Ganeau, T. 1: 2 k. +XX s. +2 k. +359 s. +3 s., 
T. 2: 2 k.+ 343 s. +1 k., T. 3: 2 k.+335 s. +1 k., T. 4: 2 k. +351 
s., +1 k.

Dzieła zebrane w 4 tomach Jeana Francois Regnarda 
(1655–1709), jednego z najwybitniejszych pisarzy francuskich 
swojej epoki. Tom pierwszy serii zawierający opis podróży Au-
tora po ówczesnej Europie. Dzieło zawiera dziennik podróży 
Regnard’a po Flandrii i Holandii, Laponii, Danii, Szwecji, Pol-
sce i Niemczech. Bardzo ciekawy i dokładny opis podróży 
po Polsce m.in. Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wieliczka 
itd. Podróż miała miejsce w 1683 roku, i była spisywana na 
bieżąco, więc tym bardziej jest to cenny polonik. Pomimo daty 
wydania w 1750 roku, zawiera opis Polski zastanej w roku 
Wiktorii Wiedeńskiej. Obok ciekawych przeżyć „turystycz-
nych” np. w kopalni soli w Wieliczce, Autor poświęca dużo 
uwagi obyczajowości Polaków, np. dlaczego noszą krótkie 
włosy. Tomy od drugiego do czwartego zawierają komedie 
Autora i krótsze teksty poetyckie.

Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z nielicznymi 
przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzora-
mi geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, bez 
zarzutu; czasem plamy, ale suche; na kolorowanych stro-
nach tytułowych piękne ryciny z postaciami alegorycznymi;  
ogólnie stan db.

Cena: 300 zł
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 48 THE REPERTORY of arts and manufactures: 
consisting of original communications, spe-

cifications of patent inventions, and selections of useful 
practical papers from the transactions of the philosophi-
cal societies of all nations, &c. &c.

Londyn 1794–1799, G. i T. Wilkie, G. G. and J. Robinson, 
T. 1: VIII s. +IV s. +440 s. + 25 pl., T. 2: VIII s. +440 s. + 24 
pl., T. 4: VIII s. +440 s. + 23 pl., T 5: VIII s. +440 s. + 23 pl., 
T. VI: VIII s. +440 s. + 22 pl., T. 8: VIII s. +440 s. + 22 pl., T. 
9: VIII s. +440 s. + 18 pl., T. 10: VIII s. +440 s. + 21 pl., T.11: 
VIII s. +440 s. + 19 pl.

Wyjątkowe ilustrowane wydawnictwo będące świa-
dectwem rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii 
i na całym świecie. Repertorium rzemiosła, manufaktur, 
wynalazków i patentów przedstawiające największe osią-
gnięcia techniki i nauki mające praktyczne zastosowanie. 
Przedmiotem sprzedaży jest 9 tomów z 16 w komplecie 
pierwszej oryginalnej serii Repertorium wydawanej w l. 
1794–1802. Wydawcy i ich spadkobiercy kontynuowali 
to dzieło do 1862 r. wydając jeszcze 4 serie Repertorium. 
Każdy tom ilustrowany kilkudziesięcioma rycinami przed-
stawiającymi omawiane wynalazki, maszyny i patenty. 
W sumie sprzedawany zbiór 9 tomów posiada w sumie 197 
rycin! Wyjątkowa proweniencja starodruku. Zbiór należał 
do Heinricha Augusta von Helldorf, od 1844 r. Freiherr 
von Helldorff (1794–1862), generał-majora armii pruskiej, 
bohatera kampanii antynapoleońskiej z 1813 r. w państwach 
niemieckich. Świadczą o tym piękne drukowane ekslibrisy 
z herbem Helldorf na wyklejkach poszczególnych tomów. 
Tekst w j. angielskim. Zbiór w komplecie nieosiągalny aktu-
alnie na rynku antykwarycznym. 

Oprawa z epoki w stylu empire, półskórek w średnim sta-
nie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczegól-
nie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz 

wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, bez 
zarzutu; czasem plamy, ale suche; ryciny w stanach db i bdb; 
ogólnie stan db.

Cena: 2 000 zł

 49 SENECA, Selecta Senecae Philosophi Opera. 
Oeuvres Choisies de Seneque Philosophique.

Paryż 1761, Joseph Barbou, 2 k. +320 s.
Pozłacane wydanie wybranych dialogów i listów Lucjusza 

Anneusza Seneki Młodszego, zwanego Filozofem (ur. ok. 
4 r. p.n.e., zm. 65 r. n.e.), z tłumaczeniem na język francuski 
Pierre’a François Xavier Denisa (1738–1789). Są wśród 
nich teksty o krótkości życia (De brevitate vitae), o Opatrz-
ności (De Providentia), czy też listy moralne do Lucyliusza 
(Epistulae morales ad Lucilium). Dzieło składa się z dwóch 
części z osobnymi stronami tytułowymi, ale z ciągłą paginacją. 
Pierwsza część zawiera tekst w języku łacińskim, druga zaś 
w języku francuskim.
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Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z nieliczny-
mi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na rogach; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geome-
tryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale 
suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane; na stronie tytułowej 
części łacińskiej ekslibris w formie pieczątki prywatnego wła-
ściciela z Francji, z XIX w.; ogólnie stan db.

Cena: 150 zł

 50 VIRGILIUS MARO PUBLIUS, Les Géorgiqu-
es (…).

Paryż 1770, C. Bleuet, 348 s.
Pozłacane wydanie jednego z trzech najważniejszych za-

chowanych dzieł Wergiliusza (ur. 70 r. p.n.e., zm. 19 r. p.n.e.) 
– Georgiki, z tłumaczeniem na język francuski Jacquesa De-
lille’a, (ur. 1738 r., zm. 1813 r.) – poety i tłumacza francuskie-
go, członka Akademii Francuskiej. Jest to rzymski poemat 
dydaktyczny sławiący idylle życia wiejskiego Tekst paralelnie 
po łacinie i francusku. Dzieło pięknie ilustrowane 4 całostro-
nicowymi rycinami sygnowanymi przez Charlesa Eisena 
(1720–1778), jednego z najsłynniejszych ilustratorów i gra-
werów francuskich swojej epoki, oraz 1 ryciną frontispisu 
sygnowaną przez Francesco Giuseppe Casanova (1727–
1803), włoskiego malarza i grawera, brata słynnego awantur-
nika i literata Giacomo Casanovy. 

Oprawa z epoki, pełna złocona marmurkowa skóra w db 
stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szcze-
gólnie na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz 
wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, 
czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane; 
ogólnie stan db.

Cena: 300 zł

 51 VOLTAIRE, Arouet François-Marie, Oeuvres 
complètes de Voltaire. Tome onzième. La Pu-

celle dOrleans, Poeme en vingt-un chants (…).

Kehl 1784, Towarzystwo Literacko-Drukarskie, 407 s. +1 s.
Jedno z ważniejszych dzieł literackich Woltera, słyn-

na „Dziewica Orleańska” będąca paszkwilem na życie 
i działalność patronki Francji. Autor przedstawia jej ży-
cie w pikantnym kontekście, a cały poemat nafaszerowa-
ny jest ogromem erotyki. M.in. za to bluźniercze dla Kościo-
ła Katolickiego i jego tradycji dzieło Wolter stał się pisarzem 
zakazanym. Tom jedenasty wszystkich dzieł zebranych Wol-
tera, pierwszego tzw. dużego wydania kehlowskiego. Tekst 
pięknie ilustrowany 21 sygnowanymi rycinami autorstwa 
Jeana Michela Moreau le Jeune (1741–1814), zwanego Młod-
szym, słynnego rysownika, grawera, ilustratora i malarza, au-
tora ponad 2000 prac, w tym właśnie do dzieł Woltera. Ponad-
to na frontispisie 4 ryciny z portretami postaci historycznych 
m.in. Joanny D’Arc, pochodzącymi z grafik będących częścią 
kolekcji Gabinetu Jego Królewskiej Mości. Łącznie daje to  
25 rycin.

Oprawa z epoki, pełna skóra w słabym stanie po reno-
wacji luźnych okładek z nlicznymi przetarciami i drobnymi 
ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i po-
złacany tytułem, ale starty; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; 
czasem plamy, ale suche; ryciny w bdb i db stanach; ogólnie 
stan średni.

Cena: 300 zł
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 52 CHODŹKO Leonard Borejko, List do Ottona 
I Wittelsbacha, króla Grecji z dnia 18 III 1843.

Paryż rue St. Germain des Pres 9, 18 III 1843, bifolio, 20 x 
32 cm. Do listu dodajemy odpowiedź Jeana Philippa, doradcy 
króla Grecji, Ateny 18/30 X 1844, folio, 21 x 30 cm. 

Unikatowy list odręczny z podpisem Leonarda 
Chodźko do króla Grecji Ottona I Wittelsbacha. „A la 
Majesté le Roi de Gréce. Sire, L’intérét général qui s’atta-
che à la cause polonaise m’a valu des encouragemens hono-
rables de la part de plusieurs souverains de l’Occident. Je 
serais heureux, Sire si Vous daigniez agréer l’hommage du 
volume spécial que je prends la liberté de Vous offrir. Toute 
mon ambition consiste à ce qu’un ouvrage qui s’occupe de la 
Pologne puit trouver place dans Votre bibliothèque et figure 
à coté des annales des autres nations. Je suis avec le plus 
profond respect. Sire le Votre Majesté Royale, le très humble 
et très obéissant serviteur Leonard Chodźko. Paris, Rue St. 
Germain des Près 9. 18 Mars 1843.” (Do Jego Wysokości 
Króla Grecji, Panie, Interes generalny, który jest związany 
ze sprawą polską pozwolił mi uzyskać zaszczytne zachęty ze 
strony licznych władców Zachodu. Byłbym szczęśliwy Pa-
nie, jeśli raczyłbyś przyjąć hołd w postaci tomu specjalnego, 
który mam możliwość Wam ofiarować. Cała moja ambicja 
polega na tym, aby dzieło, które zajmuje się Polską mogło 
znaleźć miejsce w Waszej bibliotece i figurować obok hi-
storii innych narodów. Pozostaje z najgłębszym szacunkiem, 
Panie, Wasza Królewska Mość, bardzo pokorny i oddany 
sługa Leonard Chodźko. Paryż ulica St. Germain des Pres 9. 
18 marca 1843.) Bardzo rzadkie!

Papier listowny z pierwszej połowy XIX w. Na górze do-
piski i adnotacje kancelarii odbiorcy m.in. „n[r]o 63” i data 
wpłynięcia 1843. W lewym dolnym rogu także dopisek 
w j. greckim. Do listu dołączmy roboczą odpowiedź, która 
pozostała w kancelarii króla Grecji do Leonarda Chodźko 
z podziękowaniem za otrzymaną publikację „La Pologne il-

lustrée” kancelisty króla Grecji Ottona I Wittelsbacha z dnia 
18 X 1844 r. W górnej części listu także dopiski i adnotacje 
kancelarii królewskiej m.in. „n[r]o 63”; oba listy w kartce 
z opisem po niemiecku ręką z XIX w. „Leonard Chodźko, 
poln[ische] historiker”; stan bdb, jedynie ślady po złożeniach.

Cena: 1 000 zł

IV. Leonard Chodźko

Leonard Borejko Chodźko herbu Ko-
ściesza (1800–1871), historyk, geograf, 

kartograf, działacz emigracyjny był jedną 
z najważniejszych postaci popularyzujących 
sprawę polską we Francji. Jego działalność 
wydawnicza przede wszystkim w języku fran-
cuskim umożliwiła podtrzymywanie i ugrun-
towywanie pamięci o Polsce wśród elit spo-
łeczeństwa francuskiego. Przypominamy 
niniejszym rozdziałem katalogu tę zapomnia-
ną w powszechnej świadomości historycz-
nej postać. Rozpoczynamy go unikatowym 
listem Leonarda Chodźki do króla Grecji 
Ottona I Wittelsbacha. Następnie przedsta-
wiamy stalorytnicze portrety, sceny histo-
ryczne, widoki miast, zabytki ze słynnej serii 
„La Pologne historique, litteraire, monu-
mentale et illustree (…)”. Leonard Chodźko  
w l. 1835–1839 wydał dzieło w trzech to-

mach. Następnie w l. 1839–1841 ukazało się 
dzieło jednotomowe, zyskało ono wielką po-
pularność i do 1847 r. miało sześć wydań, tak-
że w zeszytach na wcześniejszą subskrypcje. 
Tym właśnie wydaniem z l. 1839–1841. koń-
czymy rozdział katalogu.
Grafiki prezentujemy alfabetycznie wg j. fran-
cuskiego, zgodnie z datami wydania z poszcze-
gólnych tomów. Wszystkie staloryty są w db 
stanach zachowania, gdzieniegdzie pojawiają 
się żółte plamy, charakterystyczne dla papieru 
z XIX w., ale suche. W opisie podajemy jedynie 
informację, jeśli jakaś karta jest naddarta lub 
posiada ubytek na marginesie. Większość gra-
fik była rytowana przez Auguste-François Alèsa 
(1798–1878), na podstawie rysunków własnych 
Leonarda Chodźki. Inne przez Émile’a Rouar-
gue’a (1796–1865) lub Adama Pilińskiego 
(1810–1887), także według własnych rysunków.
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 53 CHODŹKO Leonard, Arcadie. 

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina ilustruje ogród romantyczny we wsi Arkadia koło 
Nieborowa. Ten piękny ogród  w stylu angielskim założony 
został przez Helenę Radziwiłłową.

Na dolnym marginesie mikrodziurka i ślad po zagięciu 
wzdłuż całej szerokości. Na górnym ślad po odciśnięciu.

Cena: 50 zł

 54 CHODŹKO Leonard, Costumes des Paysans 
Polonais dans les environs de Warsovie.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina ilustruje ludowe stroje mieszkańców okolic  
Warszawy.

Cena: 50 zł

 55 CHODŹKO Leonard, Eglise de Kochawiny (en 
Galicie).

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia odbywający się na tle kościoła odpust 
w miejscowości Kochawina, obecnie na terenie Ukrainy.

Na górnym marginesie ślad po 1 cm naddarciu.
Cena: 50 zł

 56 CHODŹKO Leonard, Entree de Gedymin a 
Kiiow (1321).

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia wjazd wielkiego księcia litewskiego 
Giedymina do Kijowa w 1321 r.

Na dolnym marginesie mikrodziurka i ślad po zagięciu 
wzdłuż całej szerokości.

Cena: 50 zł

 57 CHODŹKO Leonard,  Krakovie – Le Chateau 
royal du cote de la Wistule.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia widok zamku królewskiego na wzgó-
rzu wawelskim z perspektywy zakola Wisły.  

Cena: 80 zł

 58 CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Nowo-
grodek en Lithuanie.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

 Rycina przedstawia widok zamku w Nowogródku na 
Litwie, obecnie na Białorusi.

Na górnym marginesie ślad po 1 cm naddarciu.
Cena: 50 zł

 59 CHODŹKO Leonard, Le Chateau d’Olesko, ou 
naquit Jan Sobieski.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia widok  zamku w Olesku, obecnie na 
Ukrainie miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego.

Cena: 50 zł

 60 CHODŹKO Leonard, Les Ruines du Chateau 
de Czorstyn.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia na pierwszym planie widok ruin zamku 
w Czorsztynie i  Dunajec,  na drugim zamek w Niedzicy.

Cena: 80 zł
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 61 CHODŹKO Leonard, Pulawy-Parchatka

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Émile 
Rouargue, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia krajobraz okolic wsi Parchatki koło 
Puław, z zakolem Wisły.

Cena: 50 zł

 62 CHODŹKO Leonard, Ruines de Chateau de 
Chenciny.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina obrazuje ruiny zamku i leżącą u podnóża miejsco-
wość Chęciny. Budowę zamku rozpoczęto prawdopodobnie 
pod koniec XIII w. Ze względu na niedostępność warowni 
zdeponowano w niej skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej, dla 
zabezpieczeniem przed wrogim Zakonem Krzyżackim.

Na dolnym marginesie ślad po odcisku płyty. Na górnym 
ślad po odciśnięciu i 1 cm podklejonego naddarcia.

Cena: 50 zł

 63 CHODŹKO Leonard,  Ruines du Chateau de 
Jazlowiec.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia widok ruin XV zamku w Jazłowcu, 
obecnie Ukraina.

Cena: 50 zł

 64 CHODŹKO Leonard, Statue equestre du Prin-
ce Josep Poniatowski. Temple de Sibylle et la 

maison gothique a Pulawy.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès, 15 x 22 cm; (karta: 18 x 27 cm).

Rycina składa się z trzech widoków. Pomnika księcia 
Józefa Poniatowskiego dosiadającego konia i trzymającego 
w prawej ręce miecz. Postać księcia wzorowana jest na po-
mniku Marka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Pozostałe 
dwie ryciny, to widok słynnej świątyni Sybilli oraz Domek 
Gotycki, wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego 
przy Pałacu Czartoryskich w Puławach.

Cena: 50 zł

 65 CHODŹKO Leonard, Hotel de Ville à Tarnow. 

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Adam Piliński, 17 x 
15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia rynek wraz z Ratuszem miejskim 
w Tarnowie.

Na dolnym marginesie mikrodziurka i ślad po zagięciu 
wzdłuż całej szerokości.

Cena: 50 zł

 66 CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Halicz 
sur le Dniester.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, rys. i ryt. Auguste-
-François Alès, 22 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia warowny zamek na wzgórzu z wsią 
Halicz u podnóża. Pierwsze zabudowania obronne powstały 
w XIV w. za panowania Kazimierza Wielkiego.

Cena: 50 zł

 67 CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Lubo-
stron.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, rys. i ryt. Auguste-
-François Alès, 22 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia widok pałacu w Lubostroniu. Nazwa 
pałacu została nadana przez właściciela Fryderyka Skórzew-
skiego od słów „lube ustronie”.

Cena: 50 zł

 68 CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Luck en 
Wolynie.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, rys. i ryt. Auguste-
-François Alès, 22 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia widok zamku w Łucku na Wołyniu, 
w XII w. była to stolica księstwa ruskiego.

Cena: 50 zł

 69 CHODŹKO Leonard, Les environs du fort de 
Modlin.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 23 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia twierdzę Modlin położoną nad brze-
giem Narwi.

Na dolnym marginesie dwie mikrodziurki.
Cena: 50 zł
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 70 CHODŹKO Leonard, Marie Leszczynska, re-
ine de France.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 13 x 19 cm; (karta: 17,5 x 28 cm).

Rycina przedstawiająca portret królowej Marii  
Leszczyńskiej.

Cena: 50 zł

 71 CHODŹKO Leonard, Montagne de Saint Bro-
nislawa (…).

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?),20,5 x 14,5 cm; (karta: 26,5 x 17 cm).

Rycina przedstawia wzgórze Św. Bronisławy z Kop-
cem Tadeusza Kościuszki i klasztorem Norbertanek na  
Salwatorze.

Cena: 80 zł

 72 CHODŹKO Leonard, Place du Marche  
à Kalisz.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 18 x 13 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina ilustruje rynek w Kaliszu.
Cena: 50 zł

 73 CHODŹKO Leonard, Posen ou Poznań. Capi-
tale de la Grande Pologne.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 20 x 13 cm; (karta: 27 x 18 cm).

Rycina przedstawia widok Poznania. 
Cena: 50 zł

 74 CHODŹKO Leonard, Leonard Chodzko, né à 
Oborek en Lithuanie le 6 novembre 1800.

Paryż 1839–1841, Bureau Central, rys. Józef Kurowski, 
ryt. James Hopwood, 10 x 15 cm; (karta: 18 x 28 cm).

Rycina przedstawia portret Leonarda Chodźko, autora 
i wydawcy serii. 

Na lewym marginesie nieznaczny ślad po zaplamieniu.
Cena: 50 zł

 75 CHODŹKO Leonard, Olympe Chodzko, née 
Maleszewska.

Paryż 1839–1841, Bureau Central, ryt. James Hopwood 
z natury w Paryżu, w 1830 r., 10 x 15 cm; (karta: 18 x 28 cm).

Rycina przedstawia portret Olimpii Chodźko, żony autora 
i zarazem współautorki wielu tekstów w serii „La Pologne”.

Cena: 50 zł

 76 CHODŹKO Leonard, Adam Szmigielski staro-
ste de Gnezno.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 12 x 18 cm; (karta: 18 x 28 cm).

Portret Adama Śmigielskiego (1650–1716), starosty 
gnieźnieńskiego, stolnika koronnego. 

Cena: 50 zł
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 77 CHODŹKO Leonard, André Sniadecki. Jean 
Sniadecki.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),17 x 11 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portrety braci Jana (1756–1830) i Jędrzeja Śniadeckich 
(1768–1838), pisarzy, astronomów i lekarzy.

Cena: 50 zł

 78 CHODŹKO Leonard, André Załuski. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),11 x 13 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret bpa Andrzeja Załuskiego (1695–1758), pisa-
rza, publicysty, reformatora, założyciela słynnej Biblioteki  
Załuskich.

Cena: 50 zł

 79 CHODŹKO Leonard, André Zamoyski. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),11 x 13 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Andrzeja Zamoyskiego (1716–1792), kanclerza 
wielkiego koronnego, pisarza, publicysty, reformatora, autora 
słynnego projektu kodeksu. 

Cena: 50 zł

 80 CHODŹKO Leonard, Auguste II Roi de Polo-
gne, electeur de Saxe (1697–1733).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 12 x 18 cm; (karta: 18 x 28 cm).

Portret Augusta II Mocnego, króla Polski, elektora sa-
skiego w stroju i fryzurze polskiej.

Cena: 50 zł

 81 CHODŹKO Leonard, Balice. Village dans les 
environs de Krakowie.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński, 
20,5 x 14,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok Balic w tle z Wisłą i panoramą Krakowa oraz Kop-
cem Kościuszki. 

Cena: 80 zł

 82 CHODŹKO Leonard, Bielany. Monastere de 
Camedules dans les environs de Krakowie. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński, 
20,5 x 13,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok Klasztoru Kamedułów na Bielanach Krakow-
skich, w tle z Wisłą i panoramą Krakowa.

Cena: 100 zł

 83 CHODŹKO Leonard, Casimir Pulaski. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. Oleszkiewicz, ryt. 
James Hopwood (?),10 x 13 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Kazimierza Pułaskiego, konfederaty barskiego 
i bohatera wojny o niepodległość USA. 

Na bocznym marginesie 4 mikrodziurki i ślad po zagięciu 
wzdłuż całej szerokości.

Cena: 50 zł

 84 CHODŹKO Leonard, Chateau Ducal  
à Krasiczyn.  

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński (?), 
15,5 x 11,5 cm; (karta: 26 x 17,5 cm).

Widok Zamku Książęcego w Krasiczynie, k. Przemyśla. 
Cena: 100 zł

 85 CHODŹKO Leonard, Eglise Cathedrale de 
Gnezne. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Auguste-
-François Alès, 20,5 x 14,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok katedry w Gnieźnie z pasącymi się naokoło kozami.
Cena: 100 zł

 86 CHODŹKO Leonard, Elections des Rois de Po-
logne à Vola Pres de Varsovie. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński, 
20,5 x 13,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok panoramy pola elekcyjnego w czasie wyborów króla 
we wsi Wola, wówczas koło Warszawy. Miejsce to było od 1575 
r. stałym obszarem zebrań szlachty polskiej w celu wyboru wład-
cy (z wyjątkiem elekcji Henryka Walezego i Augusta III Sasa).

Cena: 200 zł
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 87 CHODŹKO Leonard, Elisabeth Druzbacka. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),11,5 x 14,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Elżbiety Drużbackiej (ok. 1695–1756), poetki 
późnobarokowej zwanej „słowiańską Safoną”. 

Cena: 50 zł

 88 CHODŹKO Leonard, Hugues Kollontay. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?), 12 x 13,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

 Portret Hugona Kołłątaja (1750–1812), współtwórcy 
Konstytucji 3 Maja. 

Cena: 50 zł

 89 CHODŹKO Leonard, Ignace Krasicki. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?), 12 x 13,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret bpa Ignacego Krasickiego (1735–1801), pisarza, 
publicysty, reformatora, „księcia polskich poetów”.

Cena: 50 zł

 90 CHODŹKO Leonard, Ignace Potocki. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?), 12 x 13,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Ignacego Potockiego (1750–1809), pisarza, publicy-
sty, reformatora, jednego z współtwórców Konstytucji 3 Maja.

Cena: 50 zł
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 91 CHODŹKO Leonard, Jacques Jasinski (…). 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?), 11 x 13,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret gen. Jakuba Jasińskiego (1761–1794), przywód-
cy Insurekcji Kościuszkowskiej w Wilnie. 

Cena: 50 zł

 92 CHODŹKO Leonard, Jean Henri Dombrowski 
(…).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. i ryt. Villezey (?), 
9 x 11 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, , uczestnika 
insurekcji kościuszkowskiej, twórcy Legionów Polskich we 
Włoszech, oraz inicjatora powstania wielkopolskiego w 1806 r.

Cena: 80 zł

 93 CHODŹKO Leonard, Jean Kilinski (…). 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?), 11 x 13,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Jana Kilińskiego, przywódcy Insurekcji Kościusz-
kowskiej w Warszawie. 

Na prawym marginesie 4 mikrodziurki i ślad po zagięciu 
wzdłuż całej szerokości.

Cena: 50 zł

 94 CHODŹKO Leonard, Kaietan Soltyk, eveque 
de Krakowie.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 12 x 15 cm; (karta: 18 x 28 cm).

Portret Kajetana Sołtyka (1715–1788), biskupa krakow-
skiego, który wraz z innymi senatorami został wywieziony do 
Kaługi na polecenie Repnina. Uważa się go za symbol pierw-
szego patrioty i polityka, który trafił do więzienia w głąb Rosji. 
Symbolem tej represji na rycinie jest stojący za biskupem ko-
zak z gestem nakazującym opuszczenie miejsca. 

Cena: 50 zł

 95 CHODŹKO Leonard, K[azimierz] Sapiecha. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 15 x 18 cm; (karta: 18 x 28 cm).

Portret Kazimierza Jana Sapiechy przeciwnika Augusta 
II Mocnego i stronnika Szwedów w czasie wojny północnej.

Cena: 50 zł

 96 CHODŹKO Leonard, Kosciuszko. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),12 x 18 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Tadeusza Kościuszki, przywódcy insurekcji 1794 r. 
Cena: 200 zł

 97 CHODŹKO Leonard, L’Abbé Loga à la tet des 
Insurgés Polonais.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),14,5 x 18 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Scena zagrzewania do walki przez księdza Adama Logę 
Wielkopolanina, dawnego prefekta Gimnazjum św. Marii 
Magdaleny w Poznaniu, który wziął udział w powstaniu listo-
padowym ginąc 8 VII 1831 w bitwie pod Szawlami. 

Cena: 50 zł
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 98 CHODŹKO Leonard, La Place de l’Hotel de 
ville et le grand Theatre à Varsovie. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński, 
20,5 x 13,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok Placu i Ratusza miasta Warszawy i Teatru Wiel-
kiego.

Cena: 100 zł

 99 CHODŹKO Leonard, La Villa Zarzecze en Ga-
licie.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński, 
19,5 x 12 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok kompleksu willi i budynków klasycystycznych 
w Zarzeczu, w Galicji. 

Cena: 80 zł

100 CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Brzeza-
ny en Galicie.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. F. Chołomski, ryt. 
Adam Piliński, 20,5 x 13,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok Zamku Sieniawskich w Brzeżanach, w Galicji. 
Cena: 80 zł

101 CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Lancut 
en Galicie.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński, 
19,5 x 12,5 cm; (karta: 25,5 x 17,5 cm).

Widok Zamku w Łańcucie, w Galicji. Słynna rezydencja 
magnacka kolejno rodów Pileckich, Stadnickich, Lubomir-
skich i Potockich.

Na dolnym marginesie ślad po załamaniu.
Cena: 100 zł

102 CHODŹKO Leonard, L’Eglise paroissiale a 
Zolkiew en Galicie (Russie Rouge).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Auguste-
-François Alès, 20,5 x 14,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok kościoła parafialnego w Żółkwi i miasteczka w tle.
Na górnym marginesie ślad po mikro naddarciu 0,5 cm. 

Cena: 50 zł

103 CHODŹKO Leonard, L’Eglise protestante à 
Varsovie.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Auguste-
-François Alès (?), 14,5 x 10,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Rycina ilustruje kościół ewangelicko-augsburski św. 
Trójcy w Warszawie, przy placu Małachowskiego. Budo-
wę kościoła rozpoczęto w 1777 roku, ukończono w 1781 
roku. Wyboru projektu dokonał osobiście król Stanisław  
August Poniatowski.

Cena: 80 zł

104 CHODŹKO Leonard, Le Jardin de Sofiowka 
en Ukraine.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Auguste-
-François Alès, 20,5 x 14,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok słynnego ogrodu Zofiówka w Humaniu na dzi-
siejszej Ukrainie założonego w 1796 roku przez Stanisława 
Szczęsnego Potockiego dla żony Zofii.

Na dolnym marginesie dwie mikro dziurki i ślad po  
załamaniu. 

Cena: 50 zł

105 CHODŹKO Leonard, Lukasinski. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),13 x 15 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Scena słynnego zakucia w kajdany Waleriana Łu-
kasińskiego (1786–1868), który 46 lat spędził w carskim  
więzieniu. W twierdzy Szlisselburskiej był osadzony przez 38 
lat, wywieziony z Warszawy w trakcie powstania listopadowego, 
niesłusznie uznawany przez carat za jego głównego prowodyra.

Cena: 50 zł

106 CHODŹKO Leonard, Mokronowski 1794. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),11 x 13,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Scena narady u Stanisława Mokronowskiego (1761–
1821), komendanta miasta Warszawy w czasie insurekcji ko-
ściuszkowskiej w 1794 r. 

Cena: 50 zł
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107 CHODŹKO Leonard, Monument de Jean 
Kochanowski.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Villezey 
(?),19,5x 16 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Epitafium Jana Kochanowskiego (1530–1584), w ko-
ściele w Zwoleniu ze sceną pustego sarkofagu w związku 
z przeniesieniem w 1830 r. przez miejscowego proboszcza 
trumny rodzinny Kochanowskich do zbiorowej mogiły rodzin-
nej nieopodal kościoła. 

Cena: 50 zł

108 CHODŹKO Leonard, Monument de Samuel 
Maciejowski.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),19,5x 16 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret bpa Samuela Maciejowskiego (1499–1550), wg 
obrazu na desce znajdującego się w kościele Franciszkanów 
w Krakowie.

Cena: 50 zł

109 CHODŹKO Leonard, Mort du Général Kicki 
(…).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),15 x 13 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Scena śmierci gen. Ludwika Kickiego (1791–1831), 
podczas szarży kawalerii w czasie bitwy pod Ostrołęką  
26 V 1831 r. 

Cena: 50 zł

110 CHODŹKO Leonard, Mort du Général So-
wiński.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),12 x 19,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Scena śmierci gen. Józefa Sowińskiego (1777–1831), 
podczas obrony Woli 6 IX 1831 r. 

Cena: 50 zł

111 CHODŹKO Leonard, Mort du Prince Joseph 
Poniatowski (…)

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),14 x 17 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Scena śmierci księcia Józefa Poniatowskiego (1777–
1831), podczas bitwy narodów pod Lipskiem w 1813 r. Jako 
jedyny cudzoziemiec został mianowany marszałkiem Francji.

Cena: 50 zł

112 CHODŹKO Leonard, Pierre Bielinski. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. i ryt. Adam Piliński 
(?),10 x 13 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Piotra Bielińskiego (1754–1829), sekretarza Rady 
Nieustającej, prezesa Sądu Sejmowego w czasach Królestwa 
Kongresowego. 

Na lewym marginesie 4 mikro dziurki i ślad po zagięciu 
wzdłuż całej szerokości.

Cena: 50 zł

113 CHODŹKO Leonard, Pierre Wysocki dans la 
journée du 29 novembre 1830.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),13 x 14,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Scena początku walk w czasie wybuchu powstania listopa-
dowego z Piotrem Wysockim 29 XI 1830 r. 

Cena: 50 zł

114 CHODŹKO Leonard, Romuald Giedroyć. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 10 x 13 cm; (karta: 18 x 28 cm).

Portret Romualda Giedroycia (1750–1824), księcia, 
generała, walczącego w konfederacji barskiej, powstaniu ko-
ściuszkowskim oraz wyprawie Napoleona na Moskwę. 

Cena: 50 zł

115 CHODŹKO Leonard, Ruines du Chateau de 
Tenczyn (Environs de Krakowie).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński (?), 
20,5 x 14,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm). 

Widok Zamku Tenczyn i panorama Krakowa w tle.
Cena: 80 zł

116 CHODŹKO Leonard, Stanislas Konarski. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),11 x 14 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Stanisława Konarskiego (1700–1773), pisarza, 
publicysty, reformatora, założyciela Collegium Nobilium. 

Na bocznym marginesie mikrodziurka i ślad po zagięciu 
wzdłuż całej szerokości.

Cena: 50 zł
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117 CHODŹKO Leonard, S[tanislas] Malachowski. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),10,5 x 12,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Stanisława Małachowskiego (1736–1809), mar-
szałka Sejmu Wielkiego.

Cena: 50 zł

118 CHODŹKO Leonard, Stanislas Staszic. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),11 x 14 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Stanisława Staszica (1755–1826), pisarza, publi-
cysty, reformatora, przyrodnika i geografa.

Cena: 50 zł

119 CHODŹKO Leonard, Sułkowski (…). 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński 
(?),13 x 15,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Scena śmierci płk. Józefa Sułkowskiego (1773–1798), 
adiutanta Napoleona podczas obrony powstania w Kairze. 

Cena: 50 zł

120 CHODŹKO Leonard, Thadée Reyten. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Oleszczyń-
ski,11 x 14 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Portret Tadeusza Rejtana, słynnego posła na Sejm roz-
biorowy, który próbował ratować honor Polski. 

Na bocznym lewym marginesie mikro dziurka i ślad po 
zagięciu wzdłuż całej szerokości, także mikro dziurka na pra-
wym odcisku płyty.

Cena: 50 zł

121 CHODŹKO Leonard, Tombeau de Boleslas 
III le Hardi à Ossiak.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński 
(?),11 x 19 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Grobowiec króla Bolesława Śmiałego (ok. 1042–1081 lub 
1082) w Ossiach, w Karyntii. Na cmentarzu benedyktyńskiego 
klasztoru w tej miejscowości znajduje się nagrobna płyta z in-
skrypcją „Rex Boleslaus Polonie occisor sancti Stanislai Epi Cra-
coviensis” (pol. Bolesław król Polski, zabójca świętego Stanisława, 
biskupa krakowskiego). Badania grobu z l. 1953 i 1955 pod kie-
runkiem K. Lanckorońskiej stwierdziły jego pochodzenie z XI w.

Cena: 50 zł

122 CHODŹKO Leonard, Tombeau de Catherine 
de Jagellon à Upsale.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński 
(?),14 x 16,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Grobowiec królowej Szwecji Katarzyny Jagiellonki 
(1526–1583) w Uppsali, w Szwecji. 

Na prawym dolnym marginesie ślad po naddarciu 1 cm.
Cena: 50 zł

123 CHODŹKO Leonard, Tombeau de Ladislas 
Jagellon (…).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński 
(?),10,5 x 14,5 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Grobowiec króla Władysława Jagiełły (ok. 1360–1434) 
w katedrze krakowskiej na Wawelu. 

Cena: 50 zł

124 CHODŹKO Leonard, Tombeau de Ladislas le 
Blanc à Dijon.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński 
(?),11 x 17 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).

Grobowiec księcia Władysława Białego (1327–1388) 
w kościele św. Benigna w Dijon. 

Cena: 50 zł

125 CHODŹKO Leonard, Varsovie. Vue prise du 
faubourg de Praga.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński, 
20,5 x 13,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok panoramy Warszawy od strony Pragi, w tle z Wi-
słą i parostatkiem.

Cena: 200 zł

126 CHODŹKO Leonard, Venceslaus Rzewuski. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Auguste-François 
Alès (?), 11 x 14 cm; (karta: 18 x 28 cm).

Portret Wacława Rzewuskiego (1706–1779), hetmana 
wielkiego koronnego, konserwatysty, poety i bibliofila. 

Cena: 50 zł

127 CHODŹKO Leonard, Ville et Chateau de 
Kruszwica avant l’an 1655.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński (?), 
17 x 9,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok miasta i zamku w Kruszwicy przed potopem 
szwedzkim

Cena: 80 zł

128 CHODŹKO Leonard, Vue de Riga. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. i ryt. Adam Piliń-
ski, 20 x 12,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok panoramy miasta Ryga od rzeki Dźwiny wraz z że-
glugą i parostatkiem, dawnego portu Rzeczypospolitej, a obec-
nie stolicy Łotwy.

Cena: 100 zł

129 CHODŹKO Leonard, Vue du Chateau de 
Pinczow avant l’année 1655.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński (?), 
17 x 10,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok zamku w Pińczowie przed potopem szwedzkim.
Cena: 80 zł
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130 CHODŹKO Leonard, Vue du Rocher 
d’Urycz. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński (?), 
14,5 x 15 cm; (karta: 17,5 x 27,5 cm).

Widok skały pod Uryczem w Samborskim, obecnie 
Ukraina.

Cena: 50 zł

131 CHODŹKO Leonard, Wieliczka. Vue des tra-
vaux souterains dans les mines de sel.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. Michał Stachowicz, 
ryt. Adam Piliński, 20,5 x 13,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok przekroju Kopalni Soli w Wieliczce z różnymi 
poziomami i komorami, m.in. ze spuszczaniem koni do 
kopalni.

Na dolnym marginesie 4 mikrodziurki i ślad po zagięciu 
wzdłuż całej szerokości.

Cena: 150 zł

132 CHODŹKO Leonard, Zamek, Chateau sur 
Niemen en Samogitie. 

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński (?), 
20,5 x 12,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).

Widok zamku nad rzeką Niemen na Żmudzi, na Litwie. 
Cena: 100 zł

133 CHODŹKO Leonard, La Pologne historique, 
litteraire et monumentale (…).

Paryż 1839–1841, Bureau Central, 472 s., 44 pl.
Wydanie w jednym tomie dzieła Leonarda Chodźko będą-

ce historią i opisem geograficzno-politycznym Polski. Pierw-
sza część to historia Polski od śmierci Jana III Sobieskiego do 
Kongresu Wiedeńskiego. Kolejne części obejmują m.in. hi-
storię monet polskich, opisy wyjątkowych i ciekawych miejsc 
w Polsce, a także podstawowe informacje o literaturze, sztuce 
i nauce. Ponadto dzieło zawiera przykłady wyjątkowych za-
bytków na ziemiach polskich. Ważną część dzieła stanowią 
baśnie, legendy i opowiadania, a także esej o teatrze drama-
tycznym w Polsce. Dzieło wieńczy opis tańców polskich, 
takich jak polonez, mazurek, czy krakowiak. Dzieło bardzo 
bogato ilustrowane. Zawiera mapę Rzeczypospolitej większą 

niż format książki. Ponadto 43 ryciny, częściowo koloro-
wane. Przedstawiają one pomniki przyrody, obiekty sakralne, 
zamki, pałace, miasta, portrety ważnych postaci historycznych 
z dziejów Polski, dzieła sztuki, plany posiedzeń senatu i sej-
mu oraz monety i medale. Łącznie daje to liczbę 44 rycin 
(w tym mapa) w komplecie skolacjonowanych z tablicą na  
początku tomu.

Oprawa z epoki, zielony półskórek w średnim stanie z prze-
tarciami i ubytkami szczególnie na rogach; grzbiet złocony na-
pisem „La Pologne Illustrée” na ciemnozielonym tle i wzorami 
geometryczno-roślinnymi; wewnątrz dzieło w średnim stanie, 
karty z charakterystycznymi plamami dla papieru kwaśnego 
z XIX w.; niektóre składki lekko luźne; kilka rycin z pozagina-
nymi rogami i plamami; błąd introligatora, rycina Heleny 
Ostroróg lekko luźna, jakby dodana z innego egzempla-
rza; mimo tych mankamentów większość dzieła w przyzwo-
itym stanie; ogólnie stan średni.

Cena: 600 zł
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134 AGASSIZ Louis, Voyage au Bresil (…). 

Paryż 1872, Hachette, XXIV s. + 268 s. +4 s., 1 mapa i 16 pl.
Wyjątkowy opis podróży po Brazylii w j. francuskim. 

Autor Louis Agassiz (1807–1873), z pochodzenia Szwajcar 
urodzony w Motier, naturalizowany w USA, w 1861 r., pisał 
w j. francuskim, niemieckim i po łacinie. Tekst ilustrowany 
16 rycinami i mapą Brazylii luźną od książki.

Oprawa z epoki, pełne płótno bordowe złocone na przed-
niej okładce i grzbiecie w db stanie; wewnątrz dzieło w db 
stanie, jedynie mapa ma minimalne naddarcia na złożeniach; 
ogólnie stan db. 

Cena: 100 zł

135 BOUDIN Amédée, Histoire de Louis-Phillip-
pe Ier. Roi des Francais.

Paryż 1847, Bureau de la Publication, 432 s.
Historia życia ostatniego króla Francji (właśc. króla Fran-

cuzów) Ludwika Filipa I (1773–1850). Dzieło pięknie ilu-
strowane 25 całostronicowymi rycinami na tzw. papierze 
chińskim, który nie posiada rudych plam charakterystycz-
nych dla kwaśnego papieru z XIX w. Tom drugi serii z dwóch 
w komplecie opisujący zasadniczo panowanie władcy od re-
wolucji lipcowej 1830 r. do rewolucji lutowej 1848 r. 

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z minimal-
nymi przetarciami i drobnymi ubytkami, po współczesnej 
profesjonalnej renowacji z wzmocnieniami grzbietu i bloku;; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem i wzorami geome-
tryczno-roślinnymi, ale z przetarciami; wnętrze w db stanie, 
bez zarzutu; czasem plamy, ale suche; ryciny w stanie bdb; na 

stronie tytułowej ekslibris pieczątka „Seminarium Valsensee. 
Bibliotheca Maior” oraz „Seminarium Societas Jesus” doty-
cząca seminarium w obecnym mieście Vals, w departamencie 
Haute-Loire; ogólnie stan średni.

Cena: 80 zł

136 BOULAGE Thomas Pascal, Les otages de Lo-
uis XVI et de sa famille.

Paryż 1814, Pillet, XVI s. +160 s. +1 s.
Pierwsze oryginalne wydanie pracy historycznej Auto-

ra na temat tzw. zakładników Ludwika XVI. Barnabé Far-
mian Durosoy (1745–1792), francuski dramaturg, pisarz, 
historyk, a przede wszystkim dziennikarz, założyciel w 1789 
r. rojalistycznej Gazette de Paris, po aresztowaniu Ludwika 
XVI wraz z rodziną w Varennes zorganizował protest prze-
ciwko temu. Zorganizował i opublikował listę ponad 1000 
chętnych zwolenników króla, którzy gotowi byli oddać swoją 
głowę jako „zakładnicy”, byleby uwolniono władcę i jego ro-
dzinę. W efekcie tych działań gazetę zamknięto a Durosoy był 
pierwszym dziennikarzem zgilotynowanym w czasie re-
wolucji 25 VIII 1792 r. Autor Thomas Boulage (1769–1820), 
adwokat, prawnik, profesor Sorbony wnikliwie analizuje te 
wydarzenia w oparciu o szeroką bazę źródłową. Rzadkie! Je-
dyny dostępny na rynku egzemplarz został wyceniony na 
ponad 450 euro. 

Oprawa z końca XIX w. półskórek w bdb stanie; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geo-
metryczno-roślinnymi; wnętrze w bdb stanie, bez zarzu-
tu; na wyklejce reklama zakładu introligatorskiego z Caen;  
ogólnie stan bdb.

Cena: 200 zł

V. Książki z XIX i XX wieku
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137 CERVANTÈS SAAVEDRA (Miguel de), Le 
Don Quichotte de la Jeunesse (…). 

Paryż [1863], Bracia Garnier, XVI s. +526 s +2 s. 
Najsłynniejsze dzieło Cervantesa będące historią szlach-

cica Don Kichota. Powieść opowiada o losach szlachcica, 
który wpada w obłęd pod wpływem romansów rycerskich 
i wyrusza w świat jako błędny rycerz, niesiony nieodłączną 
szczytną chęcią pomagania ludziom i bronienia najsłabszych. 
Pięknie ilustrowana 8 całostronicowymi rycinami i set-
kami mniejszych edycja arcydzieła literatury hiszpańskiej. 
Ilustracje sygnowane przez Gustave’a Staala (1817–1882), 
jednego z najpłodniejszych i najsłynniejszych rysowników 
i ilustratorów książek i czasopism francuskich w XIX w.

Oprawa z epoki, bordowy pozłacany półskórek w śred-
nim stanie z minimalnymi przetarciami i drobnymi ubytkami, 
szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany ty-
tułem oraz wzorami geometrycznymi; tylna okładka z pla-
mą, ale suchą; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; czasem pla-
my, ale suche; pozłacane brzegi kart; ogólnie stan db.

Cena: 200 zł

138 CHARTON Edouard, Le Magasin Pitto-
resque.

Paryż 1834, les Bureaux du Magasin Pittoresque, 412 s. 
Słynny dziewiętnastowieczny ilustrowany magazyn 

z podróży dookoła świata wydawany przez Edouard’a Char-
ton’a. Rodzaj encyklopedii, zwierający informacje z takich 
dziedzin jak historia, archeologia, geografia, etnografia, litera-
tura, sztuka, nauki przyrodnicze, przemysł - technika, a nawet 
rozrywka. Przedmiotem sprzedaży jest drugi tom serii za rok 
1834, pierwszy wydano w 1833 r. Tom zawiera kilkaset ilu-
stracji, także całostronicowych. Jedna z nich przedstawia 
obliczenia Kopernika z „De revolutionibus orbium coele-
stium” na temat ruchu Wenus wokół Słońca (s. 393). Na 
końcu znajdują się dwa indeksy alfabetyczne, pierwszy rycin, 
a drugi tematów poruszanych w tomie. 

Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z minimalnymi 
ubytkami i przetarciami; grzbiet tłoczony z pozłacanym tytu-

łem; wnętrze w średni stanie, czasem plamy, ale suche, charak-
terystyczne dla kwaśnego papieru z XIX w.; ogólnie stan średni.

Cena: 50 zł

139 FASCICULUS SPIRITUALIUM exercitio-
rum et piarum orationum ad usum fratrum 

ordinis Praedicatorum.

Wilno 1838, w drukarni Manesii Rommy, 2 s. +418 s.+ 4 s.
Wyjątkowy unikalny druk wileński z pierwszej poło-

wy XIX w. z okresu represji po powstaniu listopadowym. 
Zbiór ćwiczeń duchowych, modlitw, litanii, oficjów i hymnów 
z nutami przeznaczony dla ojców dominikanów. Na verso stro-
ny tytułowej znajduje się zatwierdzenie Brata Tomasza Jatowt-
ta, prowincjała dominikanów na Litwę i Białoruś, imprimatur 
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biskupa-administratora diecezji wileńskiej Andrzeja Benedyk-
ta Kłągiewicza (przed 1767–1841), wreszcie pozwolenie cen-
zora P. Kukolnika „Pozwolono drukować z obowiązkiem 
złożenia w Komitecie Cenzury z prawem przepisaney liczby 
Egzemplarzy, Wilno 5 marca 1838”. Elektroniczna baza bi-
bliografii Estreichera notuje tylko jeden egzemplarz w Biblio-
tece KUL. Bardzo rzadkie! 

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarcia-
mi; grzbiet oraz okładki tłoczone pięknymi wzorami roślinny-
mi i pozłacane, ale także z przetarciami; na stronie tytułowej, 
grzbiecie, dawne znaki własnościowe (Fas 43) dominikanów 
z Sawenthem, (dzielnica Brukseli), którzy musieli opuścić 
Francję po uchwaleniu ustaw o laickości w 1904 i 1905 r.; na 
stronie przedtytułowej za papierową zakładką karta bibliotecz-
na czysta nie stwierdzająca żadnych wypożyczeń druku [sic!]; 
wnętrze w db stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.

Cena: 600 zł

140 GUBLER Adolphe, Commentaires thérapeu-
tiques du Codex médecamentarius ou histoire 

de l’action physiologique et des effets thérapeutiques des 
médicaments. (…).

Paryż 1868, , Baillière i syn, XVI s.+ 760 s. + 48 s. katalogu 
wydawcy.

Pierwsze oryginalne wydanie słynnego Kodeksu 
farmaceutycznego Autora. Adolphe Gubler (1821–1879), 
ur. w Metzu francuski farmaceuta i lekarz, profesor pary-
skiej Sorbony zebrał w swoim dziele wszelkie znane mu  
medykamenty. W porządku alfabetycznym opisał ich skład 
i działanie, niejako farmakopeę paryską. Za swoje dzieło 
otrzymał prestiżową nagrodę „Prix Chaussier de l’Académie 
des sciences”.

Oprawa z epoki, pełne płótno perkalinowe zielone tłoczo-
ne i złocone tytułem w db stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany 
tytułem; wewnątrz dzieło w db stanie, jedynie niektóre rozkła-
dane mapy mogą mieć nieznaczne naddarcia na złożeniach; 
ogólnie stan db. 

Cena: 150 zł

141 HOENE-WROŃSKI, Secret politique de Na-
poléon, comme base de l’avenir moral du 

monde (…). 

Paryż 1840, Jules Didot, 128 s. 
Jeden z kluczowych z ponad 100 tekstów, które Autor 

wydał podczas swojego życia. Józef Maria Hoene-Wroń-
ski (1776–1853), matematyk, prawnik, ekonomista i filo-
zof służący w Powstaniu Kościuszkowskim zawarł w tym 
tekście na s. 128 w tzw. „Documens pour l’Histore du  
Messianisme” wyjaśnienie, w jaki sposób narodziła się 
jego filozofia mesjanistyczna. 15 VIII 1804 r. doznał  
iluminacji, po której uzyskał pewność, że odkryje naturę  
Absolutu.

Oprawa współczesna, brązowa pełna skóra w bdb 
stanie; na okładce wewnętrznej broszurowej ślad po  
naddarciu oraz mini rycina ze Sfinksem, na tylnej okład-
ce broszurowej monogram „N”; w środku plamy charak-
terystyczne dla papieru kwaśnego z XIX w., ale suche; 
niektóre karty nierozcięte [sic!]; stan wewnętrzny średni;  
ogólnie stan db.

Cena: 300 zł

142 HOENE-WROŃSKI, Véritable science nau-
tique des marées, spécialement sur les côtes 

maritimes, et Réforme des mathématiques par leur 
réduction à trois lois fondamentales.

Paryż 1853, Aymont, VIII s. +47 s. +2 s. 
Jeden z kluczowych z ponad 100 tekstów, które Autor wy-

dał podczas swojego życia. Józef Maria Hoene-Wroński 
(1776–1853), matematyk, prawnik, ekonomista i filozof słu-
żący w Powstaniu Kościuszkowskim zawarł w tym tekście 
projekt reformy matematycznej, która miałaby ułatwić podró-
żowanie po morzach i oceanach.

Broszura w średnim stanie; na okładce charakterystyczne 
plamy dla papieru kwaśnego z XIX w., ale suche; stan we-
wnętrzny db; ogólnie stan średni.

Cena: 300 zł
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143 LA DEMOCRATIE Polonaise à L’Europe. 

Paryż 1847, L. Martinet, 15 s. 
Broszura polityczna Towarzystwa Demokratycznego 

Polskiego, jednego z najważniejszych ugrupowań Wielkiej 
Emigracji. Tekst „Demokracja Polska w Europie” podpisa-
ny został w imieniu 1515 członków Towarzystwa przez Komi-
tet Centralny w składzie: Józef Wysocki, Wiktor Heltman, 
Leona Ziemkiewicz, Albert Darasz, Wincenty Mazur-
kiewicz. Broszura odnosi się do wydarzeń aktualnych z 1846 
roku, czyli rabacji galicyjskiej, a także likwidacji Rzeczypo-
spolitej Krakowskiej, która wg Autorów odsłaniała praw-
dziwe cele polityki trzech zaborców. Wówczas odżyły żywe 
nadzieje na poruszenie sprawy polskiej, ze względu także na 
Powstanie Krakowskie, a atmosfera polityczna w całej Europie 
była niezmiernie gorąca, czego dowodem był rok po wydaniu 
broszury wybuch Wiosny Ludów. Rzadkie!

Broszura w średnim stanie; na okładce charakterystyczne 
plamy dla papieru kwaśnego z XIX w., ale suche; stan we-
wnętrzny db; ogólnie stan średni.

Cena: 150 zł

144 LE PITRE Jacques Francois, Quelques so-
uvenirs, ou Notes fidèles sur mon service au 

Temple, depuis le 8 décembre 1792 jusqu’au 26 mars 
1793, et sur quelques faits relatifs au procès de la Reine 
et à celui des membres de la Commune accusés de conspi-
ration avec la famille royale, (…)

Paryż 1814, H. Nicolle i Le Normant, 92 s.
Pierwsze oryginalne wydanie słynnych wspomnień 

Autora z jego służby w więzieniu Temple na rzecz uwięzionej 
rodziny królewskiej. Jacques-François Le Pitre (1764–1821), 
francuski dramaturg, profesor retoryki, w czasie rewolucji od 
8 XII 1792 r. do 26 III 1793 r. służył pomocą rodzinie 
królewskiej uwięzionej w Temple. Blisko związany z Jean-
-Baptistem Cléry (1759–1809), ostatnim służącym króla 
uzyskiwał przepustki do więzienia i wspomagał rodzinę kró-

lewską, a przede wszystkim był naocznym świadkiem wyda-
rzeń krwawej rewolucji. Wspomnienia stały się bestsellerem 
i były wielokrotnie wznawiane w okresie restauracji Burbo-
nów. Rzadkie!

Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze 
w db stanie, czasem plamy, ale suche, większość kart nawet 
nieprzycięta; ogólnie stan db.

Cena: 200 zł

145 LA MODE Illustree. Journal de la Famille 
(…)

Paryż 1883, Firmin-Didot i współnicy, IV s. +423 s.
Piękne wydanie tygodnika dla Pań „Moda ilustrowa-

na”. Rocznik 24 tego czasopisma na rok 1883, nr od 1 do 52 
zszyty w jednym woluminie formatu folio. Czasopismo bar-
dzo bogato ilustrowane tysiącami wzorów sukien, kapeluszy, 
kołnierzy, koronek, wyszywanek etc. Rocznik kompletny z in-
deksem rzeczy na początku wydania dotyczy mody dla kobiet 
i dziewczynek. 

Oprawa z epoki, czarny półskórek w średnim stanie z prze-
tarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach, 
a także plamami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; na 
przedniej okładce złocone tłoczenie z monogramem „M 
C”; wnętrze w średnim stanie, liczne plamy, ale suche, charak-
terystyczne dla papieru z XIX w.; niektóre karty mają naddar-
cia na marginesach; ogólnie stan średni.

Cena: 400 zł

146 MORILLON Adolphe, Souvenirs de Sa-
int Nicolas ou l’éducation au petit sémi-

naire de Paris sous la direction de Mr l’Abbé  
Dupanloup.

Paryż 1859, Jacques Lecoffre, XX s. +431 s.
Pierwsze oryginalne wydanie wspomnień Autora z jego 

pobytu i nauki w seminarium przy kościele St. Nicolas du 
Chardonnet w Paryżu. Tekst pod redakcją i auspicjami bisku-
pa Orleanu Ojca Feliksa Dupanluop (1802–1878). 
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Oprawa z epoki, pełna złocona skóra w db stanie z mini-
malnymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na 
krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzo-
rami geometryczno-roślinnymi; na przedniej okładce złocone 
tłoczenie medalionu z krzyżem i napisem „Cathesime de St. 
Sulplice”, kościoła św. Sulplicjusza w Paryżu, który obecnie 
po pożarze Notre Dame pełni funkcję katedry Paryża; na wy-
klejce naklejka z informacją, iż książka była nagrodą w 1864 r., 
dla pilnego ucznia za udział w katechezie; wnętrze w średnim 
stanie, liczne plamy, ale suche, charakterystyczne dla papieru 
z XIX w.; ogólnie stan db.

Cena: 50 zł

147 NAPOLEON, Code (…) suivi du tableau des 
distances de Paris aux chefs-lieux des depar-

tements (…).

Paryż 1809, Pierre Didot i Frimin Didot, 4 k. +538 s.
Jeden z najsłynniejszych tekstów prawniczych wszechcza-

sów – kodeks cywilny Napoleona z 1804 r. Była to pierwsza 
kodyfikacja prawa po upadku Ancien Regime’u. Wprowadzał 
wiele nowoczesnych rozwiązań  jak choćby kwestię rozwodów 
cywilnych. W latach 1804–1807 nosił nazwę kodeksu cywilne-
go Francuzów, a od 1807 r. Kodeks Napoleona, dla podkreślenia 
związków cesarza z kodyfikacją. Oprócz kodeksu cywilnego Na-
poleona zbiór zawiera także suplement z prawami przejściowymi 
i tabelą odległości między Paryżem, a innymi głównymi miasta-
mi Francji, stolicami departamentów. Jest to kompletny tekst 
kodeksu cywilnego Napoleona, dwa tomy zszyte w jednym wo-
luminie z osobnymi stronami tytułowymi, ale z ciągłą paginacją. 
Tekst kończy dokładny spis treści, indeks rzeczy i pojęć.

Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarcia-
mi i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet 
tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-
-roślinnymi; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; czasem plamy, 
ale suche; na wyklejce pieczątka dawnego właściciela z Francji 
z 1901 r., prywatnego zakładu hutniczego [sic!]; ogólnie stan 
średni.

Cena: 200 zł

148 NOUGARET Pierre-Jean-Baptiste, Beautes 
de l’histoire de Pologne, (…) depuis le 6 siecle, 

jusques et compris le regne de Stanislas-Auguste: Ouvra-
ge destine a l’Instruction de la Jeunesse. Orne de 8 figu-
res gravees en taille-douce. (…).

Paryż 1814, Le Prieur, 498 s.
Pierwsze oryginalne wydanie historii Polski od VI w. 

do panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego prze-
znaczone dla młodzieży. Autor Pierre-Jean-Baptiste Nougaret 
(1742–1823), pisarz, historyk, wydawca i drukarz francuski 
zasłynął ze 140 publikacji na różne tematy, w tym całej se-
rii historii państw europejskich i USA. Historia zawiera opis 
obyczajów, osobliwości, anegdot, wydarzeń legendarnych, ale 
i ważnych faktów historycznych. Dzieło pięknie ilustrowane 
8 całostronicowymi rycinami, z wydarzeniami zarówno ale-
gorycznymi, jak zabicie polskiej zakonnicy przez Rosjanina, 
legendarnymi, jak skok Wandy do Wisły, czy faktycznymi jak 
porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego przez kon-
federatów barskich. 

Oprawa z epoki, pełna złocona skóra w średnim stanie 
z przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 
geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; 
czasem plamy, ale suche, jedna karta z dziurką po nadpaleniu 
świecą lub tytoniem; ogólnie stan db.

Cena: 300 zł

149 PROYART Liévin-Bonaventure, Vie de la Re-
ine de France Marie Lecksinska, princesse de 

Pologne (…).

Paryż–Bruksela 1826, w Paryżu Boiste syn i inni, w Bruk-
seli Avransard & Gastebois i wspólnicy, 6 s. +367 s.

Historia życia córki króla Polski Stanisława Leszczyń-
skiego. Została ona królową Francji poślubiając Ludwika XV. 
To małżeństwo pozwoliło Stanisławowi Leszczyńskiemu po 
przegranej wojnie domowej osiąść w Lotaryngii. Maria Lesz-
czyńska znana była ze szczególnej pobożności, a pamiątki po 
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niej jako królowej Francji można do dziś podziwiać w pałacu 
Fontainbleau. Życie Marii Leszczyńskiej posłużyło Auto-
rowi ojcu Liévin-Bonaventure Proyart (1746–1808), za-
gorzałemu monarchiście i konserwatyście do udowodnienia 
wyższości ustroju monarchii absolutnej nad jakimkolwiek in-
nym. Książka posiada 4 ryciny, 2 ryciny są na frontispisie 
i 2 całostronicowe w tekście.

Oprawa z epoki, półskórek w db stanie z minimalny-
mi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na kra-
wędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wnętrze 
w db stanie, bez zarzutu; czasem plamy, ale suche; na stro-
nie tytułowej ekslibris pieczątka „Vatrel à Gournay”; ogólnie  
stan db.

Cena: 150 zł

150 SEGUR DE Comtesse, Evangile d’une grand 
mere, (…). 

Paryż 1875, Hachette, 571 s.+ 1 k.
Pięknie pozłacane wydanie Ewangelii w formie rozmowy 

babci z dziećmi. Dzieło pięknie ilustrowane 30 całostroni-
cowymi rycinami na tzw. papierze chińskim, który nie po-
siada rudych plam charakterystycznych dla kwaśnego papieru 
z XIX w. etc. 

Oprawa z epoki, pełne płótno w db stanie, z minimalnymi 
przetarciami i ubytkami, szczególnie na grzbiecie, tłoczonym 
i pozłacanym tytułem; wewnątrz dzieło w bdb stanie bez za-
rzutu, ryciny bardzo czyste; wszystkie karty na brzegach są 
pozłacane; ogólnie stan db. 

Cena: 200 zł

151 SEIDA UND LANDSBERG Franz Eugen 
von, Denkbuch der Französischen Revolution 

vom ersten Aufruhr in der Vorstadt St. Antoine den 28 
April 1789 bis zum Todestag Ludwigs XVI. den 21 Jän-
ner 1793 (…). 

Memmingen 1817, Christoph Müller, VI s. + 42 pl. +108 s., 
wym. pl. 20,5 cm x 15 cm, płyta 23 cm x 19 cm.
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Drugie wydanie (pierwsze w 1815 r.) pracy historycznej 
na temat rewolucji francuskiej od 28 IV 1789 r. do 21 I 1791 
r. w formie 42 rycin poszczególnych wydarzeń. Ramy chrono-
logiczne to pierwsze zamieszki na przedmieściach St. Antoine 
w Paryżu i ścięcie Ludwika XVI. Miedzioryty w większości 
sygnowane przez znanych ilustratorów, grawerów francuskich 
i niemieckich, Charlesa Monneta (ur. 1732, zm. po 1808), 
Paula Jacoba Laminita (1773–1831), czy Jean-Louis Prie-
ura (1759–1795), który został zgilotynowany właśnie w cza-
sie rewolucji. Po 42 rycinach znajduje się tekst z objaśnienia-
mi. Całość w j. niemieckim. Wyjątkowo piękny zbiór grafik 
do dziejów rewolucji francuskiej.

Oprawa z epoki półskórek w db stanie; grzbiet tłoczony i po-
złacany tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; wnę-
trze w db stanie, czasem plamy, ale suche, charakterystyczne 
dla papieru z XIX w.; ryciny w stanach, średnich, db i bdb; na 
wyklejce ekslibris francuski odręczny z 1882 r.; ogólnie stan db.

Cena: 800 zł

152 SERRES Marcel de, Voyage en Autriche, ou 
essai statistique et géographique sur cet em-

pire: avec une carte physique, des coupes de nivellement, 
et divers tableaux comparatifs sur l’étendue et la popula-
tion de l’Autriche (…).

Paryż 1814, Arthus Bertrand, T.1: 8 s. +LXVIII +525 s., 
T.2: 4 s. +536 s., T.3: 4 s. +469 s., T.4: 4 s. +445 s.

Pierwsze oryginalne wydanie podróży Autora po 
Cesarstwie Austriackim odbytej w l. 1800–1810. Cztery 
tomy w komplecie. Autor Pierre Toussaint Marcel de Serres 
de Mesplès (1780–1862), geolog francuski został nomino-
wany przez Napoleona 25 VII 1809 na kierownika katedry 
geologii nowego Wydziału Nauk Uniwersytetu w Montpel-
lier. W związku z tą funkcją został wysłany na dwuletnią mi-
sję do Austrii, Bawarii i nad rzeki zlewni Morza Bałtyckie-
go, aby prowadzić swoje badania statystyczne i geologiczne. 
Sprzedawany druk jest pokłosiem jego pracy. Dzieło ilustro-
wane rozkładanymi planszami i tabelami z przekrojami 

gór austriackich, w tym Tatr i danymi statystycznymi. 
Jest to ciekawy polonik, gdyż w drugim tomie opisany jest 
Śląsk Cieszyński, zaś trzeci tom poświęcony jest w dużym 
stopniu Galicji. Autor pochyla się w szczególności nad ko-
palniami soli w Wieliczce i Bochni. Analizuje osadnictwo 
i gospodarkę regionów administracyjnych, m.in. Myślenic, 
Bochni, Tarnowa, Sącza, Sanoka, Jasła, Rzeszowa, Prze-
myśla, Sambora, i oczywiście Lwowa. Rzadkie! 

Oprawa z epoki, półskórek bordowy w średnim stanie 
z przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 
geometrycznymi; wnętrze pierwszych trzech tomów w db sta-
nie, bez zarzutu; czasem plamy, ale suche; tom czwarty od s. 
300 ślady po zalaniu cieczą na marginesach, także rozkładanej 
planszy, ale suche; ponadto brak anonsowanej w na stronie 
tytułowej mapy; ciekawa proweniencja, na stronach tytuło-
wych każdego tomu pieczątka francuskiego Ministerstwa Rol-
nictwa, Handlu i Robót Publicznych oraz Narodowego Insty-
tutu Agronomii; ogólnie stan średni.

Cena: 500 zł

153 BAEDEKER Karl, La Suisse et les parties li-
mitrofes de la Savoie et de L’Italie. Manuel du 

Voyageur. (…) Avec 77 cartes, 21 plans et 14 panoramas.

Lipsk–Paryż 1913, w Lipsku K. Baedeker, w Paryżu Paul 
Ollendorff, XXXIV s.+ 604 s., 77 map, 21 planów miast, 14 
panoram górskich.

Przewodnik Karla Baedeker’a po Szwajcarii, Sabaudii 
i północnych częściach Italii. Przewodnik wyjątkowo ilustro-
wany z większymi niż format książki 77 mapami i 21 plana-
mi miast. Ponadto 14 panoram Alp Szwajcarskich. Tekst 
w j. francuskim.

Oprawa z epoki, pełne płótno perkalinowe tłoczone i złoco-
ne tytułem w db stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; 
wewnątrz dzieło w db stanie, jedynie niektóre rozkładane mapy 
mogą mieć nieznaczne naddarcia na złożeniach; ogólnie stan db. 

Cena: 100 zł

poz. 152 poz. 152



V. Książki z XIX i XX wieku

45

154 DE MONTFORT Annie et Henri, Pologne 
avant-propos par Fortunat Strowski.

Paryż 1939, Hachette, 604 s., 6 map i 16 pl.
Wyjątkowy przewodnik turystyczny po Polsce w j. francu-

skim. Autorzy byli współzałożycielami w 1919 roku stowarzy-
szenia francusko-polskiego „Association France-Pologne”. 
W l. 1923–1932 przebywali w Polsce gdzie Henri był kore-
spondentem dziennika „Le Temps”. Annie za działalność w ru-
chu oporu trafiła do Ravensbruck, gdzie 10 XI 1944 zmarła. 
Oboje za swoją działalność na rzecz współpracy polsko-fran-
cuskie otrzymali wysokie polskie odznaczenia Polonia Resti-
tuta i Krzyż Zasługi RP. 

Oprawa z epoki, pełne płótno granatowe, w db stanie; we-
wnątrz dzieło w db stanie, jedynie niektóre mapy mogą mieć 
minimalne naddarcia na złożeniach; ogólnie stan db. 

Cena: 70 zł

155 DAYOT ARMAND, Napoleon. Illustrations 
d’après des peintures, sculptures, gravures, 

objets, etc. du temps.

Paryż [1908], Ernest Flammarion, 4 k. +347 s.
Historia Napoleona w ilustracjach. Armand Dayot 

(1851–1934) francuski historyk i krytyk sztuki zebrał w for-
mie albumu podłużne folio kilkaset rycin, obrazów, grafik 
i karykatur dotyczących Napoleona, jego współpracowników 
i podbojów. Album w porządku chronologicznym przedstawia 
dzieje Napoleona, oczywiście także w związku z historią Pol-
ski. W tekście liczne portrety i ilustracje ks. Józefa Ponia-
towskiego, w tym jego słynna śmierć w nurtach Elstery, czy 
np. oblężenie Gdańska w 1807 r. Tekst kończy dokładny spis 
treści, oraz alfabetyczny spis ilustracji osób i miejscowości. 

Oprawa z epoki, bordowy złocony półskórek w średnim 
stanie z przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na 
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krawędziach; ze względu na format albumowy podłużne fo-
lio, okładki lekko luźne od grzbietu, ale mocno trzymające się 
wyklejki; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz pszczo-
łami, jako symbolami Napoleona; wnętrze w db stanie, bez 
zarzutu; ogólnie stan średni.

Cena: 300 zł

156 FAUVEL Jean-Jacques, Pologne.   

Paryż 1967, Hachette, 733 s., 5 map i 16 pl.
Przewodnik turystyczny po Polsce w j. francuskim. Pierwsze 

wydanie serii. Przewodnik ilustrowany 5 mapami i 16 planami 
miast, dzielnic i zabytków. Na końcu znajduje się wielokrotnie 
składana wielkoformatowa mapa PRL-u z zaznaczeniem naj-
ważniejszych dróg, wraz z mniejszą mapą zabytków.

Oprawa z epoki, pełne płótno granatowe, w db stanie; we-
wnątrz dzieło w db stanie, jedynie niektóre mapy mogą mieć 
minimalne naddarcia na złożeniach; ogólnie stan db. 

Cena: 50 zł

157 GRYDZEWSKI Mieczysław, Jan Henryk Dą-
browski. 

Rzym 1945, Biblioteka Orła Białego, Nakładem Oddziału 
Kultury i Prasy 2 Korpusu, 71 s.

Krótka biografia Jana Henryka Dąbrowskiego z przed-
mową gen. Władysława Andresa. Tekst zawiera 8 ilustracji. 
Ciekawe wydanie tekstu historycznego 2 Korpusu Polskiego 
we Włoszech w roku zakończenia II w.ś. 

Oprawa z epoki, papierowa w db stanie; stan we-
wnętrzny db, karty nie wszystkie zostały rozcięte [sic!];  
ogólnie stan db.

Cena: 50 zł

158 HANOTAUX Gabriel, Histoire de la Nation 
Egyptienne (…).

Paryż 1931–1937, Librairie Plon, T. 1.: XCVI +427 s., T. 
2.: 634 s., T. 3: 573 s., T. 4: 646 s., T. 5: 571 s., T. 6: 595 s., T. 
7: XXXII + 493 S., duży format 24 x 29,5 cm. 
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Wyjątkowo ilustrowana historia narodu egipskiego od cza-
sów najdawniejszych do współczesnych Autorowi dedyko-
wana pierwszemu królowi Egiptu Fouadowi I. Autor Gabriel 
Hanotaux (1853–1944), historyk, dyplomata, minister spraw 
zagranicznych III Republiki, zgromadził obszerny materiał 
źródłowy w wieloletnich badaniach. Dzieło pięknie ilustro-
wane setkami rycin, dziesiątkami kolorowanych plansz 
w pięknej współczesnej ekskluzywnej oprawie. Siedem 
tomów w komplecie!

Oprawa współczesna, piękny brązowy półskórek w bdb 
stanie z pozłacanym tytułem na grzbiecie; wnętrze w bdb sta-
nie, bez zarzutu; ogólnie stan bdb.

Cena: 800 zł

159 HANOTAUX Gabriel, Histoire des colonies 
françaises et de l’expansion de la France dans 

le monde (…).

Paryż 1929–1933, Societe de L’Histoire Nationale i Libra-
irie Plon, T. 1.: XLVIII s. +630 s. T. 2.: 547 s., T. 3: 603 s., T. 
4: 611 s., T. 5: 598 s., T. 6: 583 s., duży format 24 x 29,5 cm.

Wyjątkowo ilustrowana historia kolonii francuskich 
i ich podbojów cywilizacyjnych na całym globie poprzez 
Ameryki, Afrykę, Azję, Oceanię i Pacyfik. Autor Gabriel Ha-
notaux (1853–1944), historyk, dyplomata, minister spraw za-
granicznych III Republiki, zgromadził obszerny materiał źró-
dłowy w wieloletnich badaniach. Dzieło pięknie ilustrowane 
setkami rycin, 135 mapami i planami, 48 kolorowanymi 
planszami poza tekstem, w pięknej współczesnej eksklu-
zywnej oprawie. Sześć tomów w komplecie!

Oprawa współczesna, piękny brązowy półskórek w bdb 
stanie z pozłacanym tytułem na grzbiecie; wnętrze w bdb sta-
nie, bez zarzutu; ogólnie stan bdb.

Cena: 800 zł

160 HOUDRE Marie, Ma Doctoresse. 

Strasbourg 1935, Editorial Argentor, VIII s. +429 s.
Poradnik praktyczny medycyny i higieny dla kobiet 

nowoczesnych i współczesnych Autorce. Tekst ilustrowany 
setkami rycin i plansz, także 7 kolorowanymi. Na wyklejce 
wyjątkowa rozkładana kolorowana plansza z anatomią 
kobiety, nakładająca na siebie różne systemy, np. mięśni, ner-
wowy, limfatyczny etc. Tekst autorstwa doktora André Cava-
illona (1887–1967), doktora medycyny paryskiej Sorbony, se-
kretarza generalnego w Ministerstwie Zdrowia, kryjącego się 
pod żeńskim pseudonimem Dr Marie Houdre. Tom pierwszy 
serii z dwóch w komplecie.

Oprawa z epoki, bordowe złocone pełne płótno w śred-
nim stanie z nieznacznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, 
szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany ty-
tułem; wnętrze w db stanie, bez zarzutu, jedynie opis do roz-
kładanej planszy anatomicznej z podklejeniem po znacznym 
naddarciu; ogólnie stan średni.

Cena: 50 zł

161 JASINSKI Max, Contes de la vieille France.  

Paryż 1911, Vuibert, 3 k. +151 s. +2 k.
Pięknie ilustrowane i oprawione bajki dawnej Francji 

pióra Maxa Jasinskiego, francuskiego Autora polskiego pocho-
dzenia, inspektora szkolnego i doktora literatury. 

Oprawa z epoki, niebieskie pozłacane płótno w db stanie 
z minimalnymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczegól-
nie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; 
na przedniej okładce herb miasta Paryża z dewizą „Fluctuat 
nec mergitur”, oraz informacją, że jest to nagroda miasta Pary-
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ża; wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu; na wyklejce naklejona 
kartka z informacją, że książka jest nagrodą szkolną za wyniki 
w nauce wręczoną w 1917 r. ogólnie stan db.

Cena: 50 zł

162 LA LEGION D’HONNEUR.  

Paryż 1956, Pierre de Tartas, 155 s.
Pięknie ilustrowana historia Legii Honorowej wydana 

na 150 – lecie jej ustanowienia przez Napoleona Bonaparte, 
pierwszego konsula 19 V 1802 r. Praca zbiorowa pod redak-
cją wydawcy z tekstami m.in. Rene Coty’ego (1882–1962) 
prezydenta Francji. Autorem ilustracji był Camille Paul 
Josso (1902–1986) francuski orientalista, grawer i malarz. 
Na przedniej okładce pozłacana plakieta z Napoleonem 
jako pierwszym konsulem. Egzemplarz numerowany na 
końcu tekstu nr 2109. 

Oprawa z epoki, bordowy płótno w db stanie z minimalny-
mi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wnętrze w bdb 
stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.

Cena: 200 zł

163 RODIN Auguste, L’Art. Entretiens réunis par 
Paul Gsell. 

Paryż 1911, Bernard Grasset, 318 s.
Pierwsze oryginalne wydanie wywiadu rzeki z naj-

słynniejszym francuskim rzeźbiarzem wszechczasów Au-
gustem Rodin. Tekst pięknie ilustrowany, zawiera 83 ryciny 
i plansze przedstawiające dzieła artysty.

Oprawa z epoki, brązowy złocony półskórek w słabym sta-
nie z przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawę-
dziach, ze śladami współczesnej renowacji; grzbiet tłoczony 
i pozłacany tytułem, ale z przetarciami; wnętrze w db stanie, 
bez zarzutu; ogólnie stan średni.

Cena: 50 zł

poz. 162

164 WEYSSENHOFF Joseph, Vie et opinions de 
Sigismond Podfilipski (…).

Paryż bd. (1916 lub 1949), Plon-Nourrit, IX s. +297 s.
Wieloznaczna powieść Józefa Weyssenhoffa (1860–

1932), wydana po raz pierwszy w Polsce 1898 r., a we Francji 
w 1911 r. Utwór utrzymany w formie panegiryku na cześć ty-
tułowego bohatera jest w rzeczywistości satyrą na środowiska 
arystokratyczne, słabości nowoczesnej cywilizacji oraz miał-
kość pozytywizmu. Tekst w j. francuskim w tłumaczeniu Pau-
la Cazina (1881–1963) pisarza i tłumacza literatury polskiej, 
m.in. Mickiewicza, Sienkiewicza, Tuwima, Reymonta. Na po-
czątku wstęp Jacka Ligęzy. 

Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze 
w bdb stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan bdb.

Cena: 50 zł

poz. 163

poz. 164
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165 DARBOY ABBE, Les Femmes de la Biblie 
(…).

Paryż 1846, H.L. Delloye i Bracia Garnier, brak paginacji, 
około 250 s. +19 pl.

Pięknie ilustrowane dzieło historyczno-religijne opisują-
ce biografie 19 wyjątkowych kobiet z Biblii tylko Starego 
Testamentu. Są wśród nich m.in. Ewa, Hagar, Rebeka, Ra-
hela, Rut, Estera, Izebel, Dalila, Judyta, i matka Machabe-
uszy. Tekst autorstwa Georgesa Darboy (1813–1871) abpa  
Paryża zamordowanego przez komunardów jako za-
kładnika Komuny Paryskiej. Dzieło zawiera 19 ilustra-
cji z portretami opisywanych kobiet autorstwa Gustave’a  
Staala (1817–1882).

Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa ro-
mantyczna w kolorze niebieskim z postacią kobiety w pięk-
nym medalionie; na tylnej wzór romantyczny; oprawa w śred-
nim stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na 
grzbiecie i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz 
wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wszystkie brzegi kart 
są pozłacane; wnętrze w słabym stanie, liczne plamy charakte-
rystyczne dla kwaśnego papieru z XIX w., ale suche; ogólnie  
stan średni.

Cena: 300 zł

166 DARBOY ABBE, Les Femmes de la Biblie 
(…).

Paryż 1850, Bracia Garnier, brak paginacji, około 300 s. 
+18 pl.

Pięknie ilustrowane dzieło historyczno-religijne opi-
sujące biografie 19 wyjątkowych kobiet z Biblii Stare-
go i Nowego Testamentu. Są wśród nich m.in. Sara, żona 
Abrahama, Maria siostra Mojżesza, Sefora żona Mojżesza, 
Rahab, Anna matka Maryi, Elżbieta, córka Herodiady, Mar-
ta, Maria Magdalena i NMP. Tekst autorstwa Georgesa  
Darboy (1813–1871) abpa Paryża zamordowanego 
przez komunardów jako zakładnika Komuny Paryskiej.  
Dzieło zawiera 18 ilustracji z portretami opisywa-
nych kobiet autorstwa Gustave’a Staala (1817–1882).  
Wszystkie bohaterki dzieła są inne niż w podobnym 
z 1846 r. 

Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa ro-
mantyczna z postacią kobiety (Hagar Abrahama?) w pięknym 
medalionie; na tylnej wzór romantyczny; oprawa w średnim 
stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na grzbie-
cie i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzo-
rami roślinnymi i geometrycznymi; wszystkie brzegi kart 
są pozłacane; wnętrze w db stanie, czasem plamy charak-
terystyczne dla kwaśnego papieru z XIX w., ale suche; nie 
ma ryciny przy wdowie z Sarepty, ale bez śladu wycięcia;  
ogólnie stan db.

Cena: 300 zł
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167 DUPUIS Eudoxie, Le page de Napoléon. 

Paryż 1923, Librairie Hachette, 3k.+ 616 s. 
Bogato ilustrowane trzeci wydanie powieści Autor-

ki o epoce napoleońskiej „Paź Napoleona”. Fabuła kieruje 
młodego szlachcica sierotę na służbę samego cesarza w naj-
trudniejszym dla niego momencie od klęsk kampanii nie-
mieckiej 1813, przez trudy kampanii francuskiej 1814, aż 
po spektakularny powrót i definitywną klęskę pod Waterloo, 
której efektem była św. Helena. Tekst wspaniale ozdobio-
ny sygnowanymi ilustracjami jednego z najsłynniejszych 
ilustratorów francuskich przełomu XIX i XX w. Jacqu-

es’a Onfroy de Breville (1858-1931), w skrócie JOB. Był 
on najbardziej znanym w swojej epoce ilustratorem dziejów  
Cesarza Francuzów.

Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany zielony perkalinowy 
kartonaż z postacią Napoleona na przedniej okładce; oprawa 
w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami, głów-
nie na rogach i na krawędziach; kilka reparacji; grzbiet złocony 
i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi i mo-
tywami napoleońskimi, czyli pszczołami; od góry karty złoco-
ne na brzegach; wewnątrz stan średni, niektóre karty pożółkłe 
charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.; ogólnie 
stan średni.

Cena: 200 zł

poz. 166poz. 165 poz. 167
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168 DE FOE Daniel, Aventures de Robinson Cru-
soe (...). Traduction Nouvelle. 

Paryż ca. 1875, Théodore Lefèvre i Emile Guérin, 3 k. +313 s.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie jednej z naj-

słynniejszej powieści literatury światowej. Opowiada ona 
o perypetiach rozbitka Robinsona Crusoe na bezludnej wyspie. 
Fabuła została oparta na autentycznych wydarzeniach z życia 
niejakiego Aleksandra Selkirka, który na początku XVIII w. 
spędził 4 lata na wyspie u wybrzeży Chile. Powieść pięknie 
ilustrowana 16 sygnowanymi rycinami poza tekstem przez 
Georgesa Lafosse’a (1843–1880), jednego z najsłynniej-
szych francuskich rysowników i grawerów francuskich. Po-
nadto każdy rozdział rozpoczyna się mniejszą ryciną będącą 
ilustrację do tekstu.

Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perka-
linowy kartonaż w db stanie z minimalnymi przetarciami; 
grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometrycz-
no-roślinnymi i motywami kwiatowymi; na przednej i tylnej 
okładce monogram w medalionie od wydawcy E.G.; wszystkie 
karty złocone na brzegach; wewnątrz stan db, niektóre karty 
pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.; 
ogólnie stan db.

Cena: 400 zł

169 DOMBRE Roger, Un neveu à héritage. 

Paryż 1900, Librairie Hachette, 189 s. 
Bogato ilustrowane pozłacane pierwsze oryginalne 

wydanie powieści Autora dla młodzieży „Bratanek do dzie-
dziczenia”. Tekst wydany pod pseudonimem przez pisarkę 
Marguerite Sisson (1859–1914). Był to charakterystyczny 
zabieg dla ówczesnej epoki, gdzie płeć męska Autora miała 
zwiększać wiarygodność tekstu. Powieść pięknie ilustrowana 
38 sygnowanymi rycinami.

Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony kar-
tonaż w bdb stanie z minimalnymi przetarciami; grzbiet 
złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-ro-

ślinnymi i motywami kwiatowymi; wszystkie karty zło-
cone na brzegach; wewnątrz stan db, niektóre karty pożół-
kłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.;  
ogólnie stan db.

Cena: 80 zł

170 VERNE Jules, L’Ille mystérieuse.  

Paryż 1923, Librairie Hachette, 3k.+ 616 s. 
Bogato ilustrowane wydanie słynnej powieści Autora 

„Tajemnicza wyspa”. Tekst wspaniale ozdobiony ilustracjami 
Jules-Descartesa Férata (1829–1906) malarza, rysownika 
i grawera należącego do tzw. wielkich ilustratorów Verne’a.

Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkali-
nowy kartonaż w db stanie z nielicznymi przetarciami i ubyt-
kami na rogach; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami 
geometryczno-roślinnymi i motywami marynistycznymi; od 
góry karty złocone na brzegach; wewnątrz stan db, niektóre 
karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku 
XX w.; ogólnie stan db.

Cena: 200 zł

poz. 169poz. 168 poz. 170
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171 GAUTIER Léon, Prières à la Vierge, d’après 
les manuscrits du moyen âge, les liturgies, les 

Pères (…).

Tours 1897, Alfred Mame i syn wydawcy papiescy, 384 s.
Pozłacane modlitwy do NMP w opracowaniu i Léona 

Gautier (1832–1897), francuskiego historyka literatury i ar-
chiwisty. Teksty modlitw oparte na Ojcach Kościoła, rękopi-
sach i liturgii średniowiecznej. Tekst zasadniczo po francusku. 
Całość kończy szczegółowy spis treści z indeksem modlitw. 
Modlitewnik zawiera 2 całostronicowe ryciny na wzór śre-
dniowieczny z narodzinami i Wniebowzięciem NMP. 

Oprawa z epoki, pełna ciemnobrązowa złocona i tłoczona 
skóra w bdb stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie 
na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; na przed-
niej okładce monogram „M.F.”; piękna wyklejka grana-
towa na papierze atłasowym złocona sygnetami na skórze 
oprawy; wnętrze w bdb niemalże idealny stanie; wszystkie 
brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan bdb.

Cena: 50 zł

172 MISSEL de Jeanne D’Arc. 

Limoges [1908], Marc Barbou, 412 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik św. Joanny 

D’Arc wyzwolicielki Francji dla każdego katolika składa-
jący się z kilku części. Przed zasadniczym tekstem znajduje 
się kalendarz świąt ruchomych na l. 1909–1919. Pierwsza 
część zawiera podstawowe modlitwy. Druga część składa 
się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część 
to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu czytane 
na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku li-

turgicznym. Dalsza część to Msza św. w trakcie udzielania 
sakramentu małżeństwa i Droga Krzyżowa. Na końcu zaś 
znajdują się antyfony, psalmy i kantyczki. Tekst zasadniczo 
paralelnie po łacinie i francusku. Całość kończy szczegóło-
wy spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 4 
całostronicowe sygnowane ryciny ze scenami z życia Joan-
ny d’Arc. Każda strona zawiera także mini ryciny także 
ze scenami z życia Joanny D’Arc i wzory geometryczno 
–roślinne.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem a na okładkach 
wzorami geometryczno-roślinnymi; piękna wyklejka fiole-
towa na papierze atłasowym złocona sygnetami na skó-
rze oprawy; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale suche; 
wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan db.

Cena: 100 zł

173 MISSEL de la Notre Dame de France. 

Tours 1906, Alfred Mame i syn wydawcy papiescy, 4 k. 
+508 s.

Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik życia NMP 
Francji dla każdego katolika składający się z kilku części. 
Przed zasadniczym tekstem znajduje się kalendarz świąt ru-
chomych na l. 1907–1914. Pierwsza zawiera podstawowe 
modlitwy. Druga część składa się z Mszy Św. i nabożeństwa 
Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa ze Starego i No-
wego Testamentu czytane na wszystkie niedziele i najważ-
niejsze święta w roku liturgicznym. Kolejna część to Msza 
św. w trakcie udzielania sakramentu małżeństwa i Droga 
Krzyżowa. Na końcu zaś znajdują się antyfony, psalmy 
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i kantyczki, skierowane także do NMP i Najświętszego Sa-
kramentu. Tekst zasadniczo paralelnie po łacinie i francusku. 
Całość kończy szczegółowy spis treści z indeksem modlitw. 
Modlitewnik zawiera 4 całostronicowe ryciny wg obrazów 
różnych artystów. Każda strona zawiera także mini ry-
ciny ze scenami z życia NMP i wzory geometryczno –ro-
ślinne.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; na przedniej okładce monogram „M.C”.; grzbiet tłoczo-
ny i pozłacany tytułem; piękna wyklejka bordowa na płót-
nie atłasowym złocona sygnetami na skórze oprawy; na 
płótnie wyklejki złocona data 11 czerwca 1911; wnętrze w db 
stanie; czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi kart są po-
złacane; ogólnie stan db.

Cena: 80 zł

174 MISSEL de Notre Dame de Lourdes. 

Tours 1935, Dom Mame, wydawcy papiescy, 4 k. +508 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik NMP z Lour-

des dla każdego katolika składający się z kilku części. Pierwsza 
zawiera podstawowe modlitwy. Druga część składa się z Mszy 
Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa 
ze Starego i Nowego Testamentu czytane na wybrane niedziele 
i najważniejsze święta w roku liturgicznym. Kolejna część to 
modlitwy i litanie do świętych. Całość kończy szczegółowy 
spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 4 cało-
stronicowe kolorowe ilustracje z widokami Sanktuarium 
w Lourdes i różnymi uroczystościami. Każda strona za-
wiera także na bordiurze ryciny ze scenami z Lourdes.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w bdb stanie z minimalnymi przetarciami; grzbiet tłoczony 
i pozłacany tytułem; estetyczna wyklejka bordowa na 
papierze; wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu; wszystkie brzegi 
kart są pozłacane; ogólnie stan bdb.

Cena: 50 zł

175 MISSEL des Pélerinages. 

Limoges [1893], Barbou i wspólnicy, 2 k. +512 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik pielgrzymkowy 

dla każdego katolika składający się z kilku części. Przed zasad-
niczym tekstem znajduje się kalendarz świąt ruchomych na l. 
1894–1906. Pierwsza część zawiera podstawowe modlitwy. 
Druga część składa się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. 
Kolejna część to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamen-
tu czytane na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku 
liturgicznym. Dalsza część to Msza św. w trakcie udzielania sa-
kramentu małżeństwa i Droga Krzyżowa. Na końcu zaś znajdu-
ją się antyfony, psalmy i kantyczki. Tekst zasadniczo paralelnie 
po łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy spis treści 
z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 3 całostronicowe sy-
gnowane ryciny z Jezusem, NMP z La Salette i z Lourdes. Każ-
da strona zawiera także mini ryciny z widokami maryjnych 
sanktuariów francuskich i wzory geometryczno-roślinne.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 
geometryczno-roślinnymi; piękna wyklejka różowa na 

płótnie atłasowym złocona sygnetami na skórze oprawy; 
wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale suche; wszystkie brze-
gi kart są pozłacane; ogólnie stan db.

Cena: 80 zł

176 MISSEL du Sacre Coeur. 

Limoges [1908], Marc Barbou, 448 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik Najświętszego 

Serca Pana Jezusa dla każdego katolika składający się z kil-
ku części. Przed zasadniczym tekstem znajduje się kalendarz 
świąt ruchomych na l. 1909–1919. Pierwsza zawiera podsta-
wowe modlitwy. Druga część składa się z Mszy Św. i nabożeń-
stwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa ze Starego 
i Nowego Testamentu czytane na wszystkie niedziele i najważ-
niejsze święta w roku liturgicznym. Dalsza część to Msza św. 
w trakcie udzielania sakramentu małżeństwa i Droga Krzyżo-
wa. Na końcu zaś znajdują się antyfony, psalmy i kantyczki. 
Tekst zasadniczo paralelnie po łacinie i francusku. Całość koń-
czy szczegółowy spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik 
zawiera całostronicową sygnowaną rycinę frontispisu z Je-
zusem ratującym Francję oraz 3 innymi rycinami ze scenami 
z życia Zbawiciela. Każda strona zawiera także mini ryciny 
na bordiurze z Jezusem i Sacre-Coeur w Paryżu, i scenami 
z Pisma Św. Ponadto wzory geometryczno-roślinne.

Oprawa z epoki, pełna ciemnobrązowa złocona i tłoczona 
skóra w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na 
rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; piękna wy-
klejka granatowa na płótnie atłasowym złocona sygne-
tami na skórze oprawy; wnętrze w średnim stanie; czasem 
plamy, ale suche, kilka kart lekko luźnych; wszystkie brzegi 
kart są pozłacane; wolumin w czarnym wyścielonym materia-
łem pudełku z zapinką, ale uszkodzoną; ogólnie stan db.

Cena: 80 zł

177 MISSEL du Sacre Coeur.

Dijon [1916], Roux-Marchet i wspólnicy, 2 k. +512 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik Najświętsze-

go Serca Pana Jezusa dla każdego katolika składający się 
z kilku części. Pierwsza zawiera podstawowe modlitwy. Druga 
część składa się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Ko-
lejna część to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu 
czytane na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku 
liturgicznym. Dalsza część to Msza św. w trakcie udzielania sa-
kramentu małżeństwa i Droga Krzyżowa. Na końcu zaś znajdu-
ją się antyfony, psalmy i kantyczki. Tekst zasadniczo paralelnie 
po łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy spis treści 
z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera całostronicową 
sygnowaną rycinę frontispisu z Jezusem. Każda strona 
zawiera także mini ryciny z widokami sanktuariów fran-
cuskich, w tym Sacre-Coeur w Paryżu, i scenami z Pisma 
Św. Ponadto wzory geometryczno-roślinne.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; piękna wyklej-
ka brązowa na płótnie atłasowym złocona sygnetami na 
skórze oprawy; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale su-
che; wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan db.

Cena: 50 zł
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178 MISSEL de la vie de Jésus. 

Limoges b.d. [między 1883 a 1887], Depelley i wspólnicy, 
4 k. +500 s.

Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik życia Jezusa 
dla każdego katolika składający się z kilku części. Pierw-
sza zawiera podstawowe modlitwy. Druga część składa 
się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część 
to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu czytane 
na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku litur-
gicznym. Ostatnia część to Msza św. w trakcie udzielania 
sakramentu małżeństwa i Droga Krzyżowa. Tekst zasadni-
czo paralelnie po łacinie i francusku. Posiada imprimatur 
abpa Limoges François-Benjamin-Josepha Blangera, który  
pełnił tę funkcję w l. 1883–1887. Całość kończy szczegó-
łowy spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 
4 całostronicowe ryciny wg obrazów Rafaela, Ruben-
sa, czy Guida Reni. Każda strona zawiera także mini  
ryciny ze scenami z Biblii i wzory geometryczno- 
-roślinne.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skó-
ra w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na 
rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzora-
mi geometryczno-roślinnymi; piękna wyklejka biała na 
płótnie atłasowym złocona sygnetami na skórze oprawy; 
wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale suche; wszystkie brze-
gi kart są pozłacane; ogólnie stan db.

Cena: 100 zł

179 MISSEL Romain contenant les offices de tous 
les dimanches (…).

Tours 1905, Alfred Mame i syn wydawcy papiescy, 1 k. 
+544 s.

Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik rzymski dla 
każdego katolika składający się z kilku części. Przed zasad-
niczym tekstem znajduje się kalendarz świąt ruchomych na l. 

1906–1914. Pierwsza część zawiera podstawowe modlitwy. 
Druga część składa się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszpo-
rów. Kolejna część to liturgia słowa ze Starego i Nowego 
Testamentu czytane na wszystkie niedziele i najważniej-
sze święta w roku liturgicznym. Kolejna część to Msza św. 
w trakcie udzielania sakramentu małżeństwa i Droga Krzy-
żowa. Na końcu zaś znajdują się antyfony, psalmy i kantycz-
ki, oraz modlitwy do różnych świętych. Tekst zasadniczo pa-
ralelnie po łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy 
spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 4 ca-
łostronicowe ryciny wg obrazu dawnego artysty. Każda 
strona zawiera także mini ryciny z postaciami świętych 
w gotyckich kolumnach i portalach oraz wzory geome-
tryczno-roślinne.

Oprawa z epoki, pełna ciemnozielona złocona i tłoczona 
skóra w bdb stanie z minimalnymi przetarciami, szczegól-
nie na rogach; na przedniej okładce złocone wzory roślinne; 
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; na przedniej okładce 
monogram „E.N”; piękna wyklejka granatowa na płótnie 
atłasowym złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze 
w bdb niemalże idealny stanie; wszystkie brzegi kart są pozła-
cane; wolumin w czarnym wyścielonym materiałem pudełku; 
ogólnie stan bdb.

Cena: 100 zł

180 MISSEL Romain à l’usage de fideles (…). 

Tours 1910, Alfred Mame i syn wydawcy papiescy, 1 k. 
+480 s.

Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik rzymski dla 
każdego katolika składający się z kilku części. Pierwsza zawie-
ra podstawowe modlitwy. Druga część składa się z Mszy Św. 
i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa ze 
Starego i Nowego Testamentu czytane na wszystkie niedziele 
i najważniejsze święta w roku liturgicznym. Kolejna część to 
Msza św. w trakcie udzielania sakramentu małżeństwa i Droga 
Krzyżowa. Na końcu zaś znajdują się antyfony, psalmy i kan-
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tyczki, oraz modlitwy do różnych świętych. Tekst zasadniczo 
paralelnie po łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy 
spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 4 cało-
stronicowe ryciny wg obrazów różnych artystów. Każda 
strona zawiera także mini ryciny z postaciami aniołów 
i wzory geometryczno-roślinne.

Oprawa z epoki, pełna ciemnobrązowa złocona i tłoczona 
skóra w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na 
rogach; na przedniej okładce złocone wzory roślinne; grzbiet 
tłoczony i pozłacany tytułem; estetyczna wyklejka zielona 
na papierze; wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, ale su-
che; wszystkie brzegi kart są pozłacane; wolumin w czarnym 
pudełku; ogólnie stan db.

Cena: 80 zł

181 NOUVEAU MISSEL Romain Pratique. 

Turnhout b.d. [1934], H. Proost i wspólnicy, 316 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik rzymski 4 

Ewangelistów dla każdego katolika składający się z kilku 
części. Przed zasadniczym tekstem znajduje się kalendarz 
świąt ruchomych na l. 1935–1947. Pierwsza część zawiera 
podstawowe modlitwy. Druga część składa się z Mszy Św. 
i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa 
ze Starego i Nowego Testamentu czytane na wybrane nie-
dziele i najważniejsze święta w roku liturgicznym. Ostatnia 
część to Msza św. w trakcie udzielania sakramentu małżeń-
stwa i Droga Krzyżowa oraz modlitwa różańcowa. Tekst 
zasadniczo paralelnie po łacinie i francusku. Całość kończy 
szczegółowy spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik 
zawiera 4 całostronicowe ryciny ze scenami z Ewangelii. 
Każda strona zawiera także mini ryciny na bordiurze ze 
scenami z Nowego Testamentu narodzenia Pana Jezusa 
i adoracji przez pasterzy.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w bdb stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 

geometryczno-roślinnymi; piękna wyklejka brązowa na pa-
pierze; wnętrze w bdb stanie; wszystkie brzegi kart są pozła-
cane; ogólnie stan bdb.

Cena: 50 zł

182 NOUVEAU MISSEL des Evangelistes. 

Limoges b.d. [1907], Depelley i wspólnicy, 4 k. +534 
s.+4 s.

Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik 4 Ewange-
listów dla każdego katolika składający się z kilku części. 
Przed zasadniczym tekstem znajduje się kalendarz świąt 
ruchomych na l. 1908–1919. Pierwsza część zawiera pod-
stawowe modlitwy. Druga część składa się z Mszy Św. 
i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa 
ze Starego i Nowego Testamentu czytane na wszystkie nie-
dziele i najważniejsze święta w roku liturgicznym. Ostatnia 
część to Msza św. w trakcie udzielania sakramentu mał-
żeństwa i Droga Krzyżowa. Tekst zasadniczo paralelnie po 
łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy spis treści 
z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 2 całostronico-
we ryciny wg obrazów dawnych artystów. Każda strona 
zawiera także mini ryciny na bordiurze ze scenami z No-
wego Testamentu autorstwa J. i L. Beuzona i wzory geo-
metryczno-roślinne.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzora-
mi geometryczno-roślinnymi; piękna wyklejka złota na 
płótnie atłasowym złocona sygnetami na skórze oprawy; 
wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale suche; wszystkie brze-
gi kart są pozłacane; wolumin w czarnym wyścielonym ma-
teriałem pudełku z zapinką, ale z luźnymi brzegami; ogólnie  
stan db.

Cena: 100 zł

183 LA NOUVELLE Journée du Chrétien (…). 

Limoges b.d. [1930], Depelley i wspólnicy, 384 s.
Pozłacany tzw. dzień chrześcijanina, czyli modlitew-

nik dla każdego katolika składający się z kilku części. Pierw-
sza część zawiera podstawowe modlitwy. Druga część składa 
się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to 
liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu czytane na 
wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku liturgicz-
nym. Ostatnia część to Msza św. w trakcie udzielania sakra-
mentu małżeństwa i Droga Krzyżowa. Tekst zasadniczo para-
lelnie po łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy spis 
treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera całostroni-
cową rycinę frontispisu z Jezusem uzdrawiającym para-
lityka. Każda strona zawiera także na bordiurze wzory 
geometryczno-roślinne.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami 
geometryczno-roślinnymi; estetyczna wyklejka papiero-
wa; na czystej karcie wyklejki odręczny ekslibris właścicie-
la z Algieru; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale suche; 
wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan db.

Cena: 50 zł
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184  NOVUM Jesu Christi Testamentum Vulgatae 
editionis, Sixti V., pontificis maximi, (…).

Tournai 1878, Desclée, Lefebvre i wspólnicy, 730 s.
Pozłacane wydanie Nowego Testamentu – Wulgaty 

w języku łacińskim. Tekst zawiera 2 całostronicowe ryci-
ny na wzór średniowieczny z Ukrzyżowaniem i alegorią 
wydawców przed NMP. Ponadto Nowy Testament posiada 
2 kolorowane mapy z Palestyną w czasach Jezusa i podró-
żami św. Pawła, ta ostatnia rozkładana w większym formacie 
niż książka. 

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; piękna wy-
klejka szara na papierze atłasowym złocona sygnetami 
na skórze oprawy; wnętrze w bdb niemalże idealny stanie; 
wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan bdb.

Cena: 80 zł

185 PAROISSIEN contenant les offices de tous les 
dimanches (...).

Paryż-Lille [1896], w Paryżu J. Leffort, w Lille A. Taffin-
-Lefort, 864 s. +LXVIII s.

Pozłacany tzw. parafialnik, czyli modlitewnik dla każ-
dego katolika składający się z kilku części. Pierwsza część za-
wiera podstawowe modlitwy. Druga część składa się z Mszy 
Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa 
ze Starego i Nowego Testamentu czytane na wszystkie niedzie-
le i najważniejsze święta w roku liturgicznym. Dalsza część to 

Msza św. w trakcie udzielania sakramentu małżeństwa i Droga 
Krzyżowa. Ponadto antyfony, psalmy i kantyczki. Dodatkiem 
do modlitewnika z osobną paginacją modlitwy własne diecezji 
Cambrai. Tekst zasadniczo paralelnie po łacinie i francusku. 
Całość kończy szczegółowy spis treści z indeksem modlitw. 
Modlitewnik zawiera 3 całostronicowe kolorowane ryciny 
ze scenami z Nowego Testamentu. 

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem a; piękna wy-
klejka fioletowa na papierze złocona sygnetami na skórze 
oprawy; wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; 
wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan db.

Cena: 50 zł

186 PAROISSIEN ROMAIN contenant (...). 

Paryż [1856], Ancienne Maison Morizot, 3 k. +512 s.
Pozłacany tzw. parafialnik, czyli modlitewnik dla każdego 

katolika składający się z kilku części. Przed zasadniczym tekstem 
znajduje się kalendarz świąt ruchomych na l. 1897–1911. Pierw-
sza część zawiera podstawowe modlitwy. Druga część składa się 
z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia 
słowa ze Starego i Nowego Testamentu czytane na wszystkie nie-
dziele i najważniejsze święta w roku liturgicznym. Dalsza część 
to Msza św. w trakcie udzielania sakramentu małżeństwa i Droga 
Krzyżowa. Ponadto antyfony, psalmy i kantyczki. Tekst zasadni-
czo paralelnie po łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy 
spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 4 całostro-
nicowe ryciny ze scenami z Nowego Testamentu.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem a na okładkach 
wzorami krzyży i monogramem „J”; piękna wyklejka 
brązowa na papierze złocona sygnetami na skórze opra-
wy; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale suche; wszystkie 
brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan db.

Cena: 50 zł

187 PAROISSIEN ROMAIN pratique (...). 

Turnhout [1921], Brepols, 332 s.
Pozłacany tzw. parafialnik, czyli modlitewnik dla każ-

dego katolika składający się z kilku części. Pierwsza część za-
wiera podstawowe modlitwy. Druga część składa się z Mszy 
Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa 
ze Starego i Nowego Testamentu czytane na wybrane niedziele 
i najważniejsze święta w roku liturgicznym. Tekst zasadniczo 
po francusku z elementami łaciny. Całość kończy szczegółowy 
spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera cało-
stronicową rycinę frontispisu z Jezusem. 

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w bdb stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem a na okładkach 
wzorami geometrycznymi; piękna wyklejka kolorowa 
na papierze złocona sygnetami na skórze oprawy; wnę-
trze w bdb stanie; wszystkie brzegi kart są pozłacane; książ-
ka wkładana do czarnego pudełka dla ochrony oprawy; ogól-
nie stan bdb.

Cena: 50 zł
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188 PETIT MISSEL (…) de Sainte Therese de 
l’enfant Jesus.

Limoges b.d. [1936], Depelley, 128 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus dla każdego katolika składający się z kil-
ku części. Pierwsza część składa się z Mszy Św. i nabożeń-
stwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa ze Starego 
i Nowego Testamentu czytane na wybrane święta w roku li-
turgicznym. Ostatnia część to Msza św. w trakcie udzielania 
sakramentu małżeństwa i kilka hymnów. Tekst zasadniczo 
paralelnie po łacinie i francusku. Całość kończy szczegóło-
wy spis treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 2 
całostronicowe ryciny z katedrą w Lisieux i św. Teresą. 
Każda strona zawiera także mini ryciny na bordiurze ze 
scenami z Nowego Testamentu, postacią świętej i wzory 
geometryczno-roślinne.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra 
w bdb stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na ro-
gach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, a na przedniej 
okładce wzorami geometryczno-roślinnymi; piękna wyklej-
ka brązowa na papierze pozłacanymi; wnętrze w bdb stanie; 
czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane; 
ogólnie stan bdb.

Cena: 50 zł

189 TOMASZ A KEMPIS, L’Imitation de Jésus-
-Christ (…).

Paryż 1856, Ambroise Bray, 506 s.
Pięknie ilustrowany traktat o naśladowaniu Jezusa Chry-

stusa Tomasza a Kempis (około 1380–1471) zakonnika, kano-
nika regularnego, teologa i mistyka. Tekst w języku francuskim 
w tłumaczeniu i opracowaniu Ojca Huguesa de Lamennais 
(1782–1854). Dzieło zawiera rozważania jak naśladować Je-
zusa i prowadzić bogate życie duchowe, oraz czym jest sakra-
ment Eucharystii. Traktat pięknie ilustrowany 4 całostronico-
wymi rycinami, umieszczonymi na początku każdej  księgi, 
w tym 1 ryciną frontispisu. Przedstawiają one scenę z Pisma 
Świętego, oraz herb Burbonów. Całość kończy spis treści 
i wskazówki, kto powinien ze względu na swojej powoła-
nie czytać poszczególne części traktatu.

Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona db stanie 
z minimalnymi przetarciami, szczególnie na rogach; grzbiet 
tłoczony tytułem; piękna wyklejka kolorowa na papierze zło-
cona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w średnim stanie; 
czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane 
wzorami krzyży na czerwonym tle; ogólnie stan db.

Cena: 50 zł
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190 ANDEGAWEŃSKIE Towarzystwo Bessonneau. 

Angers 28 VII 1938, 25 x 27 cm, kupony – nie, podpis – 
faksymile i pióro, kategoria – różne, nominał – 100 Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej akcji z Angers, 
stolicy Andegawenii, skąd pochodziła dynastia Andegawe-
nów i gdzie od listopada 1939 do czerwca 1940 roku miał 
siedzibę Rząd Polski na Uchodźstwie. Motywy dekoracyj-
ne z herbem miasta na bordiurze z motywami roślinno-geo-
metrycznymi i datami 1901–2001, czas zawiązania spółki 
wg statutu. Na dole winieta z widokiem miasta w tle katedry  
i rzeki Maine. 

Stan: UNC.
Cena: 50 zł

191 ANDEGAWEŃSKIE Towarzystwo Nieru-
chomości.

Angers 30 XII 1929, 25 x 27 cm, kupony – wszystkie, 
podpis – faksymile, kategoria – nieruchomości, nominał – 100 
Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej akcji z Angers, 
stolicy Andegawenii, skąd pochodziła dynastia Andegawenów 
i gdzie od listopada 1939 do czerwca 1940 roku miał siedzibę 
Rząd Polski na Uchodźstwie. Motywy dekoracyjne z herbem 
miasta na tle drzewa i rzeki Maine. Emisja zaledwie 3500 
sztuk! Sprzedawany walor ma nr 1327. Rzadkie!

Stan: EF.
Cena: 50 zł

192 ANDRE CITROEN.  

Paryż 2 VII 1927, 26,5 x 19,5 cm, (z kuponami 26,5  
x 35 cm) kupony – tak, wszystkie podpis – faksymile właści-
ciela „André Citroen”, kategoria – motoryzacja, nominał – 
1 udział w spółce.

Wyjątkowo ciekawy przykład akcji francuskiego prze-
mysłu motoryzacyjnego. Jedna z najsłynniejszych firm 
motoryzacyjnych globu – André Citroen. Założyciel firmy, 
Francuz, a po matce Żyd polskiego pochodzenia przebywał 
na wakacjach w Łodzi u rodziny. Podczas jednego z takich po-
bytów nabył technologię wytwarzania maszyn do obróbki kół 
zębatych daszkowych stosowanych w Łodzi w przemyśle włó-
kienniczym. Do dziś jest to element logo firmy, która pierw-
szy samochód wyprodukowała w 1919 r. Piękna bordiura z 4 
rodzajami pojazdów produkowanych przez Citroena – coupe, 
sedan, kabriolet i ciężarówka. 

Stan: EF.
Cena: 80 zł

VIII. Akcje, obligacje, druki różne  
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193 ATELIER ATLAS.  

Paryż 18 XII 1917, 29,5 x 24,5 cm, kupony – tak, wszyst-
kie, podpis – faksymile, kategoria – motoryzacja, lotnictwo, 
nominał – 100 Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład akcji francuskiego prze-
mysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Spółka specjalizowała 
się oprócz samochodów i samolotów w jednośladach i gene-
ralnie przemyśle metalowym. Motywy dekoracyjne z bordiurą 
o wzorach roślinnych i geometrycznych. Ponadto w central-
nym miejscu akcji winieta z orłem z rozpostartymi skrzydłami.

Stan: EF.
Cena: 50 zł

194 AUTOMOBILES Avions Vosin. La voiture 
francaise de luxe. 

Paryż około 1930, 26 x 44 cm, kupony – nie podpis – nie, 
kategoria – motoryzacja, lotnictwo nominał – brak.

Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej reklamy francu-
skiej firmy motoryzacyjnej i lotniczej Vosin. Spółka powstała 
w 1906 r. i była jedną z pierwszych na świecie, która zajmo-
wała się produkcją samolotów załogowych. Założycielami 
byli bracia Gabriel i Karol Voisin. Reklama z prasy sygnowana 
Jean Routier (ur . 1885, zm, XX w.) słynnego ilustratora i au-
tora reklam. Scena przedstawia samochód z wsiadającymi da-
mami na tle schodów i spacerujących także konno. Rzadkie!

Stan: EF.
Cena: 50 zł

195 AUTOMOBILES DE PLACE.  

Paryż 20 X 1907, 33,5 x 24,5 cm, kupony – tak, wszystkie, 
podpis – pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 
1 udział założycielski w spółce.

Walor francusko-argentyńskiej kompanii motoryzacyjnej 
z Paryża. Spółka powstała dokładnie w 1907 r. i zajmowała się 
wynajmowaniem automobili. Motywy dekoracyjne z bordiurą 
o wzorach roślinnych i geometrycznych w żółto-bordowej ko-
lorystyce,

Stan: EF.
Cena: 50 zł

196 AUTOMOBILES DONNET.  

Nanterre 1 XII 1928, 23,5 x 32 cm, kupony – tak, podpis 
– pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 500 
Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład obligacji o stopie zwrotu 
6,5 % rocznie francuskiego przemysłu motoryzacyjnego. 
Spółka powstała w 1915 r. Założona przez Jerome’a Donneta 
i Francois Denhauta. W 1919 r. spółka szwajcarska Automo-
biles Zedel została zakupiona i przejęta przez właśnie przez 
Jerome’a Donneta. Spółka działała do 1934 r., a w następnym 
fabryka w Nanterre została zakupiona przez koncern motory-
zacyjny SIMCA. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach 
roślinnych i geometrycznych w żółto-brązowj kolorystyce.

Stan: VF+.
Cena: 50 zł

197 AUTOMOBILES MARIUS BERLIET.  

Lyon IV 1953, 27 x 13 cm, kupony – tak, podpis – pióro 
i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 5000 Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład obligacji o stopie zwrotu 
4 % rocznie francuskiego słynnego koncernu motoryza-
cyjnego Berliet. Spółka powstała w 1899 r. i działała do 
1978 r. wchłonięta przez Renault. Założona przez inżynie-
ra i wynalazcę Mariusa Berlieta (1866–1949) zajmowała 
się produkcją samochodów, a następnie ciężarówek i au-
tobusów w Lyonie. Firma była powiązana z rynkiem pol-
skim już przed II w.ś. Jej ciężarówki były na wyposażeniu 
Wojska Polskiego. Do tradycji tej współpracy nawiązał 
Edward Gierek, kiedy to w 1972 r. Polska zakupiła licen-
cję od Berlieta na produkcję autobusu. Licencję zakupiono 
na rzecz firmy Jelcz z Jelcza–Laskowic. W 1975 r. zaczę-
to tam produkcję autobusu miejskiego pod nazwą Jelcz PR 
110, na ówczesne czasy bardzo eleganckiego i nowoczesne-
go. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych  
i geometrycznych.

Stan: VF+.
Cena: 50 zł

198 AUTOMOBILES TH. SCHNEIDER.  

Besancon 1 II 1923, 22,5 x 42,5 cm, kupony – tak, podpis 
– pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 500 
Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej obligacji 
o stopie zwrotu 7 % rocznie francuskiego przemysłu mo-
toryzacyjnego z Besancon. Spółka powstała w 1907 r. i  
działała do 1930 r. Założona przez Louisa Rave-
la i Theodora Schneidera zajmowała się produkcją sa-
mochodów w regionie Franche-Comté. W związku 
z wielkim kryzysem resztki zakładu zostały sprzedane 
firmie SADIM produkującej traktory. Motywy dekora-
cyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycz-
nych w żółto-czarnej kolorystyce. Emisja 8000 sztuk!  
Rzadkie!

Stan: EF.
Cena: 50 zł

199 AUTOMOBILES ZEDEL.  

Paryż 1 XI 1921, 23,5 x 31 cm, kupony – tak, podpis – pióro 
i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 500 Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład obligacji o stopie zwro-
tu 7 % rocznie francuskiego przemysłu motoryzacyjne-
go z korzeniami w Szwajcarii. Spółka powstała w 1901 r. 
Założona przez Ernesta Zuerchera i Hermana Luthi, szwaj-
carskich inżynierów i konstruktorów. Od 1903 r. spółka 
ze względów podatkowych zaczęła produkować auta we 
Francji, a konkretnie w Pontallier tuż przy granicy francu-
sko-szwajcarskiej. W 1919 r. została zakupiona i przejęta 
przez Jerome’a Donneta. Motywy dekoracyjne z bordiurą 
o wzorach roślinnych i geometrycznych w żółto-zielonej 
kolorystyce.

Stan: EF.
Cena: 50 zł
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200 BANK FRANCUSKO-BELGIJSKO-POL-
SKI dla Przemysłu i Rolnictwa. 

Łódź 1923, 18 x 28,5 cm, kupony – nie, podpis – faksy-
mile podpisu Prezesa Banku Kazimierza Rundo, kategoria – fi-
nanse, nominał – 100 000 marek polskich (100 akcji po 1000).

Akcja dwustronna w j. polskim i francuskim. Ciekawe 
świadectwo odradzającego się w II RP po odzyskaniu niepod-
ległości sektora bankowego z udziałem kapitału francuskiego 
i belgijskiego z miasta Łodzi. Motywy dekoracyjne waloru 
z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślinnych. 

Stan: VF+.
Cena: 80 zł

201 BANK KRAJOWY Królestwa Galicji i Lo-
domerii z Wielkim Księstwem Krakowskiem.

Lwów 1 VII 1906, 22 x 36 cm, kupony – nie, podpis – 
faksymile i pióro, kategoria – finanse, nominał – 1000 koron 
w złocie.

Ciekawe świadectwo działalności Banku Krajowe-
go Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księ-
stwem Krakowskiem z siedzibą we Lwowie. 4,5% list 

zastawny wielokrotnie waloryzowany i przystemplowany. 
Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach geometryczno-
-roślinnych z herbem Galicji drukowanym i na odcisku pie-
czętnym. Walor zarejestrowany po wojnie na mocy dekretu 
z 3 II 1947 r., który miał być podstawą do odszkodowań za 
znacjonalizowane mienie. Stan słaby, liczne podklejenia po  
naddarciach. Rzadkie! 

Stan: F+.
Cena: 100 zł

202 BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKO-
WYCH w Poznaniu.

Poznań 9 X 1920, 29 x 21,5 cm, kupony – tak, wszystkie, 
podpis – faksymile, kategoria – finanse, nominał – 1000 marek.

Akcja w j. polskim Towarzystwa Akcyjnego Związku 
Spółek Polskich, najstarszej centrali kredytowych w Wiel-
kopolsce. Związek Spółek zrzeszał polskie spółdzielnie za-
boru pruskiego. W l. 1918–1939 należał do jednych z naj-
większych banków prywatnych na ziemiach polskich. 
Został zlikwidowany w 1950 r. Ciekawe świadectwo hi-
storii bankowości odradzającej się II RP. Motywy deko-
racyjne waloru z bordiurą o kształtach geometrycznych  
i roślinnych. Rzadkie! 

Stan: VF-.
Cena: 400 zł

203 CENTRA. Spółka akcyjna dla zawodu cu-
kierniczego i piekarskiego.

Katowice X 1923, 21 x 26 cm, kupony – tak, wszystkie, 
podpis – faksymile, kategoria – przemysł spożywczy, nominał 
– 10 000 marek.

Akcja w j. polskim i niemieckim. Rzadki przykład walo-
ru z branży piekarskiej i cukierniczej wystawiony w dopiero 
co wyzwolonych przez powstańców śląskich Katowicach. 
Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geome-
trycznych i roślinnych. Na kompletnym arkuszu kuponowym 
naddarcia i ubytki. 

Stan: VF-.
Cena: 120 zł

poz. 203poz. 200 poz. 209

poz. 201
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204 CENTRE – CINEMA. 

Paryż 6 III 1920, 26 x 32 cm, kupony – tak, wszystkie, 
podpis – faksymile i pióro, kategoria – przemysł kinemato-
graficzny, nominał – 100 Franków.

Rzadki przykład waloru z branży kinematograficznej 
wystawiony w Paryżu, branży istniejącej dopiero niewie-
le ponad 20 lat. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą 
o kształtach geometrycznych i roślinnych oraz w lewym 
górnym rogu ze świecącym reflektorem kinowym. 

Stan: EF.
Cena: 50 zł

205 DORIOT, FLANDRIN ET PARANT.  

Curbevoie 25 I 1917, 31 x 22 cm, kupony – tak, podpis 
– pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 200 
Franków.

Walor spółki francuskiego przemysłu motoryza-
cyjnego z Curbevoie pod Paryżem. powstała w 1906. r. 
Założona przez dwóch konstruktorów Peugeota Augusta 
Doriota i Ludovica Flandrina zajmowała się produkcją 
samochodów w regionie Ile de France. W 1908 r. została 
uzupełniona przez kolejnych wspólników tj. braci Parant. 
W związku z wielkim kryzysem fabryka zaprzestała działal-
ności w 1933 r. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach 
roślinnych i geometrycznych oraz z logiem firmy z mono-
gramem i biegnącym psem z maksymą „fidele et vite”, tj 
„wierny i szybki”. 

Stan: VF+.
Cena: 50 zł

206 ELEKTROWNIA OKRĘGOWA w Zagłębiu 
Krakowskiem.

Siersza Wodna 1935, 22 x 31,5 cm, kupony – tak, podpis – 
faksymile, kategoria – przemysł energetyczny, nominał – 100 
złotych.

Akcja w j. polskim i francuskim. Ciekawe świadectwo 
rodzącego się w II RP sektora energetycznego z udziałem 
kapitału francuskiego i belgijskiego w Małopolsce. Motywy 
dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geometrycznych 
i roślinnych. 

Stan: VF+.
Cena: 50 zł

207 ELEKTROWNIA OKRĘGOWA w Zagłębiu 
Dąbrowskiem.

Sosnowiec 1935, 22 x 31,5 cm, kupony – tak, podpis – 
faksymile, kategoria – przemysł energetyczny, nominał – 100 
złotych.

Akcja w j. polskim i francuskim. Ciekawe świadectwo 
rodzącego się w II RP sektora energetycznego z udziałem 
kapitału francuskiego i belgijskiego w Zagłębiu Dąbrow-
skim. W 1913 r. rozpoczęła się budowa w Małobądzu k. 
Będzina elektrowni, obecnie elektrociepłownia w Będzinie. 
Elektrownia w 1922 r. przyjęła nazwę „Elektrownia Okrę-
gowa w Zagłębiu Dąbrowskiem” i weszła w skład koncernu 
„Siła i Światło”. W 1928 r. zaczęto dostawy energii dla spół-

ki akcyjnej „Tramwaje Zagłębia Dąbrowskiego”, a miasto 
Będzin przejęło rozdział energii pod własny zarząd. Moty-
wy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geometrycz-
nych i roślinnych. 

Stan: VF.
Cena: 50 zł

208 ETABLISSEMENTS HURTU.  

Nangis 17 II 1925, 31,5 x 22,5 cm, kupony – tak, podpis 
– pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 500 
Franków.

Wyjątkowo rzadki przykład akcji francuskiego prze-
mysłu motoryzacyjnego. Marka Hurtu specjalizująca się 
w produkcji rowerów, aut i motocykli kilkakrotnie zmieniała 
swój status prawny. Spółka Compagnie des Automobiles et 
Cycles Hurtu powstała w 1899 r., choć początki firmy są 3 
lata wcześniejsze. Spółka Etablissement Hurtu została zało-
żona w 1923 r. Firma jak inne z tej branży padła ofiarą wiel-
kiego kryzysy gospodarczego i zaprzestała produkcji auto-
mobili w 1930 r. Do drugiej połowy lat 50-tych produkowała 
jeszcze motocykle i maszyny do szycia. Motywy dekoracyj-
ne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych w żół-
to-brązowej kolorystyce. Emisja tylko 780 sztuk! Sprzeda-
wany walor ma nr 078. Bardzo rzadkie!

Stan: EF.
Cena: 50 zł

209 FABRYKA ŁĄCZNIKÓW I WYROBÓW 
LANO-KUTYCH „Ernest Erbe”.

Zawiercie 31 XII 1936, 20 x 29 cm, kupony – tak, pod-
pis – faksymile, pióro kategoria – przemysł, nominał – 1000 
złotych.

Walor spółki zarejestrowanej w 1936 r. w Sądzie Okrę-
gowym w Sosnowcu. Historia działalności fabryki sięga 
1886 r., w którym Ernest Erbe zakłada we wsi Łośnica kuź-
nię. Duże zapotrzebowanie na wytwarzane wyroby pozwala 
na uruchomienie w 1892 r. odlewni, w której zostaje roz-
poczęta produkcja białego żeliwa ciągliwego, a od 1901 r. 
wytwarzane są łączniki z tego tworzywa. Obecnie odlewnia 
wchodzi w skład grupy kapitałowej „Gwarant”. Bordiura 
o ciekawym wzorze roślinnym z wkomponowanym logo 
firmy oraz łącznikami – głównym produktem wytwarzanym 
przez firmę. 

Stan: VF+.
Cena: 100 zł

210 GAFOTA LWOWSKA Fabryka Obuwia S.A. 

Lwów 4 IV 1923, 38,5 x 26,5 cm, kupony – tak, podpis – 
faksymile, kategoria – przemysł lekki, nominał – 140 marek.

Walor spółki zajmującej się produkcją obuwia z przedwo-
jennego Lwowa. Bordiura o ciekawym żółto-brązowym kolo-
rze o motywach geometryczno-roślinnych. Tło waloru żółte 
z logiem firmy. Akcja składa się z 4 stron. Na walorze znajdu-
ją się podpisy (faksymile) właścicieli firmy. Rzadki przykład 
akcji firmy produkującej obuwie z dawnych Kresów II RP.

Stan: VF+.
Cena: 50 zł



VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty

62

211 KOPALNIE ROPY KOSMACZ k. Kosowa. 

Paryż 1 II 1924, 25 x 32 cm, kupony – wszystkie, podpis 
– faksymile i pióro, kategoria – górnictwo, przemysł naftowy, 
nominał – 1 udział w spółce na okaziciela.

Akcja francuskiej kompanii górniczo-naftowej inwestującej 
na ziemiach polskich, w Kosmaczu k. Kosowa, w woj. stanisła-
wowskim. Wieś ta wraz z okolicą była jednym z ważniejszych 
ośrodków wydobycia ropy naftowej w Małopolsce Wschodniej. 
Kopalnia ta została założona przez słynnego pioniera przemysłu 
naftowego w Galicji Stanisława Szczepankowskiego. Motywy 
dekoracyjne waloru z bordiurą z o kształtach geometryczno-ro-
ślinnych. Emisja zaledwie 6000 szt. Rzadkie! 

Stan: VF+.
Cena: 50 zł

212 KOPALNIE ROPY KOSMACZ k. Kosowa. 

Paryż 1 II 1924, 25 x 32 cm, kupony – wszystkie, podpis 
– faksymile i pióro, kategoria – górnictwo, przemysł naftowy, 
nominał – 100 Franków.

Akcja francuskiej kompanii górniczo-naftowej inwestują-
cej na ziemiach polskich, w Kosmaczu k. Kosowa, w woj. 
stanisławowskim. Wieś ta wraz z okolicą była jednym z waż-
niejszych ośrodków wydobycia ropy naftowej w Małopolsce 
Wschodniej. Kopalnia ta została założona przez słynnego 
pioniera przemysłu naftowego w Galicji Stanisława Szcze-
pankowskiego. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą z o 
kształtach geometryczno-roślinnych. Emisja zaledwie 6000 
szt. Rzadkie!

Stan: VF+.
Cena: 50 zł

213 KOMPANIA GÓRNICZA i Metalurgiczna 
Nowo Pawłowka w Doniecku. 

Paryż 15 VIII 1898, 31,5 x 38,5 cm, kupony – wszystkie, 
podpis – faksymile i pióro, kategoria – górnictwo, hutnictwo, 
nominał – 100 Franków.

Akcja francuskiej kompanii górniczo-hutniczej inwestu-
jącej w Doniecku. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą 
o kształtach geometryczno-roślinnych. Na walorze widnieje 
z prawej strony podpis odręczny prawnuka Napoleona 
Bonaparte „A[ndré] de Collona Walewski”. André Wa-
lewski (1871–1954) francuski biznesmen, założyciel słynnej 
paryskiej działającej do dziś grupy taksówek „G 7” był synem 
Aleksandra Antoniego Walewskiego (1844–1898), a wnukiem 
Aleksandra Floriana Walewskiego (1810–1868), ministra 
spraw zagranicznych Francji, syna naturalnego Napoleona I 
i Marii Walewskiej. Ciekawostka nie tylko na polskim rynku 
antykwarycznym. 

Stan: VF+.
Cena: 100 zł

214 KOMPANIA GÓRNICZA i Metalurgiczna 
Nowo Pawłowka w Doniecku. 

Paryż 7 XII 1898, 34 x 25 cm, kupony – tak podpis – fak-
symile i pióro, kategoria – górnictwo, hutnictwo, nominał – 
150 Franków.

Obligacja o stopie zwrotu 5% rocznie francuskiej kom-
panii górniczo-hutniczej inwestującej w Doniecku. Moty-
wy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geometrycz-
no-roślinnych. Na walorze widnieje z prawej strony podpis 
odręczny prawnuka Napoleona Bonaparte „A[ndré] de 
Collona Walewski”. André Walewski (1871–1954) fran-
cuski biznesmen, założyciel słynnej paryskiej działającej 
do dziś grupy taksówek „G 7” był synem Aleksandra An-
toniego Walewskiego (1844–1898), a wnukiem Aleksandra 
Floriana Walewskiego (1810–1868), ministra spraw zagra-
nicznych Francji, syna naturalnego Napoleona I i Marii 
Walewskiej. Na górnym marginesie podklejenia po mikro 
naddarciach. 

Stan: VF-.
Cena: 100 zł

poz. 211

poz. 213
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215 KRAJOWA Spółka Akcyjna Budowy i Eks-
ploatacji Samochodów.

Warszawa 1921, 18 x 28,5 cm, kupony – tak, brak jednego, 
podpis – faksymile i pióro, kategoria – motoryzacja, nominał – 
5000 marek polskich (10 akcji po 500).

Wyjątkowa akcja rodzącego się w II RP po odzyskaniu nie-
podległości przemysłu motoryzacyjnego. Motywy dekoracyj-
ne waloru z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślinnych 
oraz winietą w tle z kołem samochodowym. Bardzo rzadkie! 
Walor z tzw. I zbioru kolekcji ś.p. Ryszarda Kowalczuka. 

Stan: VF+.
Cena: 800 zł

216 L’ECLAIR. Compagnie (…) de voitures auto-
mobiles électriques et à petrole. 

Paryż 22 XII 1906, 32,5 x 23 cm, kupony – tak, wszystkie, 
podpis – pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał 
– 100 Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład akcji francuskiego prze-
mysłu motoryzacyjnego. Spółka powstała właśnie w 1906 r. 
nawiązuje swoją nazwą do pierwszego samochodu na świecie, 
który brał udział w zawodach automobili na kołach z ogumie-
niem. Samochód L’Eclair został skonstruowany przez braci 
André i Edouarda Michelin na potrzeby rajdu Paryż–Bor-
deuax w 1895 r. Od tego momentu zaczęła się kariera ogumie-
nia w pojazdach samochodowych, gdyż bracia dzięki oponom 
uzyskali 8 godzin przewagi nad kolejnymi zawodnikami wy-
ścigu. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych 
i geometrycznych w niebieskiej kolorystyce. Emisja 10 000 
szt. Rzadkie!

Stan: VF+.
Cena: 50 zł

217 LE SUD – AUTOMOBILE. 

Awinion 20 II 1916, 31,5 x 22,5 cm, kupony – tak, podpis 
– pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 500 
Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład francuskiej akcji moto-
ryzacyjnej z Awinionu. Spółka powstała w 1913. Motywy 
dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycz-
nych w żółto-brązowej kolorystyce z monogramem firmy. 
Emisja tylko 1400 sztuk! Sprzedawany walor ma nr 950. 
Rzadkie!

Stan: EF.
Cena: 50 zł

218 LINIE KOLEJOWE ETIOPII. 

Paryż 10 VIII 1898, 32,5 x 43 cm (z kuponami 65 x 43 cm), 
kupony wszystkie, podpis –

faksymile, kategoria – kolej, papiery kolonialne, nominał 
– 500 Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej akcji kolejo-
wej sprzed ponad 115 lat. Niepowtarzalne motywy deko-
racyjne z widokiem nadjeżdżającego pociągu przed orszak 
cesarza Etiopii – Negusa Menelika II. Sam władca w trój 
częściowej koronie z krzyżem, na czarnym rumaku, otoczo-
ny wojownikami i świtą z baldachimem, w tle zaś wielbłądy 
z pakunkami przeznaczonymi do pociągu. Na bordiurze lew 
jako symbol św. Marka ewangelisty wiązanego symbolicz-
nie z przyjęciem chrześcijaństwa na terenie Etiopii. Ponadto 
ładne motywy roślinne i geometryczne na bordiurze. Akcja 
o imponujących rozmiarach, największa jaka kiedykolwiek 
była w sprzedaży antykwariatu Derubeis. Ponad pół metra 
z kuponami. 

Stan: VF+.
Cena: 150 zł

219 MOTOCYLETTES ET AUTOMOBILES 
VIRATELLE. 

Lyon 1 VII 1920, 32 x 22,5 cm, kupony – tak, wszystkie, 
podpis – pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał 
– 100 Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład akcji spółki francuskiego 
przemysłu motoryzacyjnego Viratelle. Spółka powsta-
ła w 1918 r. Założona przez inżyniera i wynalazcę Marcela 
Viratelle’a (1877–1954) była jego drugą firmą po paryskiej 
założonej w 1907 r. Zajmowała się produkcją samochodów 
i motocykli. Ze względu na wycofanie się akcjonariuszy spół-
ka padła w 1924 r. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach 
roślinnych i geometrycznych.

Stan: EF.
Cena: 50 zł

220 OBLIGACJA 1-EJ SERII 5-TEJ Pożyczki 
Miasta Warszawy. 

Warszawa 1 X 1896, wymiary – 33,5 x 27 cm, kupony – 
tak, podpis – faksymile podpisu Mikołaja Bibikowa, prezy-
denta w l. 1892-1906, pióro podpis radnego miasta; kategoria 
– obligacje miejskie, nominał – 100 Rubli
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Obligacja 4,5 %  piątej pożyczki miasta Warszawy z okresu 
zaborów. Tekst w języku polskim, rosyjskim i francuskim. Wyjąt-
kowe motywy dekoracyjne, na które składają się winieta, bordiu-
ra i herb miasta. Dolna środkowa winieta przedstawia widok na 
Stare Miasto z Pragi. Całość zwieńczona herbem miasta. Na bor-
diurze widnieją postacie dzieci-rybaków z sieciami i kanały oraz 
rury kanalizacyjne. Motywy te były inspirowane celem pożyczki, 
czyli rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W czasach 
prezydentury Mikołaja Bibikowa (1892–1906) prowadzono na 
szeroką skalę prace w tym zakresie. Na walorze znajduje się do-
pisek z 1916 r. po francusku o wypłacie odsetek. Rzadkie! 

Stan: VF-.
Cena: 400 zł

221 OBLIGACJA 7-EJ Pożyczki Miasta Warszawy.  

Warszawa 1 X 1903, wymiary – 34,5 x 27 cm, kupony – 
nie, podpis – faksymile podpisu Mikołaja Bibikowa, prezy-
denta w l. 1892–1906, pióro podpis radnego miasta; kategoria 
– obligacje miejskie, nominał – 100 Rubli

Obligacja 4,5 %  piątej pożyczki miasta Warszawy z okresu 
zaborów. Tekst w języku polskim, rosyjskim i francuskim. Wy-
jątkowe motywy dekoracyjne, na które składają się trzy winiety, 
bordiura i herb miasta. Dolna środkowa winieta przedstawia wi-
dok na Stare Miasto z Pragi. Pierwsza z lewej wieżę ciśnień i wo-
dociągi, a z prawej dawny ratusz zniszczony w czasie II wojny 
światowej. Całość zwieńczona herbem miasta. Motywy te były 
inspirowane celem pożyczki, czyli rozbudową sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. W czasach prezydentury Mikołaja Bibikowa 
(1892–1906) prowadzono na szeroką skalę prace w tym zakresie.

Stan: VF-.
Cena: 80 zł

222 MANUFAKTURA DYWANÓW ARTY-
STYCZNYCH w Algierii.

Algier 23 XI 1906, 30 x 24 cm, kupony – tak, podpis – faksymile 
i pióro, kategoria – przemysł włókienniczy, nominał – 5000 Franków.

Akcja francuskiej kompanii włókienniczej w Algierze. Fir-
ma zajmowała się produkcją dywanów, gobelinów, arrasów. 
Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą z wzorem dywanu 
i pracującymi postaciami kobiet przy krosnach. Emisja zaled-
wie 6000 szt. Rzadkie!

Stan: VF+.
Cena: 50 zł

223 PETROLIFERE Belgijsko-Polska Spółka 
Akcyjna w Krakowie.

Kraków 30 V 1923, 35 x 25 cm, kupony – tak, wszystkie, podpis 
– faksymile, kategoria –przemysł naftowy, nominał – 10 000 marek.

Jeden z najbardziej dekoracyjnych walorów naftowych II 
RP. Walor wystawiony w Krakowie będącym siedzibą zarzą-
du firmy. Piękne motywy dekoracyjne z bordiurą o motywach 
roślinnych, w którą wkomponowany jest krajobraz miasteczka 
z wieżami wiertniczymi i osobą górnika z młotem. Akcja w j. 
francuskim i polskim, składa się z 4 stron z pełnym arkuszem 
kuponowym.. Rzadkie!

Stan: EF-.
Cena: 200 zł

224 POLSKA NAFTA Spółka Akcyjna w Warsza-
wie.

Warszawa 31 III 1921, 21,5 x 30 cm, kupony – tak, podpis 
– faksymile i pióro, kategoria –przemysł naftowy, nominał – 
500 marek.

Jeden z walorów naftowych II RP. Akcja wystawiona 
w Warszawie będącej siedzibą zarządu firmy. Motywy deko-
racyjne z bordiurą o motywach roślinnych, w którą wkom-
ponowany jest krajobraz z wieżami wiertniczymi. Akcja w j. 
angielskim, francuskim i polskim, składa się z 6 stron wraz 
z kuponami.

Stan: VF+.
Cena: 500 zł

225 „POLSKI GLOB”. TOWARZYSTWO 
Transportowo-Handlowe S.A. w Krakowie.

Kraków 16 IV 1921, 31,5 x 23,5 cm, kupony – tak, pod-
pis – faksymile, kategoria –handel, transport, nominał – 500 
marek.

Jeden z najbardziej dekoracyjnych walorów II RP. Walor 
wystawiony w Krakowie będącym siedzibą zarządu firmy. 
Piękne motywy dekoracyjne z bordiurą w formie kolumn. 
Tłem akcji jest postać Hermesa, kula ziemska, na górze zaś ja-
dący pociąg, na dole zaś panorama Krakowa. Walor w lewym 
górnym rogu ma ślad po zalaniu, ale zupełnie suchy. Na lewym 
marginesie zaś ślad po naddarciu 0,5 cm. Akcja składa się z 6 
stron wraz z kuponami. Rzadkie! 

Stan: VF-.
Cena: 600 zł
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226 „POLSKI GLOB”. TOWARZYSTWO 
Transportowo-Handlowe S.A. w Krakowie.

Kraków 16 IV 1921, 31,5 x 23,5 cm, kupony – tak, pod-
pis – faksymile, kategoria –handel, transport, nominał – 5000 
marek (10 x 500 marek).

Jeden z najbardziej dekoracyjnych walorów II RP. Walor wy-
stawiony w Krakowie będącym siedzibą zarządu firmy. Piękne 
motywy dekoracyjne z bordiurą w formie kolumn. Tłem akcji 
jest postać Hermesa, kula ziemska, na górze zaś jadący pociąg, na 
dole zaś panorama Krakowa. Walor w lewym górnym rogu ma 
ślad po zalaniu, ale zupełnie suchy. Tylna strona papieru z pod-
klejeniem. Akcja składa się z 6 stron wraz z kuponami. Rzadkie! 

Stan: VF-.
Cena: 600 zł

227 „POLSKI GLOB”. TOWARZYSTWO 
Transportowo-Handlowe S.A. w Krakowie.

Kraków 16 IV 1921, 31,5 x 23,5 cm, kupony – tak, podpis 
– faksymile, kategoria –handel, transport, nominał – 12 500 
marek (25 x 500 marek).

Jeden z najbardziej dekoracyjnych walorów II RP. Walor 
wystawiony w Krakowie będącym siedzibą zarządu firmy. 
Piękne motywy dekoracyjne z bordiurą w formie kolumn. Tłem 
akcji jest postać Hermesa, kula ziemska, na górze zaś jadący 
pociąg, na dole zaś panorama Krakowa. Walor w lewym gór-
nym rogu ma ślad po zalaniu, ale zupełnie suchy, choć z ubyt-
kiem. Akcja składa się z 6 stron wraz z kuponami. Rzadkie! 

Stan: VF-.
Cena: 400 zł

228 „POLSKI GLOB”. TOWARZYSTWO 
Transportowo-Handlowe S.A. w Krakowie.

Kraków 30 V 1922, 31,5 x 23,5 cm, kupony – tak, podpis – 
faksymile, kategoria –handel, transport, nominał – 500 marek.

Jeden z najbardziej dekoracyjnych walorów II RP. Walor 
wystawiony w Krakowie będącym siedzibą zarządu firmy. 
Piękne motywy dekoracyjne z bordiurą w formie kolumn. 
Tłem akcji jest postać Hermesa, kula ziemska, na górze zaś 
jadący pociąg, na dole zaś panorama Krakowa. Akcja składa 
się z 6 stron wraz z kuponami. Bardzo rzadkie! Emisja nie-
znana w internetowej bazie akcji polskich! 

Stan: VF+.
Cena: 1200 zł

229 „POLSKI GLOB”. TOWARZYSTWO 
Transportowo-Handlowe S.A. w Krakowie.

Kraków 30 V 1922, 31,5 x 23,5 cm, kupony – tak, podpis 
– faksymile, kategoria –handel, transport, nominał – 5000 ma-
rek (10 x 500 marek).

Jeden z najbardziej dekoracyjnych walorów II RP. Walor 
wystawiony w Krakowie będącym siedzibą zarządu firmy. 
Piękne motywy dekoracyjne z bordiurą w formie kolumn. 
Tłem akcji jest postać Hermesa, kula ziemska, na górze zaś 
jadący pociąg, na dole zaś panorama Krakowa. Akcja składa 
się z 6 stron wraz z kuponami. Bardzo rzadkie! Emisja nie-
znana w internetowej bazie akcji polskich! 

Stan: VF+.
Cena: 1200 zł

230 POZNAŃSKIE ZIEMSTWO KREDYTO-
WE.

Poznań 3 I 1933, 20,5 x 31 cm, kupony – nie, podpis – fak-
symile i pióro, kategoria – finanse, nominał – 500 USD w zło-
cie/4457,05 złotych w złocie.

Ciekawe świadectwo działalności Poznańskiego Ziem-
stwa Kredytowego z siedzibą w Poznaniu. 4,5% list za-
stawny na kwotę na kwotę 500 dolarów amerykańskich, czyli 
równowartość jednego samochodu lub dwudziestu średnich 
pensji w II RP. Poznańskie Ziemstwo Kredytowe jako stowa-
rzyszenie właścicieli nieruchomości ziemskich województw: 
poznańskiego, pomorskiego i śląskiego udzielało swoim 
członkom pożyczek długoterminowych zabezpieczonych wła-
śnie hipotecznie. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach 
geometryczno-roślinnych. Walor zarejestrowany po wojnie na 
mocy dekretu z 3 II 1947 r., który miał być podstawą do od-
szkodowań za znacjonalizowane mienie. Rzadkie! 

Stan: VF+.
Cena: 300 zł

231 POŻYCZKA SOLIDARNOŚCI SKARBOW-
CÓW.

Warszawa 15 VIII 1922, 25 x 20 cm, kupony – nie, podpis 
– faksymile, kategoria – finanse, nominał – 500 marek.

Unikatowy dokument działalności Stowarzyszenia 
Urzędników Skarbowych II RP z siedzibą w Warszawie. 
Oblig na kwotę 500 marek bezprocentowej pożyczki dla 
urzędnika Alberta Rafałowicza zamieszkałego powiat Wi-
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lejka, obecnie Białoruś. Celem pożyczki mogło być nabycie 
ruchomości lub wydatki inwestycyjne. Walor wystawiony 
w Krakowie będącym siedzibą zarządu firmy. Motywy de-
koracyjne z bordiurą i tłem o wzorach geometryczno-roślin-
nych. Na dokumencie naklejony jest znaczek skarbowy na 5 
marek. Na odwrocie zasady pożyczki i czterokrotnie powtó-
rzone hasło stowarzyszenia „W jedności siła”. Niska emisja, 
tylko 2000 sztuk obligów, sprzedawany ma nr 1010. Bardzo 
rzadkie! 

Stan: VF-.
Cena: 150 zł

232 PREMIERE EXPOSITION NATIONALE 
SUISSE DE L’AUTOMOBILE (…).

Genewa 6 V 1905, 14 x 9 cm, podpis – pióro, kategoria – 
karta pocztowa. 

Unikatowa karta pocztowa wysłana z Pierwszego Sa-
lonu Samochodowego w Genewie! Oficjalna nazwa salonu 
brzmiała „Premiere Exposition Nationale Suisse de l’Automo-
bile et du Cycle” Salon trwał od 29 IV do 7 V 1905 r. Na 
karcie widnieje stand szwajcarskiej spółki Motosacoche i Ae-
roplan H i A, Dufaux. Karta adresowana do Anotoiniette Bourd 
w Yverdon nad jeziorem Neuchatel w Szwajcarii. Na odwrocie 
miedziana naklejka z logiem salonu. Bardzo rzadkie! 

Stan: VF+.
Cena: 500 zł

233 RENAULT. 

Paryż 15 III 1971, 24,5 x 15,5 cm, kupony – nie, podpis – 
faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 100 Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład akcji francuskiego prze-
mysłu motoryzacyjnego. Jedna z najsłynniejszych firm mo-
toryzacyjnych globu – Renault. Spółka założona przez braci 
Renault na czele z Louisem w 1899 r., działała jako prywat-
na własność do 1945 r., kiedy to na mocy uchwały rządowej 
podpisanej przez Charlesa de Gaulle’a została znacjonalizo-
wana. Stąd oficjalna nazwa przedsiębiorstwa Regie Natio-
nal des Usines Renault (Zarząd Upaństwowionych Za-
kładów Renault). Powodem nacjonalizacji była kolaboracja  
z Niemcami w czasie II w. ś., a sam założyciel giganta Louis 
Renault zmarł w więzieniu w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach 23 X 1944. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzo-
rach literowych z lewej strony, w niebieskiej kolorystyce 
i z logiem firmy.

Stan: EF.
Cena: 80 zł

234 ROLLAND ET EMILLE PILAIN. 

Tours 28 XII 1911, 37,5 x 25,5 cm, kupony – tak, podpis – 
pióro, kategoria – motoryzacja, nominał – 100 Franków.

Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej akcji francu-
skiego przemysłu motoryzacyjnego z Tours. Spółka po-
wstała w 1905 r. i działała do 1935 r. Założona przez Fran-
cois Rollanda i Emille’a Pilaina zajmowała się produkcją 
samochodów. Spółka jako pierwsza wprowadziła hamulce hy-
drauliczne oraz podzieliła produkcje na samochody rodzinne,  
sportowe i luksusowe. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzo-
rach roślinnych w formie kolumn. Na walorze dwie winie-
ty z widokiem zakładów produkcyjnych i garaży. herbem 
miasta na tle drzewa i rzeki Maine. Emisja 11 500 sztuk!  
Rzadkie!

Stan: EF.
Cena: 150 zł

235 S.W. NIEMOJOWSKI Fabryka Papieru 
i Wyrobów z Papieru.

Bielsko 20 IV 1927, 20,5 x 30 cm, kupony – tak, podpis – 
faksymile i pióro, kategoria – przemysł papierniczy, nominał 
– 100 złotych.

Akcja Towarzystwa Akcyjnego założonego w Cieszynie 
w 1860 r. Jego działalność była związana z produkcją wy-
robów papierowych. Założycielami fabryki papieru w Biel-
sku byli bracia Fijałkowscy i Niemojowski. Początkowo 
funkcjonowała pod nazwą Galicyjska Fabryka Papieru S.A. 
Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geo-
metrycznych i roślinnych oraz winietą pośrodku przedsta-
wiającą fabrykę i panoramę Bielska. Na prawym marginesie  
plama, ale sucha. 

Stan: VF.
Cena: 100 zł

236 ŚWIADECTWO PRZEMYSŁOWE dla 
przedsiębiorstwa handlowego kategorii II. 

Kraków 25 I 1924, 21 x 30,5 cm, kupony – nie, podpis – 
faksymile i pióro, kategoria – dokumenty skarbowe, nominał 
– 55 275 marek polskich.

Świadectwo przemysłowe na rok 1924 wystawione dla 
Ludwika Tomaszkiewicza posiadającego na ul. Floriańskiej 
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2 przedsiębiorstwo sprzedaży towarów optycznych. Motywy 
dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geometrycznych 
i roślinnych oraz winietą z godłem Polski u góry, orłem przed 
zmianą z 1927 r. i trzema mniejszymi winietami z symbolami 
handlu. Na górnym marginesie podklejony ubytek. 

Stan: VF-.
Cena: 50 zł

237 TOMASZOWSKA FABRYKA Sztucznego 
Jedwabiu.

Warszawa 1935, 21 x 30 cm, kupony – tak, podpis – faksy-
mile i pióro, kategoria – przemysł włókienniczy, nominał – 120 
złotych.

Akcja w j. polskim i francuskim. Ciekawe świadectwo hi-
storii przemysłu włókienniczego w II RP z Tomaszowa Mazo-
wieckiego z udziałem kapitału francuskiego. Fabryka działała 
także w okresie PRL-u Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą 
o kształtach geometrycznych i roślinnych oraz logiem firmy. 
Pod światło widać znaki wodne. 

Stan: EF.
Cena: 50 zł

238 TOWARZYSTWO AKCYJNE CUKROWNI 
i Rafinerii Gosławice.

Warszawa 1917, 23,5 x 31 cm, kupony – tak, wszystkie, 
podpis – faksymile, kategoria –przemysł cukrowniczy, nomi-
nał – 540 marek.

Akcja w j. polskim, francuskim i niemieckim. Ciekawe 
świadectwo historii przemysłu cukrowniczego z okresu okupa-
cji niemieckiej w czasie I w. ś. Spółka została zarejestrowana 
w 1911 r., a jej siedzibą były Gosławice w powiecie konińskim, 
w ziemi kaliskiej. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą 
o kształtach geometrycznych i roślinnych. Walor bez obiegu. 

Stan: UNC.
Cena: 150 zł

239 TOWARZYSTWO AKCYJNE Wytwórni 
Maszyn Młyńskich w Poznaniu.

Poznań 1921, 29 x 21,5 cm, kupony – nie, podpis – faksy-
mile, kategoria – przemysł maszynowy, nominał – 1000 marek.

Akcja w j. polskim. Ciekawe świadectwo historii przemy-
słu maszynowego w odradzającej się II RP. Motywy dekora-
cyjne waloru z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślin-
nych. 

Stan: EF-.
Cena: 150 zł

240 TOWARZYSTWO Kredytowe Ziemskie 
w Warszawie.

Warszawa 15 I 1929, 32,5 x 48,5 cm, ramka 47 x 63 cm, 
kupony – tak, podpis – faksymile i pióro, kategoria –finanse, 
nominał – 1000 Franków.

Jeden z najbardziej dekoracyjnych walorów II RP. 6 % List 
zastawmy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War-
szawie. Walor zaprojektowany przez Zofię Stryjeńską (1891–
1976), najsłynniejszą polską artystkę-plastyka międzywoj-
nia. Malarka, grafik, ilustratorka, scenograf zasłynęła przede 
wszystkim jako reprezentantka stylu Art Deco. Walor jest pięk-

ną grafiką w tym właśnie stylu z charakterystycznymi wzorami 
geometrycznymi na bordiurze oraz z głową chłopki w chuście 
z kłosami zboża. Papier w dużym formacie jest przykładem 
jednego z ciekawszych projektów graficznych Zofii Stryjeń-
skiej. Pod światło widać znaki wodne w postaci powtarzanej 
nazwy firmy. Walor oprawiony w ramkę i passe-partout.

Stan: VF.
Cena: 300 zł

241 TOWARZYSTWO PERFUM Raspail. 

Arcueil 23 X 1904, 34 x 24 cm, kupony – tak, podpis – 
faksymile i pióro, kategoria – przemysł chemiczny, perfumy, 
nominał – 100 Franków.

Rzadki przykład waloru z branży producenta perfum 
wystawiony w Arcueil, siedzibie firmy. Motywy dekoracyjne 
waloru z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślinnych 
oraz pięknym sygnowanym Schutz-Robert 1904 tłem akcji, 
z postacią alegoryczną, medalionem z portretem założyciela 
firmy oraz z narzędziami do produkcji perfum. 

Stan: VF.
Cena: 50 zł

242 TOWARZYSTWO Transportu Energii. 

Carcassonne 17 X 1929, 32 x 22 cm, kupony – nie, podpis 
– faksymile i pióro, kategoria – przemysł elektryczny, nominał 
– 1/10 udziału w spółce.

Rzadki przykład waloru z branży transportu energetycz-
nego wystawiony w Carcassonne, siedzibie firmy i mieście 
słynącym ze średniowiecznych, a właściwie dziewiętnasto-
wiecznych murów miejskich. Motywy dekoracyjne waloru 
z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślinnych oraz trze-
ma winietami z elektrowniami górskimi skąd transportowano 
energię. 

Stan: VF.
Cena: 50 zł

243 VACUUM OIL Company. 

Czechowice 1 I 1930, 34 x 26 cm, kupony – nie, podpis 
– faksymile i pióro, kategoria – przemysł naftowy, nominał – 
500 000 złotych (1000 akcji po 500 zł).

Jedna z akcji o najwyższym znanym nominale w II RP. 
500 000 zł stanowiło olbrzymią sumę jeśli średnia miesięcz-
na płaca w tym okresie wynosiła 250 zł. Daje to w przeli-
czeniu na dzisiejsze pensje nominał akcji około 8 milionów 
dzisiejszych złotych. Walor wystawiony w Czechowicach, 
siedzibie zarządu spółki. Firma Vacuum Oil Company na-
leżąca do amerykańskiego koncernu Standard Oil Company 
zapoczątkowała swoją działalność na roponośnych terenach 
Polski w II poł. XIX w. Amerykanie tworzyli dużą konkuren-
cję na ówczesnym rynku. Oleje ich produkcji używane były 
m.in. w Zeppelinach i samochodach Forda. Do najbardziej 
znanych produktów firmy należały Mobiloil i Mobilgrease. 
Spółka w latach wielkiego kryzysu gospodarczego przejęła 
znaczną część likwidowanej rafinerii Schodnica. Na akcji 
znajduje się odcisk stempla o treści: Zarejestrowano na zasa-
dzie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r.(Dz. U.R.P. Nr. 22, poz. 
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88). New York dnia 15 kwiecień 1948. Konsulat Generalny 
R.P. w New York’u. Roman Kwiecień, Konsul R.P. Motywy 
dekoracyjne stanowi bordiura w kolorze oliwkowym o wzo-
rze geometryczno-roślinnym. Bardzo rzadkie! 

Stan: VF+.
Cena: 1000 zł

244 WARSZAWSKA S.A. Budowy Parowozów.  

Warszawa 8 I 1929, 23 x 33,5 cm, kupony – tak, podpis 
– faksymile i pióro, kategoria – przemysł ciężki, transport, no-
minał – 100 złotych.

Akcja imienna i uprzywilejowana w j. polskim i francu-
skim wystawiona na rzecz Belgijsko-Polskiego Towarzystwa 
Finansowego i Przemysłowego. Spółka zajmowała się budową 
i remontem parowozów. Produkcja obejmowała także silniki 
spalinowe, walce drogowe, lokomotywy spalinowe. W wyni-
ku kłopotów finansowych została sprzedana w 1935 r. i weszła 
w skład Zakładów Ostrowieckich. Po II wojnie firma zmieniła 
profil na produkcje koparek i ciężkiego sprzętu budowlanego 
i działała jako Zakłady Mechaniczne im. Ludwika Waryńskie-
go. Obecnie wchodzą one w skład grupy holdingowej Waryń-
ski S.A. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach 
geometrycznych i roślinnych oraz parowozem jako tłem akcji. 
Pod światło widać znaki wodne. 

Stan: EF-.
Cena: 70 zł

245 WIDZEWSKA MANUFAKTURA S.A.  

Łódź 5 II 1937, 30 x 45 cm, kupony – nie, podpis – faksy-
mile prezesa Maksa Kona, kategoria – przemysł włókienniczy, 
nominał – 100 złotych w złocie.

Unikatowy walor wydany w Łodzi siedzibie słynnej 
widzewskiej spółki. Pierwsza spółka akcyjna została za-
łożona w 1879 r. przez Juliusza Kunitzera i była wówczas 
największym przedsiębiorstwem w podłódzkiej wówczas 
wsi – Widzew. Pomimo zniszczeń w I w. ś. spółka kontynu-
owała działalność pozyskując kapitał zagraniczny. Była jed-
nym z największych łódzkich producentów bawełny i nici. 
Po II w. ś. znacjonalizowana. Jeden z niewielu działających 
po upadku komunizmu łódzkich zakładów włókienniczych. 
Funkcjonował jako dwie spółki Wi-Ma, czyli Widzewska 
Fabryka Maszyn i Ariadna S.A. Fabryka Nici. Walor w du-
żym formacie, w j. polskim i angielskim. Składa się z 4 stron 
ze statutem warunków obligacji oraz obliczeniem kuponu 
procentowego do 1961 r. Motywy dekoracyjne to winieta 
w panoramą zakładów oraz bordiura akcji o kształtach geo-
metryczno-roślinnych i logo firmy z syrenką. Walor to 4 % 
obligacja na kwotę 100 zł serii A o najniższej emisji 508 
sztuk. Sprzedawany papier ma nr 110.  Bardzo rzadkie! 

Stan: VF-.
Cena: 500 zł

246 ZAKŁADY CHEMICZNE ETNA SP. AKC.  

Warszawa 16 II 1923, 27 x 19 cm, kupony – tak, wszystkie, 
podpis – faksymile i pióro, kategoria – przemysł chemiczny, 
nominał – 10 000 marek.

Unikatowy walor wydany w Warszawie, siedzibie spół-
ki przemysłu chemicznego „Etna”. Motywy dekoracyjne to 
bordiura akcji o kształtach geometryczno-roślinnych i nazwa 
firmy. Bardzo rzadkie! Spółka nienotowana w interneto-
wej bazie akcji polskich! 

Stan: VF.
Cena: 300 zł

247 ZAKŁADY CHEMICZNE ETNA SP. AKC.  

Warszawa 16 II 1923, 27 x 19 cm, kupony – tak, wszystkie, 
podpis – faksymile i pióro, kategoria – przemysł chemiczny, 
nominał – 100 000 marek (10 x 10 000 marek).

Unikatowy walor wydany w Warszawie, siedzibie spół-
ki przemysłu chemicznego „Etna”. Motywy dekoracyjne to 
bordiura akcji o kształtach geometryczno-roślinnych i nazwa 
firmy. Bardzo rzadkie! Spółka nienotowana w interneto-
wej bazie akcji polskich! 

Stan: VF-.
Cena: 300 zł

248 ZBIÓR 2 akcji motoryzacyjnych AUTOMO-
BILES BELLANGER FRERES. 

Neuilly sur Seine 11 III 1919/30 IX 1920, wymiary – 31 x 
22,5 cm, kupony – tak, podpis – pióro i faksymile, kategoria – 
motoryzacja, nominał – 100 Franków. 

Zbiór 2 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjne-
go z Neuilly sur Seine. Spółka powstała w 1913 r. i działała 
do 1925 r. Założona przez Roberta Bellangera (1889–1966) 
polityka, senatora III Republiki, została w 1925 r. zakupio-
na przez właścicieli już wówczas wschodzącego giganta 
– Peugeota. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach ro-
ślinnych i geometrycznych w zielonej kolorystyce. 

Stan: VF.
Cena: 50 zł

poz. 247
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249 ZBIÓR 2 akcji motoryzacyjnych i lotniczych 
LORRAINE-DIETRICH. 

Paryż I 1928/1933, wymiary – 31 x 23 cm/ 23,5 x 35 kupo-
ny – tak, podpis – pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, 
lotnictwo, nominał – 125 Franków/ 1000 Franków. 

Zbiór 2 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyj-
nego i lotniczego z Lotaryngii z siedzibą zarządu w Pary-
żu znane także pod oficjalną nazwą Société Lorraine des 
anciens établissements de Dietrich et Cie de Lunéville. 
Spółka powstała w 1905 r. i działała do 1941 r., aczkolwiek 
ostatni samochód wytworzono w 1935 r. Założona przez Eu-
gene’a Dietricha i jego rodzinę zatrudniała tak znanych inży-
nierów jak Ettore Bugatti. Oprócz samochodów produkowano 
także serię silników samolotowych. Z czasem zaangażowała 
się w produkcje materiałów kolejowych. Motywy dekoracyjne 
z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych i winietą ze 
słynnym krzyżem lotaryńskim jako logo firmy. 

Stan: VF/EF.
Cena: 50 zł

250 ZBIÓR 2 akcji motoryzacyjnych, kolejo-
wych, marynistycznych i lotniczych DYLE 

ET BACALAN. 

Paryż 1 V 1918/30 XII 1921, wymiary – 32 x 23 cm, kupo-
ny – tak, podpis – pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, 
lotnictwo, nominał – 300 Franków. 

Zbiór 2 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjne-
go, stoczniowego i lotniczego z siedzibą zarządu w Pary-
żu. Spółka powstała w 1879 r. i działała do 1928 r. Założona 
dla poważnych robót publicznych państwowych, z czasem 
zaangażowała się w produkcje silników, tramwajów, wago-
nów, statków, samolotów. Motywy dekoracyjne z bordiurą 
o wzorach roślinnych i geometrycznych. 

Stan: VF/EF.
Cena: 50 zł

251 ZBIÓR 2 akcji motoryzacyjnych i lotniczych 
MOTEURS SALMSON. 

Paryż 31 VII 1923/b.d. około 1950, wymiary – 26,5 x 20,5 
cm/ 33,5 x 27 cm, kupony – tak, podpis – pióro i faksymile, 
kategoria – motoryzacja, lotnictwo, nominał – 100 Franków/ 
5000 Franków. 

Zbiór 2 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjne-
go i lotniczego z Boulogne z siedzibą zarządu w Paryżu. 
Spółka powstała w 1913 r. i działała do 1962 r. Założona przez 
Emille’a Salmsona inżyniera silników samolotowych. Z cza-
sem zaangażowała się w produkcje samochodów. Motywy de-
koracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych 
i winietą ze słynnym silnikiem lotniczym o 9 cylindrach chło-
dzonym wodą w kształcie gwiazdy. 

Stan: VF/EF.
Cena: 50 zł

252 ZBIÓR 2 akcji motoryzacyjnych KRIEGER-
-BRASSIER. 

Paryż 11 XII 1905, wymiary – 32 x 23 cm,  kupony – tak, 
wszystkie, podpis – pióro, kategoria – motoryzacja, nominał – 
100 Franków/ 1 udział w spółce.

Zbiór 2 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjnego z sie-
dzibą zarządu w Paryżu znane pod oficjalną nazwą Société des Ga-
rages Kriéger et Brassier. Spółka powstała właśnie w 1905 r., za-
łożona przez Charlesa-Henri Brasiera (1864–1941), francuskiego 
przemysłowca i twórcy spółek motoryzacyjnych oraz przez Louisa 
Kriégera (1869–1951), francuskiego inżyniera i konstruktora silni-
ków. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geo-
metrycznych w stylu secesyjnym wraz z monogramem firmy.

Stan: VF/EF.
Cena: 80 zł

253 ZBIÓR 2 francuskich akcji kolonialnych 
BONGOLA LOKUNDJE N’YONG.  

Douala 25 III 1927, wymiary – 30 x 22 cm i 29 x 22 cm, kupo-
ny – tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, 
nominał – 100 Franków i udział w spółce.

Zbiór 2 francuskich akcji kolonialnych z Kamerunu, wcześniej-
szej kolonii niemieckiej, po I w. ś. objętej przez Francję. Piękne mo-
tywy dekoracyjne z widokiem pracujących robotników na plantacji 
oraz rzeką i parostatkiem, w oddali zaś z górami. Ponadto z bordiurą 
z akcentami kolonialnymi, roślinnością i ornamentyką egzotyczną.

Stan: VF+.
Cena: 100 zł

254 ZBIÓR 2 francuskich akcji kolonialnych 
SCAM.  

Paryż 9 II 1938, wymiary – 31,5 x 23 cm , kupony – tak, 
podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, no-
minał – 100 Franków i udział w spółce.

Zbiór 2 francuskich akcji kolonialnych z siedzibą zarządu w Paryżu. 
SCAM, czyli Sociéte Coloniale Agricole et Minere zajmowało się upra-
wą i hodowlą, a także eksploatacją kopalni w Afryce. Piękne motywy 
dekoracyjne z 4 winietami, w tym centralnymi z widokiem pracujących 
robotników i pasterzy kolonii na tle skalnego miasta. Ponadto z bordiurą 
z akcentami kolonialnymi, roślinnością i ornamentyką egzotyczną.

Stan: VF+.
Cena: 50 zł

255 ZBIÓR 2 francuskich akcji kompanii elek-
trycznej południowego wschodu.  

Paryż 1 III 1899, wymiary – 29 x 18,5 cm , kupony – tak, 
wszystkie, podpis – pióro, faksymile, kategoria – energetyka, 
nominał – 1 udział w spółce.

Zbiór 2 francuskich akcji energetycznych z siedzibą za-
rządu w Paryżu. Walory w kolorze fioletowym i czerwonym. 
Firma zajmowała się dostawą energii, ogrzewania i oświetle-
nia elektrycznego. Piękne motywy dekoracyjne z postaciami 
alegorycznymi i bordiurą z akcentami geometrycznymi, ro-
ślinnością i ornamentyką egzotyczną. Emisja zaledwie 100 
egzemplarzy! Sprzedawane mają nr 50 i 69. Rzadkie!

Stan: UNC.
Cena: 50 zł

256 ZBIÓR 3 francuskich akcji lotniczych.  

Paryż 1919–1928, wymiary różne, największe 34,5 x 25 cm, ku-
pony –tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – lotnictwo, transport 
lotniczy, nominał – różne od 100 do 500 Franków.
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Zbiór 3 francuskich papierów wartościowych lotniczych. 
Są wśród nich producenci samolotów, konstrukcji lotniczych, 
czy poczta lotnicza. Piękne motywy dekoracyjne z bordiurami 
o kształtach geometryczno-roślinnych, postaciami robotników, 
widokami zakładów lotniczych i samolotów, a także z symbo-
liką narzędzi i przyrządów marynistycznych. 

Stan: VF-/EF.
Cena: 80 zł

257 ZBIÓR 3 akcji motoryzacyjnych AUTOMO-
BILES DE LA BUIRE. 

Lyon 31 XII 1897/ 8 V 1908. 1 II 1917, wymiary – 30 x 
20,5 cm lub 27,5 x 21 cm, kupony – tak, podpis – pióro i fak-
symile, kategoria – motoryzacja, nominał – 100 Franków. 

Zbiór 3 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjne-
go z siedzibą zarządu w Lyonie. Akcje 3 powiązanych ze sobą 
kapitałowo i osobowo spółek. Pierwsza powstała w 1895 r. pod 
nazwą Société nouvelle des Établissements de l’Horme et 
de la Buire, druga w 1905 r. jako Société des automobiles 
de la Buire, a trzecia w 1909 r. jako Société Horme et Buire. 
Spółki zajmowały się przede wszystkim produkcją samocho-
dów, ale także tramwajów dla miasta Lyon. Wszystkie trzy 
splajtowały i zakończyły działalność na skutek wielkiego kry-
zysu gospodarczego w 1929 lub 1930 r. Motywy dekoracyjne 
z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych.

Stan: VF/VF+.
Cena: 50 zł

258 ZBIÓR 3 akcji motoryzacyjnych AUTOMO-
BILES DELAUNAY BELLEVILLE. 

Saint Denis 1 VII 1917/24 III 1937/11 V1939, wymiary – 
31 x 23 cm lub 33 x 18 cm, kupony – tak, podpis – pióro i fak-
symile, kategoria – motoryzacja, nominał – 200 Franków/ 500 
Franków/ 1 udział w spółce. 

Zbiór 3 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjne-
go z siedzibą zarządu w Saint-Denis. Spółka powstała w 1903 
r. Założona przez braci Pierre’a i Roberta Delaunay Belleville 
słynęła z produkcji samochodów luksusowych, którymi 
jeździły koronowane głowy Europy. Był to m.in. ulubiony 
samochód cara Mikołaja II. Spółka prowadziła produk-
cje do 1948 r., kiedy to została przejęta przez firmę De 
Rovin. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych 
i geometrycznych.

Stan: VF/EF.
Cena: 50 zł

259 ZBIÓR 3 akcji motoryzacyjnych VOITURES 
AUTOMOBILES. 

Paryż 10 VIII 1906/27 V 1907, wymiary – 32,5 x 23 cm, 
kupony – tak, wszystkie, podpis – pióro i faksymile, kategoria 
– motoryzacja, nominał – 100 Franków/ 1 udział w spółce. 

Zbiór 3 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjne-
go z siedzibą zarządu w Paryżu znane pod oficjalną nazwą So-
ciété Generale des Voitures Automobiles. Motywy dekora-
cyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych wraz 
z monogramem firmy. Emisja 2 starszych walorów tylko 
3000 szt.! Rzadkie!

Stan: VF/EF.
Cena: 80 zł

260 ZBIÓR 4 akcji Fabryki Hamulców Lipkowski.  

Paryż 1901–1921, wymiary 29,5 x 20,5 cm, kupony – wszyst-
kie, podpis – pióro, faksymile, kategoria – przemysł naftowy, no-
minał – różne od 125 do 500 Franków, lub 1 udział w spółce.

Zbiór 4 akcji towarzystwa Fabryki Hamulców Lipkowski. 
Firma została założona w 1894 r. przez jednego z najwybit-
niejszych polskich inżynierów i konstruktorów przełomu XIX 
i XX w. Gen. Józef Lipkowski (1863–1949) był absolwen-
tem paryskiej politechnicznej Ecole Centrale i bardzo szybko 
opatentował i udoskonalił hamulce automatyczne, które zaczął 
produkować w swojej fabryce. Ponadto wynalazł zawieszenie 
sprężynowe do pojazdów konnych i mechanicznych. Stworzył 
także prototyp helikoptera oraz wynalazł centralny system ste-
rowania zwrotnic i semaforów w kolejnictwie. Żarliwy patrio-
ta po I w. ś. wrócił do Polski i dosłużył się stopnia generała 
pełniąc funkcję dyrektora Głównego Urzędu Zaopatrywania 
Armii. Motywy dekoracyjne to bordiura akcji o kształtach geo-
metryczno-roślinnych. 

Stan: VF-/EF.
Cena: 50 zł

261 ZBIÓR 5 francuskich akcji marynistycznych. 
 

Paryż 1917–1930, wymiary różne, największe 31 x 40 cm, 
kupony – tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – maryni-
styka, transport wodny, stocznie, nominał – różne od 100 do 
1000 Franków.

Zbiór 5 francuskich papierów wartościowych marynistycz-
nych. Są wśród nich stocznie, kompanie armatorów statków, 
czy towarzystwa statków parowych. Piękne motywy deko-
racyjne z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych, 
postaciami marynarzy, rybaków, widokami portów i miejsco-
wości, np. Le Havre, Montevideo, czy Rio de Janeiro, a także 
z liczną symboliką narzędzi i przyrządów marynistycznych. 

Stan: VF-/EF.
Cena: 100 zł

262 ZBIÓR 6 akcji motoryzacyjnych COM-
PAGNIE GENERALE DES VOITURES  

A PARIS.

Paryż 1908–1945, wymiary różne, największe – 37,5 x 22 
cm, kupony – tak, podpis – pióro i faksymile, kategoria – mo-
toryzacja, nominał – od 100 do 1000 Franków/ 1 udział w spół-
ce. 

Zbiór 6 francuskich akcji motoryzacyjnych z siedzibą 
zarządu w Paryżu. Korzenie spółki sięgają dekretu Napoleona 
III z 1855 r. tworzący kompanię, która miała uregulować ruch 
powozów i pojazdów konnych w Paryżu. Z czasem kompania 
zawiadywała taborem samochodowym i odpowiadała w du-
żym stopniu za transport kołowy w Paryżu. Inna spółka o tej 
samej nazwie, której walor jest w zbiorze, powstała w 1866 
r. i od 1898 r. zajmowała się eksploatacją samochodów, naj-
pierw elektrycznych, potem spalinowych posiadając duże ga-
raże w podparyskim Auberviliers. Teren ten w 1950 r. został 
sprzedany fabryce Citroena. Motywy dekoracyjne z bordiurą 
o wzorach roślinnych i geometrycznych. 

Stan: VF/EF.
Cena: 80 zł
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263 ZBIÓR 6 francuskich akcji przemysłu górni-
czego. 

Ambieres-Le-Grand, Bruay, Lyon, Paryż 1904–1939, wy-
miary różne, największe 33,5 x 41 cm, kupony – często wszyst-
kie, podpis – pióro, faksymile, kategoria – przemysł górniczy, 
nominał – różne od 100 do 500 Franków, lub 1 udział w spółce.

Zbiór 6 francuskich papierów wartościowych przemy-
słu górniczego. Są wśród nich kopalnie Bruay w regionie  
Nord-Pas-de-Calais. Firma powstała w 1850 r. i funkcjono-
wała do nacjonalizacji w 1946 r. Była jedną z największych 
kopalni w tym regionie, posiadając aż 18 szybów. Znalazło 
w niej prace wielu Polaków emigrujących z ojczyzny w 20-le-
ciu międzywojennym, tak jak uczynił to np. Edward Gierek. 
Do dziś w Bruay działa stowarzyszenie polonijne, które pro-
wadzi kursy języka ojczystego. Piękne motywy dekoracyjne 
z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych, posta-
ciami górników, widokami kopalni, szybów i miejscowości,  
a także z liczną symboliką narzędzi górniczych. Różne emisje, 
nominały i podpisy na walorach tych samych spółek 

Stan: VF-/EF.
Cena: 120 zł

264 ZBIÓR 7 polsko-francuskich akcji przemysłu 
naftowego. 

Lille, Paryż 1914–1924, wymiary różne, największe 31,5 x 
42 cm, kupony – często wszystkie, podpis – pióro, faksymile, 
kategoria – przemysł naftowy, nominał – różne od 100 do 500 
Franków, lub 1 udział w spółce.

Zbiór 7 polsko-francuskich papierów wartościowych 
przemysłu naftowego. Są wśród nich kopalnie ropy Polana 
k. Ustrzyk Dolnych (niska emisja tylko 3000 szt.), Wańkowa 
k. Ustrzyk Dolnych, Sobniów k. Jasła, czy Dąbrowa-Dro-
chobycz. Ta ostatnia spółka po I w. ś. i dynamicznym podno-
szeniu kapitału była gigantem w tej branży, zatrudniała 6500 
robotników, posiadała koncesję na wydobycie na 13 500 hek-
tarów, eksploatowała 369 czynnych szybów i była właści-
cielem 3 rafinerii o mocy przerobowej 200 000 ton rocznie. 
W szczytowym okresie także poprzez spółki zależne kon-
trolowała ¼ całej produkcji ropy w Galicji. Motywy deko-

racyjne z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych. 
Różne emisje, nominały i podpisy na walorach tych samych 
spółek.

Stan: VF-/EF.
Cena: 100 zł

265 ZBIÓR 10 obligacji miasta Paryża.  

Paryż 1887–1932, wymiary różne, największe 29 x 42 cm, 
kupony – tak i nie, podpis – pióro, faksymile, kategoria – ob-
ligacje komunalne, nominał – różne od 300 do 1000 Franków.

Zbiór 10 obligacji miasta Paryża. Piękne motywy deko-
racyjne z winietami, z widokami ratusza „Hotel de Ville”, 
postaciami alegorycznymi, herbem miasta Paryża, czy jego 
dewizą „Fluctuat nec mergitur”. Na walorach faksymile podpi-
sów licznych prefektów Sekwany, czyli merów miasta Paryża, 
m.in. Eugène’a Poubelle’a, od którego nazwiska w języku 
francuskim pochodzi słowo „śmietnik” – „poubelle”, na pa-
miątkę ich ustanowienia w Paryżu w 1884 roku.

Stan: VF-/VF+.
Cena: 200 zł

266 ZBIÓR 20 francuskich akcji kolonialnych 
z Afryki, Azji i Ameryki Płd.  

Paryż, Lyon, Lille, Bordeaux, Tanger, Casablanca, Dakar, 
Kaolack, Brazzaville, Cayenne, Bamako, Ziguinchor, 1897–
1953, wymiary różne, największe 23 x 47 cm, kupony – czę-
sto, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, 
nominał – różne od 100 do 2500 Franków.

Zbiór 20 francuskich akcji kolonialnych z Afryki, Azji, 
Ameryki Płd. i Oceanii. Są wśród nich papiery z Algierii, 
Konga Francuskiego, Maroka, Madagaskaru, Senegalu, Suda-
nu Francuskiego, Tunezji, Gujany Francuskiej i Indii. Piękne 
motywy dekoracyjne z widokami miast, portów, pracujących 
mieszkańców kolonii, oraz wyjątkowymi bordiurami, często 
z akcentami kolonialnymi, roślinnością i ornamentyką egzo-
tyczną. 

Stan: VF+/EF.
Cena: 150 zł
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267 ABRAHAM STERN. 

Paryż 1833, rys. Auguste Garnier wg Antoniego Olesz-
czyńskiego, druk. Jean Georges de Frey, 24 x 30 cm; (karta: 
35 x 53 cm).

Portret Abrahama Sterna (około 1769–1842), polskiego 
Żyda, matematyka, zegarmistrza, wynalazcy i konstruktora, 
prekursora cybernetyki. Grafika autorstwa Auguste’a Garniera 
(1806–1879), francuskiego grawera i ilustratora wg portretu 
sporządzonego przez Antoniego Oleszczyńskiego (1794–
1879) wydrukowana w pracowni litograficznej Jeana Georgesa 
de Freya (1798– około 1850). Rzadkie! 

Papier, litografia, czysta o bardzo wyraźnym odcisku pły-
ty; na marginesie liczne drobne plamy charakterystyczne dla 
papieru z XIX w.; na dolnym marginesie ślad po naddarciu 1,5 
cm; stan średni.

Cena: 150 zł

268 ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches 
(…). Vue Générale de la Mine de Sel de Wie-

liczka en Pologne près Cracovie.

Paryż 1768, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St. 
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 1 pl., 43 x 34 
cm, ramka 60 x 52 cm.

Widok miasta i przekrój wielickiej kopalni ze słynnej 
encyklopedii oświeceniowej Diderota i D’Alemberta. Mie-
dzioryt pochodzi z atlasu załączonego do encyklopedii „Re-
cueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts 
méchaniques”. Przedstawia podziemia kopalni m.in. z kapli-
cami, kieratem wyciągowym, końmi, pracującymi i zjeżdżają-
cymi górnikami. Z kopalni wychodzą szyby na powierzchnie. 
W górnej części widok miasta Wieliczka z licznymi budyn-
kami, basztami i okolicznymi wzgórzami. Autor wzorował 
się na pierwszym widoku żupy wielickiej Marcina Germana 
i Wilhelma Hondiusa. Widok oprawiony w drewnianą ramę 
i passe-partout.  

Egzemplarz dobrze zachowany; jedynie brak szerokiego 
górnego marginesu; czasem plamy, ale suche, co dodaje kolo-
rytu tej ponad 250 letniej rycinie.  

Cena: 1 000 zł

269 FRANCOIS SZEMIOTEH. 

Paryż 1832, rys. Achille Devéria, druk. Jean-François Vil-
lain, 24 x 29 cm; (karta: 33 x 45,5 cm).

Portret Franciszka Szemiota (1803–1882), organizatora 
i naczelnika powstania listopadowego 1830–1831 w powiecie 
szawelskim na Żmudzi, uczestnika partyzantki Zaliwskiego 
w 1833 r. Grafika wg obrazu Achille Devéria (1800–1857) ma-
larza i grafika, wydrukowana w pracowni litograficznej Jean-
-François Villaina (1790–1852). Grafika przedstawia Szemiota 
w mundurze z powstania listopadowego z pistoletami oraz sza-
blą. Pod portretem drukowany autograf powstańca. Litografia 
pochodzi z albumowego wydawnictwa Józefa Straszewicza 
(1801–1838) pt. „Les Polonais et les polonaises de la révolu-
tion du 29 novembre 1830, ou portraits... accompagnés d’une 
biographie”. 

Papier, litografia, czysta o bardzo wyraźnym odcisku płyty; 
na marginesie liczne drobne plamy charakterystyczne dla pa-
pieru z XIX w.; z lewej strony na marginesie ślad po skośnym 
naddarciu 2 cm; na prawym marginesie u dołu plama, ale su-
cha; stan średni.

Cena: 100 zł

270 HENRI DEMBINSKI. 

Paryż około 1832, rys. Józef Szymon Kurowski, druk. Je-
an-François Villain, 24 x 28 cm; (karta: 30 x 48 cm).

Portret gen. Henryka Dembińskiego (1791–1864), 
uczestnika napoleońskiej wyprawy na Rosję, powstania listo-
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padowego i powstania węgierskiego. Grafika wg obrazu Józefa 
Szymona Kurowskiego wydrukowana w pracowni litograficz-
nej Jean-François Villaina (1790–1852). Grafika przedstawia 
generała w mundurze z powstania listopadowego z orderem 
Virtuti Militari oraz szablą z głownią z Orłem i Pogonią. Pod 
portretem drukowany autograf generała. 

Papier, litografia, czysta o bardzo wyraźnym odcisku płyty; 
na marginesie liczne drobne plamy charakterystyczne dla pa-
pieru z XIX w.; z lewej strony na marginesie i grafice ślad po 
skośnym naddarciu 12 cm; stan słaby.

Cena: 100 zł

271 JOACHIM LELEWEL. 

Paryż 1861, mal. Franciszek Tepa, ryt. Julian Mackiewicz, 
druk. Lemercier, 20 x 23 cm; (karta: 36,5 x 48,5 cm).

Portret Joachima Lelewela (1786–1861), historyka, sla-
wisty, numizmatyka, poligloty i działacza politycznego okresu 
powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji. Grafika wg ob-
razu Franciszka Tepy (1829–1889), rytowana przez Juliana 
Mackiewicza, polskiego grafika, litografa, działającego w Pa-
ryżu z połowie XIX w., a wydrukowana w pracowni litogra-
ficznej Lemercier działającej przy rue de Seine 57 w Paryżu. 
Grafika przedstawia Joachima Lelewela tuż przed śmiercią 
w 1861 r. Pod portretem drukowany autograf historyka. Bar-
dzo rzadkie! 

Papier, litografia, czysta o bardzo wyraźnym odcisku płyty; 
na marginesie z prawej strony drobne plamy charakterystyczne 
dla papieru z XIX w.; stan dobry.

Cena: 400 zł

272 JOSEPH DWERNICKI. 

Paryż 1833, rys. Nicolas-Eustache Maurin, druk. Jean-
-François Villain, 28 x 36 cm; (karta: 34,5 x 47 cm).

Portret gen. Józefa Dwernickiego (1779–1857), dowódcy 
kawalerii powstania listopadowego. Grafika autorstwa Nico-
las-Eustache Maurina (1799–1850) wydrukowana w pracow-

ni litograficznej Jean-François Villaina (1790–1852). Grafika 
przedstawia generała w mundurze z powstania listopadowego 
z orderem Virtuti Militari oraz szablą. Pod portretem drukowa-
ny autograf generała. 

Papier, litografia, czysta o bardzo wyraźnym odcisku płyty; 
na marginesie liczne drobne plamy charakterystyczne dla pa-
pieru z XIX w.; stan średni.

Cena: 100 zł

273 LA FUITE en Egypte. 

Paryż około 1820, mal. Pierre Félix Trezel na podstawie 
Adriaen van der Werff, ryt. Alexis Chataignier, kończył Edme 
Bovinet, 11 x 15 cm; (karta: 16 x 25,5 cm).

Słynna scena ewangeliczna ucieczki do Egiptu Józefa 
i Maryi z małym Jezusem. Grafika wg obrazu niderlandzkiego 
malarza Adriaena van der Werffa (1659–1722), malowane-
go ponownie przez Pierre’a Félix Trezela (1782–1855), ry-
towany przez Alexisa Chataigniera (1772–1817), kończony 
[sic!] przez Edme’a Bovineta (1767–1837). Grafika z zacho-
waniem pięknej faktury barokowej tego oryginalnego obrazu. 

Papier, staloryt, czysta o bardzo wyraźnym odcisku płyty 
z pierwszych odbić; na marginesie liczne drobne plamy cha-
rakterystyczne dla papieru z XIX w.; stan db.

Cena: 80 zł

274 LA MARIAGE de la Vierge. 

Paryż około 1820, mal. François Pigeot na podstawie Char-
les van Loo, ryt. Devillier, kończył Edme Bovinet, 9 x 14,5 cm; 
(karta: 16,5 x 25,5 cm).

Wyjątkowa scena ewangeliczna zaślubin Józefa i Ma-
ryi. Grafika wg obrazu francuskiego malarza rokokowego po-
chodzenia niderlandzkiego Charlesa van Loo (1705–1765), 
malowanego ponownie przez François Pigeota (1775– po 
1800), rytowany przez Devilliera (XVIII–XIX w.) kończony 
[sic!] przez Edme’a Bovineta (1767–1837). Grafika z zacho-
waniem pięknej faktury barokowej tego oryginalnego obrazu. 

Papier, staloryt, czysta o bardzo wyraźnym odcisku płyty 
z pierwszych odbić; na marginesie liczne drobne plamy cha-
rakterystyczne dla papieru z XIX w.; stan db.

Cena: 100 zł

275 LA NATURE couronnaut Hippocrate. 

Paryż około 1800, rys. Antoine-Denis Chaundet i ryt. Ad-
rien Pierre Francois Godefroy, 8,5 x 12,5 cm; (karta: 12 x 20,5 
cm), brystol 19,5 x 28 cm.

Alegoryczna scena koronacji Hipokratesa przez naturę 
wg rysunku Antoine-Denisa Chaundeta (1763–1810) i ry-
towany przez Adriena Godefroy (1777–1865), syna i ucznia 
słynnego grawera François Godefroy (1743–1819). Grafika 
przedstawia nagą kobietę o 4 piersiach [sic!] w otoczeniu 
trójki dzieci koronującą popiersie Hipokratesa ojca medycyny. 
Rzadkie! Grafika znajduje się m.in. w zbiorach Fine Arts Mu-
seum of San Francisco.

Papier, staloryt, czysta; na marginesie drobne plamy; ca-
łość naklejona na papier brystol; stan db.

Cena: 150 zł
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276 LES SAINTES FEMMES au tombeau. 

Paryż 1789, mal. Pietro da Cortona, ryt. Charles Emmanuel 
Patas, wg Jean-Baptiste Wicar, 15 x 24,5 cm; (karta: 20,5 x 
30,5 cm).

Słynna scena ewangeliczna trzech niewiast Maryj u 
grobu Jezusa, w którym spotykają Anioła. Grafika wg ob-
razu włoskiego malarza i architekta Pietro da Cortona 
(1596–1669), rytowany przez Charlesa Emmanuela Pa-
tasa (1744–1802) wg Jean-Baptiste Wicara (1762–1834). 
Grafika z zachowaniem pięknej faktury barokowej tego  
oryginalnego obrazu. 

Papier, miedzioryt, czysta o bardzo wyraź-
nym odcisku płyty z pierwszych odbić; na margine-
sie drobne plamy i dwa ślady po naddarciach 1 cm;  
stan db.

Cena: 80 zł

277 MERCATOR Gerard, Hondius Jodocus, 
Thaurica Chersonesus. Nostra aetate Przec-

copsca et Gazara dicitur. 

Amsterdam między 1606 a 1633, Jodocus Hondius I, lub 
Jodocus Hondius II, lub Henricus Hondius, 40 x 31,5 cm; (kar-
ta: 52 x 40,5 cm).

Kolorowana w epoce mapa Krymu, Litwy, Rosji, Po-
dola i Mołdawii. Mapa autorstwa Gerarda Mercatora 
(1512–1594) wydana przez Jodocusa Hondiusa (1563–
1612), który w 1604 r. zakupił od wnuka Mercatora płyty 
miedziorytnicze. Tym sposobem Hondius i jego następcy 
posiadając matryce map Mercatora kontynuowali wydawa-
nie jego map pod własnym lub podwójnym szyldem. Na 
dole mapy napis „Per Gerardum Mercatorem cum privile-
gio”. Mapa pochodzi z wersji francuskojęzycznej Atlasu, na 
odwrocie znajduje się jej opis na s. 103–104. Dostępne na 
rynku antykwarycznym egzemplarze tej mapy są wyceniane 
na minimum 500 USD.

Papier czerpany, miedzioryt, kolorowany w epoce, czy-
sta płyta, minimalne plamki w kilku miejscach mapy, nie-
widoczny prawie ślad po złożeniu na poszycie atlasu; mapa 
po konserwacji papierem japońskim ; na odwrocie widocz-
ne wyraźne ślady po naddarciach na prawym i dolnym  
marginesie; stan db.

Cena: 600 zł

278 PASKEWITSCH [Iwan]. 

Niemcy między 1834 a 1866, mal. Franz Krü-
ger, ryt. Christian Hoffmeister, 10 x 13 cm; (karta:  
23 x 28 cm).

Portret Iwana Paskiewicza (1782–1856), pogromcy po-
wstania listopadowego, w l. 1832–1856 namiestnika Króle-
stwa Polskiego. Grafika wg obrazu pruskiego malarza Franza 
Krügera (1797–1857), rytowany przez Christiana Hoffme-
istera (1818–1871). 

Papier, staloryt, czysta o bardzo wyraźnym odci-
sku płyty z pierwszych odbić; na marginesie liczne 
drobne plamy charakterystyczne dla papieru z XIX w.;  
stan db.

Cena: 50 zł

279 PORTRET MĘŻCZYZNY. 

Niemcy między 1850 a 1880, rys i ryt. Christian Pfann, 
20,5 x 27 cm; (karta: 31,5 x 42 cm).

Portret mężczyzny, przedstawiciela burżuazji z połowy 
XIX w., prawdopodobnie polskiego powstańca listopado-
wego przebywającego na emigracji. Grafika wykonana i ryto-
wana przez Christiana Pfanna (1824–1885), niemieckiego 
litografa i fotografa. 

Papier, litografia, czysta o bardzo wyraźnym odcisku płyty 
z pierwszych odbić; na marginesie liczne drobne plamy cha-
rakterystyczne dla papieru z XIX w.; pod ilustracją nieczytelny 
podpis z nazwiskiem; w prawym dolny rogu dopisek „Polo-
gne”; stan db.

Cena: 80 zł

280 RACINET Albert, Pologne. Poland. Polen. 

Paryż 1888, Firmin Didot i wspólnicy, rys. i ryt. Albert Ra-
cinet, Lemaitre, 21,5 x 30 cm; (karta 27,5 x 40,5 cm), passe-
-partout 31 x 45,5 cm.

Przykłady strojów społeczeństwa polskiego z XIX w. 
Grafika autorstwa Alberta Racineta (1825–1893), słynnego 
francuskiego znawcy strojów z całego świata, malarza i ilu-
stratora, wydana nakładem Frimina Didot i wydrukowana 
w pracowni litograficznej Durina, w słynnym sześciotomo-
wym dziele, które ukazało się w 1888 r., pt. „Le costume histo-
rique: cinq cents planches, trois cents en couleurs, or et argent, 
deux cents en camaïeu. Types principaux du vêtement et de la 
parure, rapprochés de ceux de l’intérieur de l’habitation dans 
tous les temps et chez tous les peuples, avec de nombreux déta-
ils sur le mobilier, les armes, les objets usuels, les moyens de 
transport”. Grafika przedstawia stroje Żydów polskich, drwali, 
sprzedawców drobiu i cebuli, lokaja, mleczarza, szlachcica, 
czy też stroje ludowe ze Żmudzi. Pod ryciną podpis „Polska” 
w trzech językach i informacja o wydawcy.

Papier, chromolitografia, czysta, na marginesie u góry mi-
kro naddarcie na 1,5 cm; grafika naklejona na papier brystol 
z okienkiem jak passe-partout; stan db.

Cena: 150 zł

281 RADZIWIŁ Mikołaj Krzysztof Sierotka, 
Hondius Hendricus, Magni Ducatus Lithu-

aniae caeterarumq[ue] regionum illi adiacentium exacta 
descrip[tio] (…). 

Amsterdam 1636, Hendricus Hondius, 54 x 44 cm; (karta: 
56 x 47,5 cm).

Kolorowana w epoce mapa Litwy z dolnym biegiem 
Dniepru z prawej strony w osobnej ramce. Mapa autorstwa 
Tomasza Makowskiego (1575–1630) przygotowana na zle-
cenie Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki (1549–
1616), stąd nazywana popularnie także w kartuszu z prawej 
strony „mapą radziwiłłowską”. Mapa została wydana przez 
Hendricusa Hondiusa (1597–1651), spadkobiercę Jodocusa 
Hondiusa Starszego. Przy lewej krawędzi mapy, w prostokąt-
nej ramce zwieńczonej herbem Litwy, legenda objaśniająca 9 
sygnatur. Rzeźbę terenu zaznaczono kopczykami imitującymi 
góry, miasta oznaczono sygnaturami w formie widoków z naj-
ważniejszymi ich budowlami. Bardzo rzadkie! 
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Papier czerpany, miedzioryt, kolorowany w epoce, czysta 
płyta, minimalne plamki w kilku miejscach mapy, niewidocz-
ny prawie ślad po złożeniu na poszycie atlasu; mapa po konser-
wacji papierem japońskim i naklejona na karton; wyraźne śla-
dy po ubytkach na górnych i dolnych krawędziach poza ramką 
mapy; ślad po naddarciu z prawej strony kartusza; stan średni.

Cena: 800 zł

282 SŁANIA CZESŁAW, Lisowczyk. 

Szwecja 2 poł. XX w., rys. i ryt. Czesław Słania, 15,5 x 16 
cm; (ramka: 31,5 x 33).

Szkic przedstawiający Lisowczyka autorstwa Czesła-
wa Słani (ur. 22 października 1921 w Czeladzi, zm. 17 
marca 2005 w Krakowie) – polskiego grawera, projektan-
ta znaczków pocztowych i banknotów, od 1959 działającego 
w Szwecji i Wielkim Księstwie Monako. Rysunek powstał 
na bazie obrazu Piotra Michałowskiego (1800–1855) po-
wstałego w latach 1841–1845 roku. Oryginał znajduje się 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Szkic posiada odręcz-
ną sygnaturę Czesława Słani i nr 12/350. Rzadkie! 

Papier, staloryt, w górnym prawym rogu zabrudzenie; na 
marginesie liczne drobne plamy charakterystyczne jak dla pa-
pieru z XIX w.; grafika oprawiona w ramkę i passe-partout; 
stan średni.

Cena: 800 zł
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283 TEKA GRAFICZNA ZAGŁĘBIA DĄ-
BROWSKIEGO i okolicy. Serja I. 12 autoli-

tografii Szczęsnego Kwarty. 

Sosnowiec 1931, Towarzystwo Naukowe Zagłębia Dą-
browskiego, rys. i ryt. Szczęsny Kwarta, odbito na maszynach 
Zakładu Graficznego Fr. Zielińskiego w Krakowie, 4 s. + 12 
pl., 25,5 x 35 cm, lub 25,5 x 32; (karta 37,5 x 44 cm).

Unikatowy zbiór 12 litografii Feliksa Szczęsnego 
Kwarty (1894–1980), malarza i żołnierza, absolwenta ASP 
w Krakowie, autora projektu graficznego herbu Warszawy. 
Teka wydana nakładem Towarzystwa Naukowego Zagłębia 
Dąbrowskiego zawiera 12 sygnowanych litografii obiek-
tów historycznych Zagłębia i okolicy. Są to ruiny zamków 
w Będzinie, Ogrodzieńcu i Siewierzu, Zamek Sielecki 
w Sosnowcu, fragment kościoła farnego z XIV w. w Olku-
szu, oraz kościół modrzewiowy św. Piotra i Pawła w Pili-
cy z XI w. [sic!], faktycznie z 1578 r., spalony w 1945 r. 
Ponadto w zbiorze znajdują się widoki dworku obronnego 
z XVII w. w Kromołowie, dawnych domków w Czeladzi, 
Huty Bankowej w Dąbrowie, czy cementowni „Solway” 
w Grodźcu i „Saturn” w Wojkowicach. Zbiór zamyka 
fragment panoramy miasta Zawiercia. Nakład wynosił 500 
numerowanych egzemplarz. Sprzedawany ma nr 143. 
Bardzo rzadkie!

Papier, litografia, czysta, na marginesie kilku plansz zagię-
cia i drobne plamy; na odwrocie strony tytułowej spis rzeczy 
w j. polskim z tłumaczeniem ołówkiem w j. francuskim; całość 
w zielonej złoconej tytułem i datą cyframi rzymskimi wiązanej 
tece; stan db.

Cena: 1 500 zł

poz. 283

poz. 283

poz. 283
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284 MARIA KAZIMIERA de La Grange 
d’Arquien, List do syna Jakuba Ludwika So-

bieskiego. 

Rzym, 29 VI (b. d. rocznej) między 1699 a 1714, bifolio, 
14,7 x 20,5 cm.

Unikatowy list odręczny z podpisem królowej Mary-
sieńki, czyli Marii Kazimiery d’Arquien (1641–1716) do 
swojego syna Jakuba Ludwika Sobieskiego (1667–1737). 
Królowa po śmierci Jana III Sobieskiego zdecydowała, że 
wraz z swym dworem osiądzie w Rzymie ponieważ znała 
osobiście papieża Innocentego XII, z okresu jego nuncjatury 
w Warszawie – to właśnie on, Antonio Pignatelli, udzielił 
tajnego ślubu Marysieńce i Janowi Sobieskiemu w 1665 r. 
W Rzymie przebywała od marca 1699 r. do czerwca 1714 
r. Piękny i czuły list do syna w sprawie polecenia swojego 
siostrzeńca Ludwika Marii Victora, hrabiego de Béthune. 
Był on synem siostry królowej Luizy Marii de La Grange 
d’Arquien i François-Gastona de Béthune, księcia de Cha-
rost. Rekomenduje swojego siostrzeńca jako pomocnego 
w kampanii wojennej. „(…) Mais d’un autre cotes je ne me 
flate de rien sinon que si vous m’acordez vostre protection 
pour luy que je vous demande je la recepvres come une gra-
ce dont je vous ceres obligée priant Dieu mon tres cher fils 
pour vostre conservacion et pour l’heureux suxces de nos 
arme quil luy playse vous combler de ces benesdictions et 
quil vous face connoistre que pas une mere na jamais merites 

mieux que moy par la tandresse que jay eu pour vous (…) 
J’embrasse an bone et tandre mere. Marie Casimire Reyne”. 
(Ale z drugiej strony je nie pochlebiam niczemu jeśli zgodzi-
cie się na protekcję dla niego, o którą proszę, ja uznam to za 
łaskę, która zobliguje mnie do modlitwy do Boga za mojego 
bardzo ukochanego syna, za wasze zdrowie i za szczęśliwy 
sukces naszych armii, w których służbę jemu możecie po-
wierzyć z błogosławieństwem, i który wam pozwoli poznać, 
że nie było żadnej matki lepszej niż ja przez czułość, któ-
rą zawsze miałam dla Was. (…) Ściskam jako dobra i czuła 
matka. Maria Kazimiera, królowa.) Bardzo rzadkie!

Papier czerpany z filigranem z krzyżem w herbie i mono-
gramem „AMS” oraz osobno „I”; stan bdb, jedynie ślady po 
złożeniach. List z dawnej kolekcji Louisa Grangiera de la 
Marinière (1814–1882), polityka i dyplomaty francuskie-
go (18 II 1875, nr 133).

Cena: 2 200 zł

285 PONIATOWSKI JÓZEF, Le Général de Di-
vision. 

Warszawa (?), b.d. między 21 III 1809 a 19 X 1813, folio, 
19,5 x 18 cm.

Autograf księcia Józefa Poniatowskiego (1763–1813), 
generała, ministra wojny i naczelnego wodza Wojsk Polskich 
Księstwa Warszawskiego, marszałka Francji, członka Rady 
Stanu Księstwa Warszawskiego, ukochanego przez swoich 

poz. 284
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żołnierzy i obrosłego legendą napoleońską, pieszczotliwie 
nazywanego księciem Pepi. Rękopis składa się z 4 linijek. Le 
Général de Division Commandant en chef l’armée du Duché 
de Varsovie. Joseph Prince Poniatowski. (Generał dywizji, 
naczelny wódz wojski Księstwa Warszawskiego. Józef książę 
Poniatowski).

Papier czerpany z filigranem z rogiem na sznurze w herbie 
i monogramem „Vanderley”; stan bdb, jedynie ślady po złoże-
niach. Do autografu dołączamy współczesną grafikę ze sceną 
śmierci księcia w nurtach Elstery o wymiarach 13,5 x 10 cm 
(karta: 18,5 x 14 cm) wg słynnego obrazu Horacego Verneta 
z 1816 r.

Cena: 2 000 zł

286 RZEWUSKI WACLAW, Sur les chevaux 
orientaux et provenant des races orienta-

les par le comte Wenceslas Severin Rzewuski ci-devant 
officier de cavalerie membre de plusieurs Académies et 
connu chez les Arabes Bédouins sous le nom de l’Émir 
Tag-el-Faher Abd-el-Nischaane,

Bliski Wschód 1820, faksymile Warszawa Biblioteka Na-
rodowa [2014], 3 tomy.

Hrabia Wacława Seweryn Rzewuski (1784–1831), 
pasjonat koni orientalnych wyjechał w 1817 r. na Bliski 
Wschód w celu zakupu koni czystej krwi arabskiej dla cara 
Aleksandra I. W trakcie swojej podróży zwiedził Syrię, Liban 
Palestynę, Irak i Półwysep Arabski. Tam zżył się z Beduina-
mi i otrzymał od nich tytuł emira. Owocem jego podró-
ży był rękopis z ponad 400 rysunkami i mapami jego  
autorstwa. W 1927 manuskrypt został nabyty przez Bibliote-
kę Narodową, gdzie przetrwał do dziś. Dzieło to stanowi źródło 
badań nad miejscową kulturą i zwyczajami, co ma ogromną  
wartość również dla Saudyjczyków. Są tam też nuty, któ-
re pozwalają odtworzyć muzykę beduińską sprzed 200 lat,  
a także spis ludności niektórych plemion. Tekst w j. francuskim. 
Faksymile jest efektem współpracy Biblioteki Narodowej i  
Qatar Museums Authority, które sfinansowało projekt wydaw-
niczy. 

Oprawa niebieska pełna koźla skóra ze złoconym ty-
tułem; stan idealny, faksymile jest absolutnym odwzoro-
waniem oryginalnego rękopisu; całość trzech tomów w  
pudełku kartonowym.

Cena: 1 500 zł

poz. 285

poz. 286

poz. 286
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287 STROKA WINCENTY, Z minionych lat. 
Zbiorek poezyi.

Kraków 1900, Nakładem Autora. Skład główny w księgar-
ni G. Gebethnera i Spółki, IX s. +238 s.

Wydany w słynnej oficynie Gebethnera zbiór poezji Win-
centego Stroki (1837–1928). Polski poeta doby romantyzmu 
i Młodej Polski, filozof, publicysta, poliglota, tłumacz i profe-
sor gimnazjalny zawodowo związany z Krakowem, członek 
rzeczywisty Pontificia Accademia degli Arcadi, rzymskiej 
akademii literatury powstałej w 1690 r. Druk zawiera własno-
ręczną dedykację Autora książki. Najczcigodniejszej Pani 
Sewerynie Duchińskiej w dowód najwyższej czci i szczerej 
przyjaźni ofiaruję. Wincenty Stroka.

Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze 
w db stanie, drobne naddarcia na marginesach i na ostatnie kar-
cie ślad po podklejeniu; ogólnie stan db.

Cena: 100 zł

288 SUMMIS AUSPICIIS AUGUSTISSIMI IM-
PERATORIS ac Regis Francisci Josephi 

I. Nos Josephus Łepkowski (…) a virum clarissimum 
Edmundum Simonem Kowalski (…) Doctoris Medicinae 
Universae (…).

Kraków 2 VI 1886, Uniwersytet Jagielloński, 43 x 55 cm, 
pieczęć 7 cm, tuba 61 cm.

Dyplom doktora medycyny Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Edmunda Szymona Kowalskiego (1859–1942), 
pioniera wodolecznictwa w Galicji. Dyrektor Zakładu 
Wodoleczniczego  „Kisielka” w Lwowie, pracował również 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Dzięki odnoszonym 
sukcesom był on autorytetem w zakresie wodolecznictwa, a 
także autorem kilkunastu prac z tego zakresu i podręcznika 
„Zasady wodolecznictwa” wydanego w Lwowie w 1895 r. 
Edmund Kowalski na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. 
„O wpływie zabiegów wodoleczniczych na zachowanie się 
ciepłoty w ustroju”, w 1901 r. jako pierwszy w Galicji otrzy-
mał stopień docenta z zakresu hydroterapii. Dyplom zawiera 
odręczne podpisy rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jó-
zefa Łepkowskiego (1826–1894), dziekana Wydziału Me-
dycyny, Leona Blumenstoka-Halbana (1838–1897), oraz 
promotora doktoratu prof. Ludwika Teichmana (1823–
1895). Rzadkie!

Pergamin gładki w bdb stanie zwinięty w rulon z pieczę-
cią przywieszoną do dyplomu w metalowej puszce w bdb 
stanie zachowania z herbem Uniwersytetu św. Stanisławem 
w stroju pontyfikalnym z tarczą Królestwa Polskiego; w le-
wym górnym rogu austriacki znaczek skarbowy; całość dy-
plomu w oryginalnej metalowej puszce; ogólnie stan bdb.

Cena: 600 zł

poz. 287

poz. 288

poz. 288 poz. 288
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Indeksy

Architektura 6, 55, 57–60, 
62–63, 65–69, 72–73, 
81–82, 84 –85, 98–103, 
115, 127–129, 132

Astronomia 8
Bajki 24, 34, 161
Bankowość 200–202
Chemia 246–247
Cukrownictwo 238
Cybernetyka 267
Czasopisma 138
Epistolografia 32, 49, 52, 284
Farmacja 22, 140
Filozofia 141
Geografia 23, 26, 47, 130, 134, 

152–154, 156, 286 
Górnictwo 131, 152, 211–214, 

223–224, 263–264, 268
Handel 225–229
Historia 6, 8, 9, 12, 16, 18–19, 

26, 32–33, 36, 41–42, 46–47, 

52, 56, 70, 71, 74–80, 83, 
86–97, 105–106, 109–114, 
116–120, 125–126, 133, 
135–136, 148–149, 155, 
157–159, 162, 278, 284–285

Hippika 286
Hydroterapia 288
Ikonografia 8, 53–132, 165–166
Islam 25, 286
Jeździectwo v. Hippika
Językoznawstwo 14
Judaica 267
Kartografia 277, 281
Kinematografia 204
Kolejnictwo 218, 244
Kolonializm 253–254, 266 
Kurioza 51
Literatura 5, 7, 8, 10, 17, 35, 

37–38, 47, 49, 50–51, 133, 
137, 161, 164, 167–170, 287

Lotnictwo 249–251, 256 

Marynistyka 142, 261
Matematyka 142, 267
Medycyna 44, 160, 275, 288
Militaria 6, 285
Moda, stroje 54, 145, 280
Motoryzacja 192–199, 205, 

208, 215–217, 219, 232–234, 
248–252, 257–259, 262

Muzyka 39
Nafta 211–212, 223–224, 264
Obligacje 220–221, 

230–231, 265
Ogrodnictwo 53, 104
Optyka 236
Perfumerie 241
Polityka 29, 143
Powstanie krakowskie 143
Powstanie listopadowe 

269–272, 278–279
Powstanie węgierskie 270
Prawo 31, 43, 147

Przewodniki v. geografia
Przemysł 48, 206–207, 

209, 235–237, 239, 
242–243, 245, 255, 260

Religia 1–4, 10–11, 13, 15, 
20–21, 25, 27–28, 30, 39–40, 
45, 139, 146, 150, 165–166, 
171–189, 273–274, 276

Retoryka 5
Rewolucja Francuska 35–36, 

42, 136, 144, 151
Rzemiosło 48, 203, 210, 222
Słowniki, encyklopedie 24, 33,
Sztuki piękne 64, 107–108, 

121–124, 163, 275, 282–283
Tkactwo 245
Wielka Emigracja 143, 269–272

INDEKS KATEGORII

Agassiz Louis 134
Albert Wielki 8
Alembert d’Jean le Rond 268
Amfiloh (ros. Amfilohij), 

archimandryta 10
Anders Władysław 157
Andersen Andreas 8
Anna matka Maryi św. 166
Anton Woensam z Wormacji 12
Appianus 8
Auger Augustine 4
August II Mocny 80
Auzoniusz 5 
Baedeker Karl 153
Baume Antoine 22
Beaumont Christoph de 40
Bellanger Robert 248
Bellegarde Jean Baptiste 2
Berliet Marius 197
Béthune Ludwik Ma-

ria Victor de 284
Béthune François-Ga-

ston de 284
Beuzon J. 182
Beuzon L. 182
Bibikow Mikołaj prezydent 

Warszawy 220–221
Bieliński Piotr 112
Blaeu Joannes 17
Blanger François-Benja-

min-Joseph, abp 178
Blumenstok-Halban Leon 288
Bovinet Edme 273–274

Bolesław Chrobry 33
Bolesław Śmiały 121
Bolszakow Mikołaj Sier-

giejewicz 10
Bossuet Jacques-Begnine 21
Boulage Thomas 136
Bourd Anotoiniette 232
Brant Sebastian 8
Brasier Charles-Henri 252
Bronisława św. 71
Bugatti Ettore 249
Casanova France-

sco Giuseppe 50
 Casanova Giacomo 50
Cavaillon André 160
Cazin Paul 164
Cervantes Miguel 137
Charton Edouard 138
Chataignier Alexis 273
Chaundet Antoine-Denis 275
Chodźko Leonard 52–133
Chodźko Olimpia 75
Chompre Pierre 24
Citroen André 192
Cléry Jean-Baptiste 144
Coty René 162
Dąbrowski Jan Henryk 92, 157
Dalier Odet 13
Dalila postać biblijna 165
Danton Georges 36
Darasz Albert 143
Darboy Georges abp 165, 166
D’Arc Joanna 51, 172

Dayot Armand 155
Defoe Daniel 168
De Juigné Antoine Éléo-

nor Léon Leclerc 28
Delaunay Pierre 258
Delaunay Robert 258
Delille Jacques 50
Dembiński Henryk 270
Denhaut Francois 196
Denis Pierre François Xavier 49
Devéria Achille 269
Devillier 274
Diderot Denis 268
Didot Firmin 280
Diego Sanchez de Avila 

v. Thomas de Jesus
Dietrich Eugene 249
Domicjan 9, 18
Donnet Jerome 196, 199
Doriot August 205
Drużbacka Elżbieta 87
Du Choul Guillaume 6
Duez Natanel 14
Duchińska Seweryna 287
Dupanluop Feliks bp 146
Durin litograf 280
Durosoy Barnabé Farmian 136
Dwernicki Józef gen. 272
Eisen Charles 50
Elzewir Daniel 14
Elzewir Ludwik 18
Elżbieta postać biblijna 166
Epikur 37

Erazm z Rotterda-
mu 8, 9, 11–12,

Erbe Ernest 209
Estienne Robert 1
Estreicher Karol 139
Eskrich Pierre 6
Estera postać biblijna 165
Ewa postać biblijna 165 
Farnaby Tomasz 17
Férat Jules-Descartes 170
Fijałkowscy bracia 235
Filemon z Kolosów 29
Filip II, król Hiszpanii 1
Flandrin Ludovic 205
Fouad I król Egiptu 158
Frey Jean Georges de 267
Fryderyk III Mądry ks. saski 9
Galano Clemente 15
Galart de Montjoie 42
Garnier August 267
Gautier Léon 171
Gebethner Gustaw Adolf 287
German Marcin 268
Wilhelma Hondius 268
Gibbon Edward 41
Giedroyć Romuald 114
Giedymin Wlk. Ks. Litwy 56
Gierek Edward 197, 263
Godefroy Adrien 275
Godefroy François 275
Grydzewski Mieczysław 157
Gryphius Sebastian 5
Gubler Adolphe 140

INDEKS OSÓB
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Hagar postać biblijna 165
Hanotaux Gabriel 158–159
Helldorf Heinrich August von, 

Freiherr von Helldorff 48
Heltman Wiktor 143 
Hermes postać mitolo-

giczna 225–229
Herodiada postać biblijna 166
Hiob 11 
Hipokrates 275
Hoene-Wroński Józef 

Maria 141–142
Hoffmeister Christian 278
Hondius Henricus 277, 281
Hondius Jodocus I 277, 281
Hondius Jodocus II 277
Hondius Wilhelm 268
Hus Jan 8
Innocenty XII papież 284
Izebel postać biblijna 165
Jabłoński Daniel Ernest 33
Jan II Kazimierz 19
Jan III Sobieski 19, 33, 

59, 133, 284
Jasiński Jakub 91
Jasinski Max 161
Job właśc. Jacques’a On-

froy de Breville167
Josso Camille Paul 162
Jousse Daniel 31
Józef św., mąż Maryi 273–274
Judyta postać biblijna 165
Juliusz Cezar 9, 18
Kalwin Jan 8
Karol VI, król Francji 45
Karol VII, król Francji 45
Katarzyna Jagiellonka 122
Kazimierz Wielki 66
Kicki Ludwik gen. 109
Kiliński Jan 93
Klemens XI, papież 21
Klemens XIV, papież 32
Kłągiewicz Andrzej Be-

nedykt bp 139
Kochanowski Jan 107
Kołłątaj Hugo 88
Komensky Jan Amos 33
Konarski Stanisław 116
Kopernik Mikołaj 8, 33, 138
Kościuszko Tadeusz 71, 96
Kowalczuk Ryszard 215
Kowalski Edmund Szymon 288
Krasicki Ignacy bp 89
Krüger Franz 278
Kukolnik P., cenzor wi-

leński 139
Kunitzer Juliusz 245
Kurowski Józef Szymon 74, 270
Kwarta Feliks Szczęsny 283
Kwiecień Roman konsul RP243
Ladvocat Jean-Baptiste 33
La Fontaine Jean de 34
Lafosse Georges 168
La Hoguette Hardouin For-

tin de, abp Sens 39
Lamennais Hugues de 189
Laminit Paul Jacob 151
Laya Jean Louis 35

Lelewel Joachim 271
Le Pitre Jacques-François 144
Leszczyńska Maria 2–4, 

30, 46, 70, 149
Leszczyński Stanisław 2, 46, 149
Ligęza Jacek 164
Linguet Simon-Nico-

las-Henri 36
Lipkowski Józef gen. 260
Loga Adam ksiądz, 97
Loo Charles van 274
Ludwik XIII 29
Ludwik XV 2, 30, 46, 149
Ludwik XVI 35, 36, 42, 136
Ludwik Filip I 135
Luiza Maria de La Gran-

ge d’Arquien 284
Lukrecjusz 37
Luter Marcin 8
Luthi Herman 199
Łepkowski Józef 288
Łukasiński Walerian 105
Maciejowski Samuel bp 108
Mackiewicz Julian 271
Makowski Tomasz 281
Małachowski Stanisław 117
Mame Alfred 173, 

174, 179–180
Marat Jean-Paul 35
Marcus Valerius Martialis 7
Marek Aureliusz 64
Maria Kazimiera d’Arquien 284
Maria Ludwika Gonzaga 19
Maria Magdalena po-

stać biblijna 166
Maria siostra Mojżesza 166
Marinière Louis Gran-

gier de la 284
Marta postać biblijna 166
Maurin Nicolas-Eustache 272
Mazurkiewicz Wincenty 143
Melanchthon Filip 8
Menelik II, negus Etiopii 218
Mercator Gerard 277 
Michałowski Piotr 282
Michelin Edouard 216
Michelin André 216
Mickiewicz Adam 164
Mokronowski Stanisław 106
Monnet Charles 151
Monfort de Annie i Henri 154
Monteskiusz Karol 41
Moreau le Jeune Jean Michel 51
Münster Sebastian 8
Murer Christoph 8
Najświętsza Maryja Pan-

na 166, 171, 173–175, 
184, 273–274, 276

Napoleon Bonaparte 114, 119,  
147, 152, 155, 162, 
167, 213–214

Napoleon III 262
Niemojowski S. W. 235
Nougaret Pierre-Jean-

-Baptiste 148
Oleszczyński Antoni 267
Ostroróg Helena 133
Otton I Wittelsbach 52

Ouin komornik w Châtelet 43
Parant bracia 205
Paskiewicz Iwan 278
Patas Charles Emmanuel 276
Paweł z Tarsu św. 29, 45
Pfann Christian 279 
Philippe Jean 52
Pietro da Cortona 276
Pigeot François 274
Pignatelli Antonio v. In-

nocenty XII 284
Pilain Emille 234
Piotr św. Apostoł 45
Planque François 44
Plantin Krzysztof 1
Poniatowski Józef ksią-

żę 64, 111, 155, 285
Poniatowski Stanisław 

August 103, 148
Potocka Zofia 104
Potocki Ignacy 90
Potocki Stanisław Szczęsny 104
Poubelle Eugène, mer 

Paryża 265
Prieur Jean-Louis 151
Proyart Liévin-Bo-

naventure 46, 149
Publiusz Terencjusz 18
Pułaski Kazimierz 83
Racinet Albert 280
Rahela postać biblijna 165 
Radziwiłł Helena 53
Radziwiłł Sierotka Miko-

łaj Krzysztof 281 
Rafael Santi 178
Rafałowicz Albert 231
Rahab postać biblijna 166
Ravel Louis 198
Rebeka postać biblijna 166
Reni Guido 178
Regnard Jean Francois 47
Rejtan Tadeusz 120
Renault Louis 233
Reymont Władysław 164
Remus 12
Rhenanus Beatus 8
Robespierre Maksymi-

lian 35–36, 42
Rodin August 163
Rolland Francois 234
Romulus 12
Rubens Peter Paul 178
Rut postać biblijna 165
Ryer Andre du 25
Rzewuski Wacław 126
Rzewuski Wacław Seweryn 286
Salmson Emille 251
Sapiecha Kazimierz Jan 95
Sara żona Abrahama 166
Sarbiewski Mateusz 

Kazimierz 38
Savary Claude-Étienne 25
Savonarola Girolamo 8
Sefora żona Mojżesza 166
Serres Marcel de 152
Schneider Theodor 198
Scriverius Petrus 16
Seneka Młodszy Filozof 17, 49

Sienkiewicz Henryk 164
Simon de Colines 7, 9
Sisson Marguerite 169
Skórzewski Fryderyk 67
Słania Czesław 282
Sobius Jakub 12
Sobieski Jakub Ludwik 284
Sołtyk Kajetan bp 94
Soter Joannes 12
Sowiński Józef gen. 110
Staal Gustave 137, 165, 166
Staszic Stanisław 118
Stern Abraham 267
Stimmer Tobias 8
Straszewicz Józef 269
Strigel Victorinus 10
Stroka Wincenty 287
Stryjeńska Zofia 240
Swetoniusz 9, 18
Sułkowski Józef płk. 119
Sykstus V papież 184
Szemiot Franciszek 269
Śmigielski Adam 76
Śniadecki Jan 77
Śniadecki Jędrzej 77
Tende Gaspard de 19
Teodoret z Cyru 10
Teichman Ludwik 288
Tepa Franciszek 271
Teresa od Dzieciąt-

ka Jezus św. 188
Titelmans Frans 11
Tomasz a Kempis 189
Tomaszkiewicz Ludwik 236
Treuve Simon-Michel 21
Trezel Pierre Félix 273
Tuwin Julian 164
Tytus Liwiusz 12 
Verne Jules 170
Vernet Horacy 285
Villain Jean-Franço-

is 269–270, 272
Viratelle Marcel 219
Voisin Gabriel 194
Voisin Karol 194
Voltaire Arouet F.M. 51
Walewska Maria 213–214
Walewski Aleksander Antoni, 

wnuk Napoleona 213–214
Walewski Aleksander Florian, 

syn Napoleona 213–214
Walewski André, prawnuk 

Napoleona 213–214
Waryński Ludwik 244
Werff Adriaen van der 273
Wergiliusz 37, 50
Weyssenhoff Józef 164
Wicar Jean-Baptiste 276
Władysław Biały książę 124
Władysław Jagiełło 33, 123
Wolter v. Voltaire
Wysocki Józef 143 
Wysocki Piotr 113
Załuski Andrzej Stanisław 78
Załuski Józef Andrzej 32
Ziemkiewicz Leon 143
Zuercher Ernest 199 
Zwingli Ulrich 8
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Algier 222
Algieria 266
Ambieres-Le-Grand 263
Amsterdam 17–18, 29, 277
Angers 190–191
Antwerpia 1
Arcueil 241
Arkadia k. Nieborowa 53
Armenia 15
Arras 4
Ateny 52
Augusta Bilbilis 7
Augustów 26
Austria 152
Awinion 217
Balice 81
Bamako 266
Bawaria 152       
Będzin 207, 283
Besançon 198
Białoruś 58, 139
Bielany k. Krakowa 82
Bielsko 235
Bochnia 152
Bordeaux 216, 266
Brazzaville 266
Brazylia 134
Bruay 263 
Bruksela 139, 149
Brześć 26
Brzeżany 100
Cambrai 185
Carcassonne 242
Casablanca 266 
Cayenne 266
Cieszyn 235
Chęciny 62
Chile 168
Courbevoie 205
Czechowice 243
Czechy 33
Czeladź 282–283
Czorsztyn 60
Dakar 266
Dania 47
Dąbrowa Górnicza 283
Dąbrowa k. Drohobycza 264
Dijon 124. 177
Dniepr 281
Donieck 213–214
Douala 253
Drohobycz 264
Dunajec 60
Dźwina 128
Egipt 158, 273
Elbląg 26
Elstera 155, 285
Etiopia 218 
Flandria 47
Fontainbleau 149
Galicja 55, 99 –102, 

201, 211–212, 288
Gdańsk 26, 47, 155
Genewa 6, 232
Gniezno 26, 76, 85

Gosławice 238
Grecja 23, 52
Grodno 26
Gujana Francuska 266 
Halicz 66
Heidelberg 10
Hiszpania 7, 23,
Holandia 47
Humań 104
Indie 266, 
Irak 286
Jasło 152, 264
Jazłowiec 63
Jerozolima 2–4
Kair 119
Kalisz 26, 72, 238
Kaługa 94
Kamerun 253 
Kaolack 266
Karyntia 121
Katar 286
Katowice 203
Kehl 51
Kijów 56
Kochawiny 55
Kolonia 12
Kongo Francuskie 266
Konin 238
Kosmacz 211–212
Kosów k. Stanisławo-

wa 211–212
Kraków 26, 47, 57, 81–82, 108, 

115, 223, 225–229, 236, 288
Krasiczyn 84
Kruszwica 127
Krym 277
Księstwo Warszawskie 285
Laponia 47 
La Salette 175
Le Havre 261 
Lejda 14
Leszno 26, 33
Liban 286, 
Lille 185, 264, 266
Limoges 172, 175–176, 

178, 182–183, 188
Lipsk 10, 111, 153
Lisieux 188
Litwa 58, 132, 139, 277, 281
Londyn 48
Lotaryngia 2, 46, 149
Lourdes 174–175
Louvain 1, 11, 
Lublin 26
Lubostroń 67
Lwów 152, 201, 210, 288
Lyon 5-6, 13, 32, 197, 

219, 257, 263, 266
Łańcut 101
Łęczyca 26
Łośnica 209
Łódź 192, 200, 245
Łotwa 128
Łuck 68
Madagaskar 266

Malbork 26
Małobądz k. Będzina 207
Maroko 266 
Memmingen 151
Mińsk 26
Modlin 69
Mołdawia 277
Monako 282
Montevideo 261
Montpellier 152
Moskwa 10, 114
Myślenice 152  
Nangis 208
Nanterre 196
Narew 69
Neuilly-sur-Seine 248
Niderlandy 16
Nieborów 53
Niedzica 60
Niemcy 23, 47, 278–279
Niemen 132
Nowogródek 26, 58
Nowo-Pawłowka 213–214
Nowy York 243
Ogrodzieniec 283 
Olesko 59
Olkusz 283
Orlean 33, 146
Ostrołęka 109
Ossiach 121
Palestyna 286
Parchatka 61
Pilica 283
Pińczów 129
Płock 26
Podole 277
Polana k. Ustrzyk D. 264
Pontallier 199
Poznań 26, 73, 97, 202, 

230, 239, 282
Półwysep Arabski 286
Praga k. Warszawy 125
Przemyśl 84, 152
Puławy 61, 64
Ravensbrück 154
Rawa Maz. 26
Rio de Janeiro 261
Rosja 94, 270, 277
Rotterdam 9, 11-12, 27
Rouen 32
Ryga 128
Rzeszów 152
Rzym 6, 15–16, 41, 157, 284
Sabaudia 153
Saint Denis 258
Salwator k. Krakowa 71
Sambor 130, 152
San Francisco 275
Sanok 152
Saventhem 139
Sącz 152
Senegal 266
Sens 39
Sieradz 26
Siersza Wodna 206

Siewierz 283
Skandynawia 23
Sobniów k. Jasła 264
Sosnowiec 207, 209, 283
Stanisławów 211–212
Stany Zjednoczone 

Ameryki v. USA 
Strasburg 8, 160
Sudanu Francuski 266 
Syria 286
Szawle 97
Szwajcaria 153, 199
Szwecja 47, 122, 282
Śląsk Cieszyński 152
Tanger 266 
Tarnów 65, 152
Tenczyn 115
Tomaszów Mazowiecki 237
Toruń 26
Tunezja 266
Tournai 184
Tours 171, 173–174, 

179 –180, 234, 
Troki 26 
Turcja 23
Turnhout 181, 187
Tykocin 26
Ukraina 55, 59, 63, 104, 130
Uppsala 122
Urycz 130
USA 83, 134, 148
Ustrzyki Dolne 264
Vals 135
Wańkowa 264
Wawel 57, 123
Warszawa 26, 47,  

54, 86, 98, 103,  
106, 125, 215,  
220–221, 224,  
231, 237–238, 240, 
244, 246–247, 284

Waterloo 167
Widzew 245
Wiedeń 47
Wieliczka 26, 47, 131,  

152, 268
Wielka Brytania 23, 48
Wilejka 231
Wilno 26, 91, 139
Wisła 57, 61, 81–82
Witebsk 26
Włochy 23, 92, 153, 157
Wojkowice 283
Wola k. Warszawy 86, 110
Wołyń 68
Wormacja 12
Wyspa św. Heleny 167
Yverdon 232
Zagłębie Dąbrowskie 207, 283
Zarzecze 99
Zawiercie 209, 283
Ziguinchor 266
Zwoleń 107
Żmudź 132, 269
Żółkiew 102

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
Indeks nazw geograficznych nie zawiera nazw kon-
tynentów oraz haseł typu „Paryż”, czy „Francja” 
powtarzających się bardzo często.
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Antykwariat „Derubeis” w Wieliczce został 
założony w 2010 roku przez Kamila Świ-
derskiego pasjonata i fachowca, doktora 

nauk humanistycznych w zakresie historii, absol-
wenta Uniwersytetu Jagiellońskiego i paryskiej 
Sorbony. Ideą powstania antykwariatu było niestru-
dzone tropienie poloników wywożonych za granicę 
przez ostatnie 200 lat na skutek klęsk, zawieruch 
wojennych i emigracji. Antykwariat ze względu na 
zainteresowania naukowe jego twórcy koncentruje 
się w swojej ofercie na starych i rzadkich książkach 
(starodruki, książki z XIX w. i początku XX w.), 
mapach, rycinach oraz dawnych papierach warto-
ściowych (akcje, obligacje, listy zastawne etc.). 
Większość tych obiektów związana jest z Francją, 
oraz dokumentuje stosunki polsko-francuskie na 
przestrzeni ostatnich kilku stuleci.

W czasie naszej działalności uczestniczyliśmy 
w wielu wydarzeniach, aukcjach i targach anty-
kwarycznych w całej Europie: Paryżu, Norymber-
dze, Monachium, Brukseli, Antwerpii. Na rynku  
lokalnym obok Centrum Kultury i Turystki w Wie-
liczce byliśmy współorganizatorem Wielickiego 
Kiermaszu Staroci. Kamil Świderski jest także 
współautorem publikacji „Patrimonium et oecono-
mia. Papiery wartościowe ze zbiorów Krzysztofa 
Stachowicza”, wydanej w 2014 roku przez Muzeum 
Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Publika-
cji towarzyszyły liczne wystawy kolekcji w muzeach 
Zagłębia Dąbrowskiego.

O Antykwariacie „Derubeis”

Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania nie-
podległości oraz zakończenia I wojny świato-
wej zdecydowaliśmy się z powodzeniem na or-
ganizację Pierwszej Polsko-Francuskiej Aukcji 
Antykwarycznej, która miała miejsce w Hotelu 
Francuskim w Krakowie dnia 10 XI 2018 roku. 
Aukcje zaszczycił swoją obecnością Konsul Ge-
neralny Republiki Francuskiej w Krakowie Fre-
deric de Touchet. 

W ostatniej dekadzie zaufały nam i zakupiły 
od nas obiekty do swoich zbiorów m.in. następu-
jące instytucje: • Biblioteka Jagiellońska;• Bi-
blioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza 
w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; • Insty-
tut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych 
PAN w Warszawie; • Muzeum Hymnu Narodo-
wego w Będominie; • Muzeum Kresów i Ziemi  
Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej; • Mu-
zeum Miejskie Dzierżoniowa; • Muzeum 
Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górni-
czej; • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; • Mu-
zeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy; • Muzeum Romantyzmu w Opi-
nogórze; • Muzeum Solca im. Księcia Prze-
mysła w Solcu Kujawskim; • Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie; 
• Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce; 
• Pałac Lubostroń; • Wielkopolskie Muzeum  
Niepodległości.
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