Załącznik nr 2 do OPZ
Wykaz eksponatów należących do Zamawiającego na dzień ogłoszenia postępowania

1.

Statuta nova inclite provintie Gnesnensis tempore felicis
presidencie Reverendissimi in Christo Patris et domini
domini Joannis de Lasco Sancte ecclesiae Gnesnenis
Archiepiscopi primatis legatique Nati, de consensu
omnium
Reverendissimorum
dominorum
coepiscoporum: et totius cleri: in diversis provincialibus
Sinodis confecta et approbata. Cracoviae (Kraków)
1528. Excussum [...] per Mathiam Scharffenbergk.
Expensis providi viri Marci Scharffenbergk, 4°, k. [67],
opr. perg. [E.XXIX, 248].
Druga
część
zbioru
statutów
synodalnych
obowiązujących w prowincji gnieźnieńskiej za
prymasostwa Jana Łaskiego. Zbiór opracowano z
polecenia Jana Łaskiego (1456-1531), prymasa i
arcybiskupa gnieźnieńskiego, kanclerza Królestwa
Polskiego, twórcy słynnej kodyfikacji prawa polskiego.
Stanowi on rewizję i uzupełnienie statutów Mikołaja
Trąby z 1422 r. W części drugiej pomieszczono
zrewidowane przepisy uchwalone na synodach
prowincjonalnych (w części pierwszej znajdowało się
ustawodawstwo synodalne z czasów Trąby). Dzieło
wyszło spod prasy znanej krakowskiej oficyny Macieja
Scharffenberga i stanowi piękny przykład wczesnej
sztuki drukarskiej. Na k. tyt. duża drzeworytowa winieta
przedstawiająca patronów Polski: św. Stanisława i św.
Wojciecha oraz herb Królestwa.

2.

Libellus valde doctus, elegans et utilis, multa et varia
scribendarum literarum genere complectens. B.m.
[Zurich] 1570. Impressa per Christophorum
Froschouerum, 4° (14 x 19,5 cm), k. 59, drzeworyty, opr.
późniejsza, z elementami opr. dawnej, skóra i perg.
Słynny i niezwykle popularny szesnastowieczny
podręcznik i wzornik pisma opracowany przez
szwajcarskiego kaligrafa Urbanusa Wyssa. Pierwsze
wydanie ukazało się w 1549 r. Zawiera drzeworytowe
tablice przedstawiające techniki pisarskie, właściwe
złożenia ręki, zacięcia pióra oraz różne kroje pisma
kładzionego i kursywnego, przede wszystkim popularne
w krajach niemieckich odmiany gotyku, lecz także pisma
humanistyczne, np. italikę, również wzory dla alfabetu
greckiego i hebrajskiego. Opr.: grzbiet brązowa skóra, na
licach naklejony pergamin z dawnej opr. Na przedniej
wyklejce ekslibrisy, m.in. Aleksandra Czołowskiego
(1864-1944), lwowskiego historyka, antykwariusza,
archiwisty, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta
Lwowa i lwowskiego Muzeum Narodowego. Brak k. tyt.
i 3 k., które uzupełniono staranną współczesną kopią na
podstawie wyd. z 1549 r.

3.

Zbiór miejskich i rzemieślniczych pieczęci miasta
Krakowa i okolic oraz pieczęci związanych z
powstaniami narodowymi (1831-1863). Pieczęcie
lakowe, papierowe i tuszowe, k. [10], pieczęci [72],
średnice ok. 2–6 cm (naklejone na kartony 25 x 38,5
cm).
Główną część zbioru stanowią pieczęcie różnych
cechów rzemieślniczych miasta Krakowa i Kazimierza
(m.in.: białoskórników, brązowników, chirurgów,
garbarzy, garncarzy, kramarzy, malarzy, murarzy,
mydlarzy, perukarzy, puszkarzy, rusznikarzy, rymarzy i
uździarzy oraz zegarmistrzów i optyków). Dwie
pieczęcie z XV w. (cechu pasamoników, złotników i
jubilerów) oraz kilka z XVI w. (introligatorów,
miechowników i rękawiczników oraz stolarzy), głównie
pieczęcie z XVII-XIX w. Średniowieczna pieczęć
mniejsza cechu introligatorów, a także kilka
późniejszych, w tym typografów („drukarnia
uniwersytecka”) i „towarzyszy sztuki drukarskiej”.
Ponadto pieczęcie magistratu i rady miejskiej król. m.
stoł. Krakowa z XIX w. oraz pow. wiślickiego i komory
w Wawrzęczycach. Jedna tablica z tłokami z okresu
Księstwa Warszawskiego, powstania listopadowego z
województwa krakowskiego i Naczelnika m. Krakowa
przy Rządzie Narodowym z 1863 r. Poza tym pieczęć
Józefa Mniszcha, jako starosty sanockiego i Gwardyi
województwa mazowieckiego. Pod pieczęciami krótkie
informacje ołówkiem, niekiedy obszerniejsze, dotyczące
odkrycia
znaku
cechowego
oraz
miejsca
przechowywania (np. archiwum miejskie, zbiory
krakowskiego kolekcjonera z XIX w. Józefa Pollera).
Odciski przeważnie w stanie dobrym i bardzo dobrym,
czytelne, kilka uszkodzonych (ukruszone bądź z
ubytkami). Brak 14 odcisków (ślady po odklejeniu,
niekiedy podpisy bez pieczęci). Karton współcześnie
zdublowany.

4.

Nominacja pułkownika Stefana Chardon de Rieule na
stanowisko generała majora wojsk polskich. Dat. 1
grudnia 1762, w Warszawie. Pieczęć mniejsza koronna
odciśnięta przez papier, bifolium papierowe, 39 x 24 cm.
Z autografem królewskim. Język łaciński.
August III, król Polski mianuje generałem majorem
wojsk koronnych pułkownika Stefana Chardon de Rieule
(?-1785), członka loży masońskiej, pochodzącego z
osiadłej w Saksonii francuskiej rodzinny hugenockiej. Za
czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego Stefan
Chardon pełnił obowiązki dyrektora gmachów
królewskich, czasowo także manufaktur. Był także
autorem podręcznika przyrodniczego i kilku rozpraw z
dziedziny rolnictwa. Podpisy króla i Antoniego
Wyszyńskiego, kanonika przemyskiego, sekretarza
pieczęci (mniejszej) koronnej. Na odwrocie notatka z
informacją o wystawieniu dokumentu za podkanclerstwa
Michała
Wodzickiego,
biskupa
przemyskiego,
podkanclerzego koronnego.

5.

Nominacja na szarżę generała adiutanta dla Bocka,
oberszterlejtnanta (podpułkownika) w wojsku koronnym.
Datowana 8 czerwca 1752, we Wschowie. Podpis
wystawcy. Pieczęć sygnetowa wystawcy odciśnięta w
czerwonym laku, karta papierowa, 38 x 21,5 cm., Z
podpisem hetmana Wacława Rzewuskiego.

6.

„Podług przysłanego rachunku ... kapitana Bitnera
należy się na tuteyszą Komendę pro ratha ...”, dat.
wrzesień 1761. Autograf („Al. Mycielski, major”).
Bifolium, 33 x 20,5 cm.
Z odręcznym podpisem i uwagami mjr. Aleksandra
Mycielskiego,
ówczesnego
oficera
twierdzy
kamienieckiej. W piśmie szczegółowy raport kpt. Bitnera
odnośnie zaległości na rzecz oficerów i wyposażenia
żołnierzy twierdzy kamienieckiej w kwocie 7628 złp.
Kolejne strony to opis rozdysponowania sumy 6603,
przywiezionej w sześciu workach do twierdzy. Dokładny
opis zawartości poszczególnych worków z podziałem na
rodzaj przywiezionych monet oraz ich wybrakowanie w
różnych seriach (tynfy magdeburskie, gdańskie czy
pruskie).
Dwie pierwsze karty sygnowane przez Aleksandra
Mycielskiego autografem. Na trzeciej specyfikacja
wadliwych monet jego autorstwa. [Mycielski Aleksander
(1723-1818), ówczesny major wojsk koronnych, służący
w artylerii twierdzy kamienieckiej, późniejszy generałmajor i poseł na sejm Rzeczypospolitej].

7.

Libertacja na dobra Zarszyn i Długie oo. jezuitów w
Krośnie, dat. w obozie pod Targowiskami 9 VII 1768.
Autograf („Jakub Korwin Bronicki SW PP Marsz. Zie.
Sa. Rrz”).
Pieczęć konfederacji ziemi sanockiej odciśnięta przez
papier. Bifolium, 32,5 x 19,5 cm. Z odręcznym podpisem
Jakuba Korwin Bronickiego, jako skarbnika wiślickiego,
porucznika pancernego znaku, marszałka ziemi sanockiej
i regimentarza. Język polski. Uwolnienie od ciężarów
wojennych dóbr Zarszyn i Długie, stanowiących
własność jezuitów w Krośnie.
Skierowane do wszelkiej rangi oficerów. Było efektem
dania przez zakon „przyzwoitej i świetnej wyprawy” z
tychże dóbr na rzecz konfederacji barskiej ziemi
sanockiej. Pisane w obozie pod Targowiskami, skąd
Jakub Korwin Bronicki ruszył na czele 1500 ludzi z
ziemi sanockiej na odsiecz oblężonego przez Rosjan
Krakowa, gdzie stał się „duszą obrony”. Ładny odcisk
pieczęci konfederacji ziemi sanockiej. W otoku tytuł
pieczęci w jęz. łac., wewnątrz św. Michał Archanioł,
ówczesny patron nieistniejącego już kościoła
parafialnego w Sanoku, u dołu herb Ślepowron, rodowy
marszałka z jego inicjałami w jęz. pol. „I.B. S.W.
M.KONF”. Na odwrocie: „Ta libertacya z kancellaryi
konfederacyi ziemi sanockiey, że jest wydana na to się
podpisuie Ignacy Jedlecki, Sekretarz”.

8.

Plan zakwaterowania pododdziałów legionowych, dat.
Karasin 1 V 1916. Rysunek z opisem. Autograf
(nieczytelny). Arkusz, 19 x 32,5 cm (naklejony na pap.).
200, Z odręcznym podpisem (nieczytelnym) oficera
Legionów Polskich.
Plan kwater legionowych w Karasinie na Wołyniu, z 33
opisanymi obiektami. Na dzień 1 V 1916 r., kiedy
oddziały I Brygady Legionów Polskich wymaszerowały
już po kilkumiesięcznym odpoczynku w kierunku frontu
nad Stochód, a na miejscu zostały kadrowe jednostki.
Rysunek ołówkiem kopiowym na cienkim pap.

9.

Droga marszu [I] Brygady [Legionów] z Wołczecka do
Karasina na Wołyniu, [1916?]. Rysunek na druku
wojskowym. Arkusz, 32 x 20 cm (naklejony na papier). Z
odręcznym podpisem płk. Mariana Januszajtisa.
[Januszajtis-Żegota Marian (1889-1973), pułkownik i
dca 2 Pułku Piechoty w składzie I Brygady Legionów
Polskich, późniejszy generał dywizji Wojska Polskiego]
Rysunek ołówkiem, z zaznaczeniem na zielono szlaku
marszu z Wołczecka do Karasina, gdzie I Brygada
Legionów odpoczywała w okresie 10 XII 1915 – 27 IV
1916. Pochodzi sprzed bitwy pod Kostiuchnówką. Szkic
na
austriackim
blankiecie
meldunkowym,
rubrykowanym wg mapy o skali 1:25000. Zaznaczono
inne miejsca i miejscowości (Maniewicze i stacja
Maniewicze, Konińsk, Legionowo [obóz wojskowy],
rzekę Garbach). Data „1916” pod rysunkiem dopisana
innym ołówkiem.

10.

„A New Map of Present Poland, Hungary, Walachia,
Moldavia, Little Tartary...”. E. Wells. Ok. 1700 r.
Miedzioryt kolorowany; 37,2 x 51 (pl. 38 x 52) Nad
kartuszem tytułowym ozdobny herb adresata dedykacji,
księcia Williama Stuarta, księcia Gloucester.
Dekoracyjny krój liter w nazwach prowincji i państw
sąsiadujących z Polską.
Mapa obejmuje obszar od Bałtyku do Morza Czarnego
wraz z całym Krymem. Rytowana przez Beniamina
Cole’a na zamówienie angielskiego kartografa i
wydawcy Edwarda Wellsa (1667-1727), matematyka i
geografa na uniwersytecie w Oksfordzie. Pęknięcie i
naddarcie poniżej górnego marginesu oraz naddarcie
przy dolnej części prawego marginesu. Na odwrocie
mapa czysta.

11.

„Les Royaumes de Pologne et de Prusse” J. Janvier i J.
Lattré. 1774 r. Miedzioryt kolorowany; 47 x 65 (pl. 53 x
75)
W kartuszu tytułowym skomponowanym z wici
roślinnych herb Rzeczypospolitej, poniżej herb
Królestwa Prus. Na Morzu Bałtyckim legenda z czterema
kolorami, odnoszącymi się do I rozbioru Polski z 1772 r.
Autorem mapy był Jean Janvier, działający w latach
1746-1782 francuski geograf. Mapę wydał w Paryżu w
1774 r. Jean Lattré, jako luźny arkusz. Na odwrocie
pieczątka kolekcji Barbary Piaseckiej- Johnson.

12.

Stanisław Leszczyński (1677-1766), król Polski, książę
Lotaryngii i Baru; oraz: Maria Leszczyńska
(1703-1768), jego córka, królowa Francji, żona Ludwika
XV. Para grafik. Wyd. J. Chiquet. Po1725 r. 1800,- Dwie
ryciny (miedzioryty, akwaforty kolorowane w epoce,
złocenia); 31 x 20 (pl. 36 x 22) oraz 30,5 x 20,5 (pl. 36 x
22,2)
Para grafik ukazujących króla Polski Stanisława
Leszczyńskiego w stroju polskim, na tle bitwy oraz jego
córkę, Marię Leszczyńską, żonę króla Francji Ludwika
XV. Portret króla jest dziełem Antoine’a Trouvaina (ok.
1653-1708), francuskiego rytownika, wydawcy i
handlarza sztychów. Po jego śmierci płyta przeszła w
ręce Jacques’a Chiqueta (ok. 1673-1721), który dodał
swój adres wydawniczy oraz rozbudował napis poniżej
portretu, przedzielając go tarczą herbową z Orłem
Białym, Pogonią i Wieniawą. Portret królowej także z
adresem wydawniczym Chiqueta oraz informacją o
ślubie z Ludwikiem XV w 1725 r.

13.

Trzy dni bitwy pod Warszawą 28-30 lipca 1656 r. E. J.
Dahlbergh. 1696 r. Zespół trzech miedziorytów o wym.:
29 x 56,5 (pl. 33 x 58,5) – dzień pierwszy; 30 x 55,5 (pl.
33 x 58) – dzień drugi; 30 x 55,5 (pl. 33 x 58) – dzień
trzeci.
Trzy grafiki przedstawiające pola bitew, które rozegrały
się pod Warszawą w dniach 28-30 lipca 1656 r. pomiędzy
siłami polskimi a armią szwedzko- brandenburską. Na
każdej z rycin widoczne panoramy Warszawy. Ryc. 1.: na
pierwszym planie rozmieszczenie wojsk po stronie
praskiej, z zaznaczeniem miejscowości (znajdujących się
obecnie w granicach Warszawy, m.in.: Białołęka,
Bródno, 107 Praga, Skaryszew). Na drugim brzegu Wisły
panorama Warszawy i Jazdowa. Na rycinie ukazującej
dzień drugi bitwy legenda z opisem wojsk oraz spis
nazwisk generałów szwedzkich i brandenburskich. Na
planszy trzeciej, obok kompozycji, legenda z opisami
wydarzeń. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Szwedów
i zajęciem przez nich Warszawy. Na skutek zagrożenia
odcięciem dróg ewakuacji wojska szwedzkie miesiąc
później opuściły stolicę, grabiąc i wywożąc dzieła sztuki
i archiwalia (wraz z biblioteką królewską). Rysunki
przygotowane przez Erika J. Dahlbergha (1625-1703),
malarza towarzyszącego królowi w czasie potopu i
zamieszczone w dziele Samuela Pufendorfa „De Rebus a
Carolo Gustavo...”, wydanego przez Christopha Riegla w
Norymberdze w 1696 r. Ryciny odbijane z dwóch płyt.

14.

Mundury z czasów powstania listopadowego. 22 plansze.
Akwarele wg T. Mielcarzewicza. Po 1831 r. Akwarele,
gwasze na bibułce naklejonej na papier; 22 karty śr. o
wym. 24 x 18 cm
Zbiór 22 akwarel przedstawiających mundury pułków
Wojska Polskiego w 1831 r. Kompozycje powtarzają
rysunki i litografie Teofila Mielcarzewicza (1807-1879),
rysownika i litografa poznańskiego, właściciela zakładu
litograficznego, członka Towarzystwa Sztuk Pięknych,
ilustratora
„Przyjaciela
Ludu”.
Na
tablicach
przedstawiono umundurowanie pułków pieszych i
pułków jazdy Wojska Polskiego z czasów wojny polskorosyjskiej 1830-1831 r., m.in.: portret generała
Skrzyneckiego, Pułk 4 Strzelców Konnych, Pułk 2 i 3
Ułanów, Pułk 3 Strzelców Pieszych, Artyleria konna
Gwardii,
Artyleria
piesza,
weterani,
Legia
Nadwiślańska, Mazurzy, Pułk Jazdy Ochotników
Poznańskich. Każda karta z opisem w języku polskim i
niemieckim oraz dodatkowymi opisami ołówkiem (na
odwrocie m.in. informacja o poznańskim zakładzie
litograficznym Karola Antoniego Simona, gdzie odbito
litografie Mielcarzewicza – całość liczyła 24 grafiki).

15.

„Pochód na Sybir”. Wg Artura Grottgera. Ok. 1868 r.
Litografia; 36,5 x 61,5 (pl. 50,5 x 67,5)
Powstańcy 1863 r. przekraczający granicę, w drodze na
zesłanie na Syberię; poniżej przedstawienia tytuł oraz
sygnatura: „Rysował Artur Grottger”. Artur Grottger
(1837-1867) był jednym z najwybitniejszych polskich
malarzy i rysowników XIX stulecia, którego prace,
wydawane w formie albumów, odegrały wielką rolę w
krzewieniu uczuć patriotycznych. W dorobku artysty
najważniejsze miejsce zajmują cykle rysunków
poświęconych powstaniu styczniowemu. Grottgera
fascynowała także tematyka sybiracka, której poświęcił
wiele rysunków, głównie z lat 1866-1867. Już w czasie
pobytu w Paryżu, krótko przed śmiercią, narysował
karton „Pochód na Sybir” (obecnie w zbiorach Muzeum
Narodowego w Poznaniu; tu informacja, że obraz
znajduje się w kolekcji Izabelli z Czartoryskich
Działyńskiej).
Litografował Franciszek Hanfstӓngl (1804-1877),
niemiecki malarz, grafik i fotograf działający w
Monachium (uczeń Aloisa Senefeldera, wynalazcy
litografii). Odręczne dopiski ołówkiem, zbrązowienie
papieru, drobne uszkodzenia krawędzi.

16.

Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego.
Wizerunki zebrane i rysowane przez..., objaśnione
tekstem historycznym przez Juliana Bartoszewicza.
Warszawa 1860 [właśc. 1860-1866]. Nakł. Księgarni
Pol. A. Dzwonkowskiego i Sp. W Druk.
J. Ungra, tabl. ryc. [22] (litografie, sygn. „W. Gerson”),
s. [93], 40 cm, luźne karty i składki.
Monumentalne dzieło Wojciecha Gersona (1831-1901),
malarza i ilustratora, prezentujące zbiór portretów
wodzów polskich. Wydawane cyklicznie w 9 zeszytach
zawierających 27 portretów. Litografie podług rysunków
artysty wykonali litografowie warszawscy Henryk
Aschenbrenner i W. Dümler. Biogramy ze streszczeniami
w jęz. franc. autorstwa historyka Juliana Bartoszewicza
(1821-1870). W zbiorze portrety: Jan Tarnowski (14881561), Jerzy Radziwiłł (1480-1541), Roman Sanguszko
(1537-1571), Jan Zamoyski (1541-1605), Krzysztof
Mikołaj Radziwiłł (1547-1603), Jan Karol Chodkiewicz
(1560-1621), Andrzej Sapieha (zm. 1621), Krzysztof
Radziwiłł (1585-1640), Stanisław Rewera Potocki
(1579-1667), Janusz Radziwiłł (1612-1656), Wincenty
Gosiewski [Gąsiewski!] (1620-1662), Paweł Sapieha
(1609-1665), Jan Sapieha (1590-1664), Jan Klemens
Branicki (1689-1771), Wacław Rzewuski (1706-1779),
Hieronim Lubomirski (1647-1706), Adam Sieniawski
(1666-1726), Stanisław Denhoff (1673-1728), Stanisław
Chomętowski (1673-1728), Józef Potocki (1673-1751),
Stefan Czarniecki (1599-1665), Feliks Potocki (16301702). Pod portretami umieszczono herby rodowe
hetmanów oraz faksymile autografów (świadczące o
poczuciu narodowym polskim największych hetmanów
litewskich). Brak pięciu tablic oraz 18 stron biogramów.
Dołączono kartę tytułową pierwszego poszytu (karta
tytułowa do dzieła nie jest znana i nie występowała w
kompletnych dziełach na rynku antykwarycznym w
ostatnich latach). Karta tyt. uszkodzona na obrzeżach.

17.

Kozłowski Karol. Album Wojska Polskiego z 1831 roku
zawierający dwanaście tablic odręcznie kolorowanych
rysunku Juliusza Kossaka, Walerego Eliasza,
Władysława Mottego i innych artystów. Poznań 1887.
Nakładem
wydawcy.
Z
Drukarni
Dziennika
Poznańskiego, s. 32, mapa 1 (litografia kolor.), tabl. ryc.
12 (cynkografie ręcznie kolor. akwarelą), 32 x 41 cm, opr.
oryginalna teka ppł. Nalepka Antykwariatu Polskiego
Hieronima Wildera.
Część opisowa Kazimierza Jarochowskiego zawiera
zestawienie stanu poszczególnych formacji Wojska
Polskiego w 1831 r., spis wszystkich bitew i
znaczniejszych potyczek stoczonych w czasie powstania
listopadowego oraz opis bitwy pod Iganiami. Tablice
wykonane w cynkografii i kolorowane ręcznie akwarelą
przedstawiają mundury poszczególnych formacji, w
postaci bogatych w szczegóły scenek rodzajowych, m.in.:
sztab główny, pułki konne, piesze, artyleryjskie.
Autorami ilustracji są wybitni malarze: Juliusz Kossak
(1824-1899), Walery Eljasz-Radzikowski (1841-1905),
Władysław Leon Motty (1851-1894). Tekst w osobnej
oprawie ppł.

18.

„Do mieszkańców m.st. Warszawy. W związku ze
zmienioną sytuacją sanitarną w Warszawie i brakiem
wody...”. Warszawa, dn. 16.VIII. 1944 r. Rejonowy
Delegat Rządu, k. [1], 51,5 x 36,5 cm.
Afisz sygnowany przez Rejonowego Delegata Rządu
(dotyczy jednej z czterech delegatur na Śródmieściu) z
okresu Powstania Warszawskiego, dotyczący przepisów
sanitarnych w zakresie korzystania z dotychczasowych
ustępów oraz zasad budowy, miejsca i użytkowania
nowych latryn, a także składowania śmieci.

19.

Zbiór 12 fotografii dotyczących 131 Polskiego Skrzydła
Myśliwskiego w czasie walk na kontynencie. [Belgia],
dat. 25 X – 15 XII 1944 [Sekcja Fotograficzna 131
Skrzydła], 9-10,5 x 12-12,5 cm.
131 Polskie Skrzydło Myśliwskie powstało w
październiku 1943 r. w drodze przeformowania, w
ramach przygotowań do inwazji na kontynent. W jego
składzie znajdowały się Dywizjony 302 (Poznański),
308 (Krakowski), 317 (Wileński).
Skrzydło brało udział w walkach na terenie Francji
i Belgii, m.in. wspierając 1 Dywizję Pancerną gen.
Maczka (widoczne na jednej z fot.). Zespół obejmuje
zdjęcia z polowych lotnisk z polskimi pilotami i
samolotami myśliwskimi typu „Spitfire” (niekiedy
przestrzelonymi).

20.

Pas kontuszowy jedwabny, czterostronny. Lyon lub
Kraków. Koniec XVIII w. Materiał: nić jedwabna.
Wymiary: szer. 29,5 cm, dł. 320 cm; wys. głów 21 cm,
wys. szlaczków 2 cm/2,5 cm, szer. obramienia 3,5 cm. Z
kolekcji Ryszarda Z. Janiaka, wystawiany na Zamku
Królewskim w Warszawie w 2007 r. (patrz cyt. poniżej
katalog wystawy, poz. II/11).
Sygnowany w czterech narożnikach głów literami FS
(leżące) – może to być sygnatura manufaktury lyońskiej
lub pracowni krakowskiej. Ornament głowy: dwa
symetryczne, wielokwiatowe drzewka. Środek: w
pólkach – motyw kwiatków ze stylizowanymi listkami.
Szlaczki (obrzeżenia) pionowe: stylizowane miniaturowe
gałązki kwiatowe. Obwódki: w groszki. Koloryt: prawa
strona: tło głów, obrzeżeń i pólek – piaskowe, ornament:
czerwony, zielony, niebieski. Pólka b – w połowie
czerwone, w połowie niebieskie. Strona lewa: tło głów i
pólek – ciemnobrązowe, ornament beżowy i zielony; w
pólkach b – w połowie beżowy, w połowie
jasnooliwkowy. Stan zachowania: drobne ubytki tkaniny
przy krawędziach, miejscami przebarwienia, ubytki w
miejscach złożenia, przedarcia w partii głów.

21.

Para portretów trumiennych. XVII/XVIII w. Olej, blacha
miedziana zamontowana na drewnie; oba 44,5 x 41,5 cm
Portrety trumienne nieznanego autora, ukazujące damę z
perłami oraz szlachcica w polskim stroju (tło czarne, bez
herbów i inicjałów). Portret trumienny to zjawisko
typowe dla kultury szlacheckiej od początku XVII w. po
schyłek XVIII w. Stanowił część unikatowej na skalę
światową, charakterystycznej dla Rzeczypospolitej
ceremonii pogrzebowej. Portrety takie montowano na
krótszym boku trumny, ustawianej na tzw. castrum
doloris w trakcie uroczystości w kościele. Po pogrzebie
portrety takie wieszano w kościele, wmontowując je w
epitafia.
Najstarszym
zachowanym
portretem
trumiennym jest wizerunek Stefana Batorego na Wawelu.
Portrety sześcioboczne, z ozdobną ramką.
Portret kobiecy z niewielkimi przetarciami i retuszami,
zabrudzenia. Portret męski z zadrapaniami, niewielkimi
plamami i zabrudzeniami.

22.

Zegarek kieszonkowy wprawiony w pasyjkę. F.
Gugenmus, XVIII/XIX w.
Zegarek – średnica tarczy 4,1 cm, tarcza emaliowana
biała z cyframi arabskimi. Pasyjka – wysokość 37,5 cm,
podstawa 9,7 x 6,9 x 12,5 cm, drewno politurowane na
czarno (figurka Chrystusa oraz elementy dekoracyjne z
blachy miedzianej). Z kolekcji Ryszarda Z. Janiaka,
wystawiany na Zamku Królewskim w Warszawie w
2007 r. (patrz cyt. poniżej katalog wystawy, poz.
II/243). Zegar sygnowany na mechanizmie: „F-s
Gugenmus H’ger du Roy a Varsovie”. Franciszek
Gugenmus (1740-1820), ze słynnej rodziny
zegarmistrzów osiadłych w Warszawie. Nauki pobierał
w Genewie i Paryżu. Po powrocie do Warszawy i
wyzwoleniu na majstra w 1765 r. szybko zyskał uznanie
i został nadwornym zegarmistrzem Stanisława Augusta.
W 1792 r. został starszym cechu zegarmistrzów
warszawskich.
Wziął
udział
w
powstaniu
kościuszkowskim. Podczas okupacji pruskiej zasłynął
przekazywaniem
mieszkańcom
Warszawy
najnowszych informacji (abonował w tym celu kilka
gazet zagranicznych). Zegary jego po dziś dzień
stanowią ozdobę kolekcji muzealnych, m.in. Muzeum
Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Historycznego
miasta Warszawy. Dołączony kluczyk.

23.

Łyżeczka i nóż z herbem własnym Radziwiłłów. Paryż,
firma André Aucoc. Srebro złocone;
Nóż długości 20 cm, łyżeczka długości 15 cm. Na
trzonku obu sztućców grawerowany herb Radziwiłłów z
koroną książęcą, na tle płaszcza gronostajowego (na
piersi orła tarcza czteropolowa z trzema trąbami,
podkową, dwiema rybami i księżycem z gwiazdą) – herb
nadany rodowi w 1547 r. przez cesarza Ferdynanda I.
Francuskie znaki złotnicze i sygnatury wytwórcy –
wysokiej klasy wyroby francuskiej firmy Aucoca,
działającej w Paryżu w latach 1821-1932, między innymi
dla cesarza Napoleona III i innych domów królewskich.

24.

[Biżuteria patriotyczna] Broszka z inskrypcją: „W
jedności siła 1861”. II połowa XIX w. Srebro próby 800;
4 x 3,7 cm.
Broszka w kształcie pasa, z napisem dookoła, tarczą
herbową z koroną, z Orłem i Pogonią. Napis dotyczy
jedności Korony i Litwy w walce o niepodległość.
Broszka
jest
prawdopodobnie
egzemplarzem
rocznicowym.

25.

[Biżuteria patriotyczna] – Pierścionek z symbolami
Wiary, Nadziei i Miłości. II połowa XIX w. Srebro;
średnica 2,4 cm.
Pierścionek z symbolami Wiary, Nadziei i Miłości –
krzyżem połączonym z kotwicą oraz sercem (na krzyżu
w owalnej tarczy Orzeł). Tego typu pierścienie łączyły
czytelne dla wszystkich treści religijne z patriotycznymi.
W ten sposób wyrażano miłość do umęczonej Ojczyzny,
ale także nadzieję na jej rychłe odrodzenie.

26.

[Biżuteria patriotyczna] Broszka z datą „1863”. Koniec
XIX w./początek XX w. Mosiądz, częściowo srebrzony,
szpilka stalowa; 4,5 x 4 cm
Rocznicowa broszka z krzyżem z datą „1863” oraz
sztandarami.

27.

[Biżuteria patriotyczna] – Pierścionek z Orłem i datą
„1863”. Początek XX w. Srebro, nakładka mosiądz;
oczko 1,4 x 1 cm, średnica 2,2 cm
Pierścionek z grawerowanym Orłem oraz datą „1863”.

28.

Zbiór znaczków kwestarskich o tematyce patriotycznej.
1914-1920 r. 18 sztuk, druki różnobarwne, różne
wymiary (maks. 5 x 4 cm; min. 3 x 2,5 cm), umieszczone
w ramce za szkłem 38 x 45 cm.
Zbiór znaczków kwestarskich z okresu I wojny
światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Częściowo
związane z wojną („Obrońcom i ofiarom Litwy i
Białorusi”; „Na oddział rotmistrza Dąbrowskiego
KPW”). Pozostałe dotyczą opieki nad sierotami, na
szkołę polską oraz rocznicowe (Konstytucja 3 Maja,
powstanie styczniowe).

29.

Zbiór znaczków kwestarskich o tematyce patriotycznej.
1914-1920 r. 11 sztuk, druki różnobarwne, różne
wymiary (maks. 6 x 5 cm; min. 3 x 2,5 cm), umieszczone
w ramce za szkłem 28 x 31 cm.
Zbiór znaczków kwestarskich z okresu I wojny
światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Związane z
wojną („Dla Inwalidów Legionów Polskich”),
plebiscytem („Śląsk musi być nasz”), życiem
społecznym („Pierwsza Polska Gwiazdka dla Dzieci”).

30.

Chodźko Leonard. La Pologne historique, littéraire,
monumentale et illustrée ou scènes historiques,
monuments, médailles, costumes, armes... Rédigée par
une Société Littérateurs, sous la direction de… Troisième
edition. Paris (Paryż) 1843. Au Bureau Central, k. [4], s.
472, [32], XXXII, tabl. ryc. 45 (staloryty, w tym 4 plany
kolor.), mapa 1 (staloryt rozkł., kolor.), 28,5 cm, płsk z
tłocz. i złoc.
Edycja jednotomowa jednego z najwybitniejszych
emigracyjnych dzieł propagujących historię i kulturę
polską, wydanego przez Leonarda Chodźkę (1800-1871)
i jego żonę Olimpię (1797-1889). Obejmuje historię
Polski od czasów śmierci Jana III Sobieskiego do 1815 r.
W części końcowej szkic Joachima Lelewela „Notice sur
la monnaie de Pologne”. Edycja ozdobiona 45
stalorytami (w tym czterema kolorowanymi),
przedstawiającymi portrety władców, dowódców
wojskowych i arystokracji, sceny historyczne, widoki
miast i zabytków oraz rozkładaną mapą Polski.

31.

Alberti Marchionis Branderburgensis ducis Prussiae.
Libri de arte militari. Mandato serenissimi regis
Poloniae Sigismundi Augusti scripti. Nunc primum e
codice authentico principis Palatini Adami Czartoryski
cura et sumptibus Bibliothecae Polonicae editi. Lutetiae
Parisiorum 1858. Typis L. Martinet, s. [4], VII, [1],
LXXII, tabl. kolor. 4 (w ramach paginacji), portret, 40,5
cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
Dzieło o tematyce militarnej autorstwa Albrechta
Hohenzollerna (1490-1568), księcia Prus, lennika Polski
(hołd pruski 1525). Z niemieckiego rękopisu na język
polski przełożył Maciej Strubicz (1520-1578) dla króla
Zygmunta Augusta.
Rękopis polskiego przekładu znalazł się w Bibliotece
Polskiej w Paryżu, z którego fragmenty zostały wydane
w oferowanej pracy przez ks. Adama Czartoryskiego.

32.

Jabłoński Kajetan. Podpisy i wzory pism sławnych w
Polsce osób, począwszy od końca XV wieku aż do
nowszych czasów, w naśladowaniach (faksymilach) z
dołączeniem krótkich biografij. Zeszyty 1-3 (w 1 wol.).
Lwów 1840-1841.
Nakładem B. Jabłońskiego i syna, s. 33, tablic 12
(litografie), 28,5 cm, opr. współcz., skóra z bogatymi
złoc., zach. wyd. okł. brosz.
Zbiór podobizn podpisów słynnych postaci z historii
Polski, w tym królów (od Jana Olbrachta po Stanisława
Augusta Poniatowskiego) i królowych, magnatów i
senatorów (m.in. Jan Zamoyski, Stanisław Żółkiewski,
Jan Karol Chodkiewicz), duchownych (np. Stanisław
Hozjusz). Podobizny wykonano z autografów
kolekcjonowanych przez Kajetana Jabłońskiego (18151896), od 1840 r. prowadzącego wraz z ojcem księgarnię
i wydawnictwo. Zgromadzony przez niego zbiór
autografów znalazł się później w Ossolineum.
Zachowane oryginalne okładki broszurowe zeszytów.
Nieliczne tablice zbyt mocno przycięte przy oprawie z
minimalną stratą podobizn, poza tym stan bardzo dobry.

33.

[Konstytucja Księstwa Warszawskiego]. Dziennik Praw
(Księstwa Warszawskiego). Tom 1. Nr 1-12. Warszawa
1810. W Drukarni Xięży Pijarów, s. XLVII, 326, [8], 17,5
cm, opr. płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart barwione.
Pierwszy
tom
„Dziennika
Praw
Księstwa
Warszawskiego” – urzędowego zbioru prawa
obowiązującego w Księstwie Warszawskim. Tom
obejmuje dekrety wydane między grudniem 1807 a
lipcem 1809 r. Na początku znajduje się tekst Konstytucji
Księstwa Warszawskiego (równolegle w języku polskim
i francuskim), nadanej przez Napoleona 22 lipca 1807 r.
Ponadto dekrety z zakresu prawa politycznego, prawa
sądowego,
prawa
administracyjnego,
prawa
wojskowego, prawa skarbowego, prawa policyjnego. Do
końca istnienia Księstwa ukazały się dalsze 3 tomy. Brak
stron XV-XVI oraz ostatniej str. rejestru. Na kartach
charakterystyczne zażółcenia, ślady zalania, ślady po
owadach.

34.

[Konstytucja Królestwa Polskiego]. Dziennik Praw
[Królestwa Polskiego]. T. 1. Nr 1-7. [Warszawa 1818].
B.w., s. 440, [16], 18 cm, opr. płsk z tłocz.
Dziennik urzędowy ustanowiony na mocy Konstytucji
Królestwa Polskiego, wydawany od 1818 do 1871 roku,
służący ogłaszaniu wszelkich aktów prawnych i
urzędowych.
Tom zawiera m.in. Konstytucję Królestwa Polskiego
drukowaną równolegle po polsku i francusku, ukazy
cara jako króla polskiego, wypisy z posiedzeń Rady
Stanu. Nieaktualny wpis własnościowy. Marginalia
ołówkiem.

35.

Mystkowski
Zbigniew.
Godziny
czekania.
Neubrandenburg 1943. Oficerowie Oflagu II E/K, k. 20,
tablic ryc. 6 (drzeworyty), 19 cm, opr. brosz. Wydanie
drugie w nakładzie 50 egzemplarzy (wyd. pierwsze
ukazało się w tym samym roku).
Książka ksylograficzna wykonana przez polskich
oficerów – więźniów Obozu Jeńców Wojennych II E/K
w Neubrandenburgu.
Broszura zawierająca poezje Zbigniewa Mystkowskiego
(1907-1974) oraz ilustracje przedstawiające życie w
obozie, została w całości odbita ręcznie z klocków
drewnianych, wykonanych przez jednego z więźniów,
Wacława Bulzackiego (1915-2009), późniejszego
architekta warszawskiego. Na tylnej okładzinie pieczęć
cenzury oflagu. Dołączono oryginalną kopertę wysłaną z
Oflagu II E/K (Neubrandenburg), ze stemplem cenzury
obozowej.

36.

Sikorski Władysław. Modern warfare. Its character. Its
problems. London. New York. Melbourne b.r. [1942].
Hutchinson & Co.(Publishers) LTD., s. 176, 19 cm, opr.
wyd. pł. Na k. tyt. odręczny podpis autora, Władysława
Sikorskiego (1881-1943), premiera Rządu Polskiego na
uchodźstwie i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie.
Angielskie wydanie książki Sikorskiego „Przyszła wojna,
jej możliwości i charakter oraz związane z nim
zagadnienia obrony kraju”, wydanej po raz pierwszy w
Warszawie w 1934 r. Jak piszą wydawcy, tłumaczenia na
język angielski dokonano z wydania francuskiego,
ponieważ żaden polski egzemplarz nie był dostępny.
Autor pozostawił niezmienioną treść z 1934 r., gdyż
uznał, że czytelnik sam oceni zgodność jego ówczesnej
teorii z aktualną rzeczywistością.

37.

Braun Jan. Potpourri z pieśni polskich. (Polnisches
Lieder-Potpourri). Potpourri de chants polonaises. Na
cytrę przystępnie ułożył... Kraków b.r. (po 1892). Nakład
i własność księgarni i składu nut L. Zwolińskiego i Spółki,
Musikaliendruckerei v. Jos. Eberle, Wien, s. 11, 31 cm,
opr. brosz.
Zeszyt II, zawiera m.in. kompozycje Fryderyka Chopina
i Stanisława Moniuszki, mazur „Grzmią pod Stoczkiem”,
Marsz Mierosławskiego. Dekoracyjna, litografowana
okładka z przedstawieniem maszerującego oddziału
żołnierzy polskich okresu napoleońskiego, zabawy w
podkrakowskiej karczmie oraz lirnika i Orła Białego.

38.

Mickiewicz Adam. Dziadów część trzecia. Wydanie
drugie nakładem Alexandra Jełowickiego ozdobione
popiersiem autora. Paryż 1833. W Drukarni A. Pinard,
s. 287, [1], portret 1 (staloryt), 16,5 cm, opr. ppł.
Pierwodruk III części „Dziadów” ukazał się w IV tomie
paryskiej edycji „Poezji”. Oferowane drugie wydanie
jest właściwie pierwszym wydaniem tytułowym.
Książka ukazała się w nakładzie 2000 egzemplarzy. Na
końcu tej edycji dołączono wiersz „Do Matki Polki”,
który „jest właściwie pierwodrukiem autorskim,
poprawniejszym od poprzedzających go druków w
czasopismach” (Semkowicz). Książka otrzymała piękną
szatę graficzną, okładki broszurowe ozdobione zostały
wizerunkami wnęki gotyckiej.
„Zwraca uwagę wewnętrzna karta tytułowa, złożona w
misternym wprost układzie z różnorodnych czcionek [...]
Druk tekstu, zupełnie jak w wydaniu poprzednim, piękny
i wzorowy, na papierze nieco większego formatu,
zachowano jednak tę samą wielkość kolumn
druku” (Semkowicz). Opr.: zielone ppł. Wpis
własnościowy.

39.

Słowacki Juliusz. Kordjan. Część pierwsza trilogji. Spisek
koronacyjny. Paryż 1834. Nakładem Autora. W Drukarni
A. Pinard, s. [4], 159, 15,5 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
Wydanie 1.
Jeden
z
najgłośniejszych
dramatów
Juliusza
Słowackiego. Utwór wydany anonimowo w lutym 1834
r., powstał w Genewie między lutym a listopadem 1833 r.
Nawiązuje do powstania listopadowego i opisuje historię
nieudanego zamachu na cara Mikołaja I. Słowacki
próbuje zrozumieć przyczyny klęski powstania oraz jego
uczestników. Więcej części trylogii nie ukazało się
drukiem, część druga nie powstała, rękopis części trzeciej
Słowacki spalił osobiście w 1838 r.

40.

Kossak-Szczucka Zofja. Topsy i Lupus. Powieść dla
młodzieży. Z 8 kolorowemi ilustracjami Józefa Oźmina.
Poznań b.r. [1931]. Wydawnictwo Polskie R. Wegner, s.
[4], 252, tabl. ilustr. kolor. 8, 20,5 cm, opr. współcz. płsk,
zach. okł. wyd. z ilustr. na licu. Wydanie 1.

41.

Rzeźba w drewnie: Matka Boska Immaculata, Śląsk XVII
wiek
Immaculata (łac. Niepokalana)
–
typ
rzeźby
wolnostojącej, przedstawiający niepokalanie poczętą
Maryję.
Przedstawia matkę Bożą bez dzieciątka, w młodym wieku,
w białej sukni i błękitnym płaszczu, stojącą na półksiężycu
lub kuli ziemskiej oplecionej wężem, otoczoną
świetlistą mandorlą i gwiaździstą koroną. Wizerunek
wykształcony w XVII wieku i typowy zwłaszcza dla
epoki baroku i rokoko. Powstał w wyniku utożsamienia
NMP z Niewiastą Apokaliptyczną przedstawioną w
wizji św. Jana: Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w Słońce i Księżyc pod jej stopami, a
na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1).
Rzeźba pochodzi ze Śląska, autor nieznany,
prawdopodobnie druga połowa XVII wieku.

42.

Obraz: Rodzina Matki Bożej, Droga Baranka, olej na
miedzi, Abraham Willemsen, Antwerpia, XVII wiek
Abraham Willemsens lub Abraham Willemsen (ok. 16051610-1672), był flamandzkim malarzem historycznym.
Jego sceny rodzajowe przypominały styl braci Le
Nain. Wykonał także kopie według dzieł Rubensa.

43.

Obraz: Zmartwychwstanie Pana Jezusa, olej na desce,
malarz nieokreślony, XVII w
Obraz prawdopodobnie z pierwszej połowy XVII wieku,
malarz nieokreślony. Obraz cechuje się wysoką dbałością
o szczegóły. Pochodzi z Polski.

44.

Para świeczników barokowych, brąz, Niemcy XVII,XVIII
wiek
Wysokie świeczniki z brązu z przełomu XVII i XVIII
wieku, bardzo dobrze zachowane.

Świecznik barokowy drewniany, Polska, XVIII wiek.
45.
Bardzo wysoki świecznik z drewna, pochodzący z Polski z
pierwszej połowy XVIII wieku.

Sztucer kapiszonowy, Niemcy, XIX wiek
46.
Wojskowa broń strzelecka powstała poprzez skrócenie
karabinu i wyposażenie go w gwintowaną lufę, używana
głównie przez oddziały jegrów.
Nazwa „sztucer” wywodzi się od niemieckiego stutzen –
co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „obcinać”.
Nawiązuje to do skróconej („obciętej”) względem
dłuższych karabinów lufy, która często nie wystawała
za łoże broni. Sztucer z czasów powstania styczniowego
pochodzący z Niemiec.

Muszkiet skałkowy, Niemcy, XVII wiek
47.
Gładkolufowa broń palna długa, ładowana od wylotu lufy
czyli odprzodowo, kalibru od 13 do 25 milimetrów.
Pojawił się na polach bitew w początkach XVI wieku w
armiach włoskich i hiszpańskich (pierwsza wzmianka
pochodzi z roku 1512 z Rawenny), następnie
rozpowszechnił się w całej Europie. Początkowo był
cięższą wersją arkebuzu, zaś uzbrojeni weń żołnierze byli
wsparciem dla arkebuzerów oraz pikinierów. Termin
„muszkiet” odnosił się do wielu broni.

48.

Szable szeregowego kawalerii, wz 1917, Polska
Szabla wz. 1917 – pierwsza polska szabla używana
w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej. Formę szabli wz.
1917 określiły wydane przez Departament Wojskowy
Tymczasowej Rady Stanu Przepisy i instrukcje,
umundurowanie wojsk polskich . Dotyczyły one,
formowanej pod protektoratem Niemiec, Polskiej Siły
Zbrojnej. Przepisy przewidywały, że będą noszone
szable biało metalowe lub oksydowane z gardami
polskimi. Od listopada 1918 weszły do uzbrojenia Wojska
Polskiego jako szable regulaminowe.

49.

Zbroja husarska z kolczugą, warsztat nierozpoznany,
Rzeczpospolita Polska, 2 poł. XVII w.
Kompletna zbroja husarska składająca się z szyszaka,
obojczyka, naramienników, napierśnika, karwaszy, z tyłu
spięta umbo. Pod nią zbroja kolcza, typowo dla XVII
wieku wyposażona w krótkie rękawy i rozporek.

50.

Sienkiewicz Henryk. „Potop”. 1884-1886. Rękopis, kart 8
(numerowanych przez autora piórem). Karty rękopisu
całego rozdziału; tekst opublikowany w: Henryk
Sienkiewicz. Potop, t. V, rozdział XII, str. 169-187 (Dzieła
zbiorowe pod RED. Juliana Krzyżanowskiego, t. XV,
Warszawa 1949)
Kompletny rękopis rozdziału XII tomu trzeciego powieści
(w wyd. „Dzieł zbiorowych” tomu V). Osiem kart o wym.
27,8x21,7 cm, każda zapisana jednostronnie piórem po
ok. 50-55 linijek, jedna karta 26 linijek, jedna 11 linijek.
Nad tekstem numery atramentem. Na pierwszej karcie
napis: „XI (?), na ostatniej „dotąd”, z potrójnym
podkreśleniem. Miejscami w tekście przekreślenia,
poprawki i uzupełnienia. Ślady zabrudzeń farbą drukarską
od palców zecera przy ręcznym składaniu tekstów.

51.

Kordecki Augustyn. Nova Gigantomachia, contra sacram
imaginem Deiparae Virginis a Sancto Luca depictam, Et
In Monte Claro Częsstochoviensi apud religiosos patres
Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, in celeberrimo Regni
Poloniae coenobio collocatam, Per Suecos et alios
haereticos excitata, et ad perpetuam beneficiorum
Gloriosae Deiparae Virginis recordationem, successurae
posteritati fideliter conscripta a R.P.Fr…, praedicti
Ordinis, protunc Clari Montis Priore. Anno Domini,
M.DC.LV. Cracoviae (Kraków) (1658) In Officina Viduae
et Heredum Francisci Caesarij, 4°, frontispis
(miedzioryt), k. [6], s. 199, 120-126, k. [1], wizerunek
Matki Boskiej (miedzioryt), ryc. W tekście 2 (miedzioryty),
herb Rzeczypospolitej, winietki, inicjały, finaliki
(drzeworyty), opr. Współcz., płsk.
E.XX.87. Pierwsze wydanie. Egzeplarz rzadszej edycji z
drukowaną dedykacją dla króla Jana Kazimierza. Sławne
dzieło historyczne ks. Augustyna Kordeckiego (16031673), prowincjała zakonu, przeora klasztoru paulinów na
Jasnej Górze i jego bohaterskiego obrońcy w czasie
najazdu szwedzkiego w 1655 r. Dzieło opisuje oblężenie
klasztoru przez wojska szwedzkie między 18 listopada a
26 grudnia 1655. Ukazało się drukiem na początku 1658
r., zapewniając trwałe miejsce w historii zarówno
autorowi, jak i opisywanym wydarzeniom. Obok działań
militarnych i dyplomatycznych Kordecki ukazał
zbieżność walki narodowej z obroną religii. W XIX wieku
znaczenie „Nowej Gigantomachii” podniosła
entuzjastyczna wypowiedź Adama Mickiewicza w kursie
literatury słowiańskiej. Dzieło ozdobione efektownym
frontispisem oraz całostronicowym wizerunkiem Matki
Boskiej. W tekście znajdują się dwa miedzioryty, na verso
karty tytułowej drzeworytowy herb Rzeczypospolitej.
Dawne noty o przekazaniu do użytku kilku braciom z
zakonu paulinów. Egzemplarz po fachowej konserwacji.
Brak s. 189-199 końcowych z wierszami i epigramatami
(opis oblężenia kompletny). Stan dobry.

