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Opis reprodukcji:

1. Na stronie rozkładanej (5): górna część Kalendarza na 
rok 1525, opublikowana przez J. Przyborowskiego

2. Na stronie (7): dolna część Kalendarza na rok 1525, 
Archiwum Archidjecezjalne w Gnieźnie

3. Na stronie obok (8): ocalały fragment dolnego brzegu 
Kalendarza na rok 1525, Archiwum Archidjecezjalne 
w Gnieźnie
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Mikołaj z Szadka, Naznamionowanie dzienne miesiącow pełnych
[...] lata [...] 1525. [Kraków, Hieronim Wietor, 1524/1525]. plo

     

Kompletny egzemplarz tego kalendarza ściennego 
nie zachował się. Wydobyty niegdyś z oprawy książki 
fragment –  część dolna arkusza – przechowywany jest 
w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (sygn. PL 
369e). Natomiast część górną kalendarza (pochodzącą 
zapewne z egzemplarza korektowego) opublikował w 
1887 r. w podobiźnie homograficznej Józef Przyborow-
ski (1823–1896) – językoznawca, historyk literatury, 
archeolog (Kalendarz ścienny na rok 1525-ty. „Tygodnik 

Ilustrowany” nr 209 z dnia 1 I 1887 r., dodatek nadzwy-
czajny). Reprodukowany przez Przyborowskiego frag-
ment przechowywany był zapewne niegdyś w Bibliotece 
Ordynacji Zamojskich w Warszawie, lecz zaginął. Inny 
jeszcze fragment tego kalendarza (górna część górnego 
arkusza) znajdował się w Bibliotece Narodowej w War-
szawie; spłonął w 1944 r.

Wiesław Wydra
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Pod wspólnym tytułem Libri librorum ukazują się 
w formie reprintów dwie serie wydawnicze: Bibliotheca 
paleotyporum in lingua Polonica impressorum i Eximiorum 
Poloniae librorum bibliotheca. Pierwsza seria zawiera 
edycję wszystkich książek w języku polskim, które 
zostały wydrukowane do około roku 1543. Zachowały 
się one najczęściej w postaci unikatów, egzemplarzy 
zdefektowanych lub luźnych niewielkich fragmentów, 
często wydobytych ze starych opraw. W ramach drugiej 
serii publikowane są najcenniejsze, rzadkie druki pol-
skie z XVI–XVIII wieku, ważne dla dziejów polskiej 
kultury i literatury, historii książki i języka. Obie serie 
udostępniają badaczom bezcenne i trudno dostępne 
książki polskie, z których większość nie doczekała się 
dotąd edycji krytycznych.

W serii Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica 
impressorum dotąd ukazały się nastepujące książki:
1. Raj duszny (Hortulus animae polonice). [Kraków, 

Florian Ungler i Wolfgang Lern, 1513]. Podał do 
druku W. Wydra

2. Zachowanie żywota panieńskiego przez trzynaście 
artykułow, ktorych panny mają naśladować. Kraków, 
Florian Ungler, 1530. Podał do druku W. Wydra

3. Michał z Wiślicy, Praktyka gwiazd biegu po polsku w 
Krakowie uczyniona na rok 1536. Kraków, Florian 
Ungler, [1535/1536]. Podał do druku W. Wydra 

4. Fortuny i cnoty rozność w historyji o niektorym mło-
dzieńcu ukazana, w ktore jest wypisan żywot świetski, 
a zawłaszcza żywot dworski. Kraków, Hieronim Wie-
tor, 1524. Podał do druku W. Wydra 

5. [Mikołaj z Szadka?], [Naznamionowanie dzienne 
miesiącow nowych pełnych lata 1520?] [Kraków, 
Hieronim Wietor, [1519/1520]. Podał do druku 
W. Wydra

6. Mikołaj z Szadka, Naznamionowanie dzienne mie-
siącow nowych pełnych [...] lata [...] 1525. [Kraków, 
Hieronim Wietor, [1524/1525]. Podał do druku 
W. Wydra

7. Historyja barzo miła i wesoła ku czcieniu, ktora jest rze-
czona i wypisana o Szczęściu a o Swejwoli, a zwłaszcza 
o żywocie dworskim. Kraków, Hieronim Wietor, 1522. 
Podał do druku W. Wydra

8. Pseudo-Augustinus, [Księgi o żywocie krześcijańskim]. 
Kraków, Hieronim Wietor, 1522. Podał do druku 
W. Wydra

W serii Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca 
dotąd ukazła się książka  Jana Seklucjana, Pieśni chrze-
ścijańskie dawniejsze i nowe, ktorych chrześcijani, tak 
w kościele jako i doma używać mają. Królewiec, Jan 
Daubmann, nakł. autora, X 1559. Podała do druku 
Katarzyna Meller.


