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R E G I O N A L I A  E T N O G R A F I A  P R Z E W O D N I K I

177. BAEDEKER Karl: Das Generalgouvernement. Reisehandbuch. Mit 
5 Karten und 6 Stadtplänen. Leipzig: K. Baedeker, 1943. – LXIV, 
264 s., 5 k. (map i planów; łacznie 3 mapy i 6 planów w paginacj 
i w formie osobnych tablic), 16 cm, opr. wyd. pł. Przewodnik turystycz-
ny po Generalnej Guberni z czasów niemieckiej okupacji ze szczegó-
łowymi informacjami, również instytucji okupacyjnych, skorowidzem 
miejscowości i instytucji. Zawiera m.in. barwne mapy i plany, jak mapę 
główną Generalnej Guberni (skala 1:200.000, 31 × 34 cm); plan Kra-
kowa (1:25.000); plan Śródmieścia Warszawy (1:40.000); plan Lwowa 
(1:15.000); Warszawa i okolice (1:150.000) i mapkę Tatr (1:150.000). 
Stan bardzo dobry. 300. –

178. BAEDEKER Karl: Schlesien. Riesengebirge. Grafschaft Glatz. Reisehand-
buch von... Zweite Auflage. Mit 28 Karten, 28 Planen, 14 Stadtwappen 
und einem Panorama. Leipzig: K. Baedeker, 1938. – XLVIII, 270 s., [19] 
k. tabl. (podwójnie zadrukowane, kolorowe, częściowo złoż.), il., 16 cm, 
opr. wyd. pł. Przewodnik turystyczny po Górach Stołowych, Izerskich, 
Wałbrzyskich, Karkonoszach i Kotlinie Kłodzkiej ze szczegółowymi infor-
macjami. Ponadto osobny rozdział poświęcony Górnemu Śląsku. Zawiera 
m.in. barwne mapy i plany. Mapa po s. 244 podklejona na krawędzi mar-
ginesu. Drobne otarcia krawędzi opr. 300. –
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179. [BEJRUT] MAŁY przewodnik po 
Bejrucie z dołączeniem danych o osiedlach 
polskich w okolicach miasta oraz niektó-
rych wiadomości ogólnych o Libanie tudzież 
planu miasta Bejrutu. [Praca zbiorowa]. Je-
rozolima: Wydz. Kult. i Prasy D-wa Jedn. 
Wojsk. na Śr. Wschodzie, 1946. – 68 s., pl. 
złoż., fot., 17 cm, brosz. wyd. Przewodnik 
po stolicy Libanu z okresu kiedy licznie za-
mieszkiwali go polscy emigranci. Stan bar-
dzo dobry. 60. –

180. BRZOZOWSKI Bronisław (1860-
1902): Pamiętnik obchodu odsłonięcia po-
mnika Adama Mickiewicza w Warszawie 
w dniu 24 grudnia 1898 r., jako w setną 
rocznicę urodzin jego. Zebrał… Warsza-
wa: nakł. aut., 1900. – 82, [1] s., il., 22 cm, 
opr. ppł., przednia okł. brosz. zach. (na-
klejona) Pieczątka: „Biblioteka w Wiśnie-
wie”. Zbiór głosów współczesnych i poezji 
poświęconych pomnikowi Adama Mickie-
wicza w Warszawie. Miejscami naturalne 
zbrązowienia papieru. 60. –

181. BUŁHAK Jan (1876-1950): Wędrów-
ki fotografa w słowie i obrazie. I. Krajobraz 
wileński. Wydanie jubileuszowe ku upa-
miętnienia 25-cio lecia pracy artystycznej 
autora. Wilno: Ludwik Chomiński, 1931. – 
22, [2] s. w tym 10 il., 24,5 cm, opr. wyd. 
karton. Rozszerzony nowodruk z wydawnic-
twa „Wilno i Ziemia wileńska”. Niewielkie 
zaplamienia okładki. 60. –

182. BUŁHAK Jan (1876-1950): Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. VIII-
-IX Pejzaż Wilna z 32 ilustracjami Autora. Wilno: „Przegląd Fotograficz-
ny”, 1936. – 54 s., [32] s. tabl., il. dod. (wklejona), 23 cm, brosz. wyd. 
Osobiste reminiscencje autora wędrówek po Wilnie i przedmieściach z apa-
ratem fotograficznym ilustrowane 39 zdjęciami na papierze kredowym. 
Stan bardzo dobry. 120. –
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183. BUŁHAK Jan (1876-1950): Wil-
no. I. Warszawa – Wilno: J. Mortkowicz – 
Księg. Stowarzyszenia Nauczycielstwa Pol-
skiego, 1924. – [2] s., [20] k. tabl., 29 cm, 
opr. pł. z tłocz. złotem tyt. na licu, przed-
nia okł. brosz. zach. Album dwudziestu na-
strojowych fotografii ukazujących zabytki 
i zaułki Wilna. Okł. pomysłu J. Hoppena; 
ilustr. wykonane światłodrukiem przez 
L. Rakowskiego w tłoczni „Lux” w Wilnie. 
Stan bardzo dobry. 180. –

184. BUSKO Zdrój. [Busko Zdrój: 
Państwowy Zakład Zdrojowy, Kraków: 
„Akropol”, 1929. – 32 s., fot., 21 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowana piecząt-
ka biblioteczna. Popularny przewodnik 
po uzdrowisku zachwalający jego uroki, 
bogato ilustrowany. 50. –

185. CHMIELECKI Kazimierz (1860-
1929): Człowiek przedhistoryczny w Pru-
siech Zachodnich oraz przewodnik po 
zbiorach Towarzystwa Naukowego w To-
runiu. Toruń: Tow. Naukowe, 1909. – [2], 
53, [2] s., 22 cm, brosz. wyd. Odb.: „Za-
piski”. T. 1. Nr 7 i 8. Najstarsze zabytki 
archeologiczne na terenie Pomorza środko-
wego oraz wystawa zabytków Toruńskiego 
Tow. Naukowego z czasów zaboru pruskie-
go. Ciekawe eksponaty. 40. –

186. CHOŁODECKI BIAŁYNIA Jó-
zef (1852-1935): Lwów w XIX stuleciu. 
Lwów: [b.w.], 1928. – [2], 32, [4] s., 24 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka 
biblioteczna. Zarys historii miasta Lwowa 
w okresie zaboru austriackiego do czasów 
uzyskania autonomii przez Galicję. Zawie-
ra bogatą bibliografię prac autora poświęco-
ną miastu i historii Galicji. 40. –
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187. CZAJEWSKI Wiktor (1857-1922): 
Kraków. Z 200 ilustracjami w tekście. Łódź: 
„Rozwój”, [1910?]. – 398, [2] s., 200 fot., il., 
22 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. kolor. i złoc. 
herbem i tyt. na przednim licu. Obszerna 
historia miasta, jego zabytki i kultura na 
przestrzeni dziejów. Drobne otarcia opr., 
poza tym stan bardzo dobry. 160. –

188. [CZĘSTOCHOWA] CIEMNE 
sprawy na Jasnej Górze. Warszawa: „Myśl 
Niepodległa”, 1911. – 83, [1] s., brosz. wyd. 
Zbiór artykułów antyklerykalnych wydaw-
nictwa Andrzeja Niemojewskiego (patrz poz. 
262) związanych z przestępczą działalnością 
paulina z Jasnej Góry Damazego Macocha, 
zabójcy rodzonego brata i męża swej noto-
rycznej kochanki. Brak grzbietu, uszkodze-
nia okł. W tekście podkreślenia. 50. –

189. EILE Henryk (1878-po 1939): War-
szawa z drewnianej murowana. Warszawa: 
z zasiłku Zarządu Miejskiego w m.st. War-
szawie, 1936. – 118 s., [13] k. tabl., 23 cm, 
brosz. wyd. Na odwrocie k. tyt. ślad po usu-
nięciu zdezaktualizowanej pieczątki. Rozwój 
architektoniczny Warszawy z podziałem na 
okres Rzeczpospolitej szlacheckiej, czasów 
pruskich, Księstwa Warszawskiego, Kró-
lestwa Polskiego i od 1918 r. Praca oparta 
na ikonografii i źródłach do dziś cytowa-
na w opracowaniach varsavianistycznych. 
Zbrązowienia na kartach. 100. –

190. FINKEL Ludwik (1858-1930), STARZYŃSKI Stanisław (1853-1935): Hi-
storya Uniwersytetu Lwowskiego. Napisali... Lwów: Senat Akademicki, 
1894. – XVI, 351; 442 s., 25,5 cm, współopr. płsk. z epoki, ze złoc. tyt. na 
grzbiecie. Podpis własnościowy na k. tyt. Dzieje Uniwersytetu Lwowskiego 
do 1869 r. i z lat 1869-94. Z biogramami profesorów, rektorów i pracowni-
ków naukowych uniwersytetu oraz opisem struktury uczelni wraz z obszerną 
bibliografią przedmiotu. Otarcia grzbietu opr., złoc. częściowo zach., we-
wnątrz niewielkie zbrązowienia. Poza tym stan dobry. 360. –
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191. GALEWSKI Kazimierz: Przewodnik po W.M. Gdańsku i okolicy. Pod red… 
Gdańsk: „Der Osten”, 1921. – 72, [54] (inseraty, spis ulic) s., plan złoż. w ra-
mach paginacji, il., 15 cm, brosz. wyd. Jeden z pierwszych po odzyskaniu nie-
podległości polskich przewodników po Gdańsku, jego kulturze i zabytkach. 
Przybrudzenia na okł. i pierwszych kartach inseratów. 60. –

192. [GDAŃSK, Oliwa, Sopot, Malbork] JLUSTROWANY [!] przewodnik po 
Gdańsku, Oliwie, Sopotach i Malborku. Poznań: [b.w.] Druk. L. Kapela, [ok. 
1910]. – 82 s., il., 17,5 cm, brosz. wyd. Popularny przewodnik polski po daw-
nych miastach polskich w zaborze pruskim. Stan bardzo dobry. 90. –

193. [GDAŃSK] DÄHNE Richard: Führer durch das Ratsherr Johan Uphagen 
Haus in Danzig. Danzig [Gdańsk]: F. Burau, [1913]. – V, [1], 52 s., [8] k. tabl., 
20 cm, opr. karton. wyd. Przewodnik po Domu Uphagena położonym przy 
ulicy Długiej 12 w Gdańsku, jedynej w Polsce i jednej z niewielu w Europie 
kamienic mieszczańskich z XVIII w. dostępnych do zwiedzania. 60. –

194. GDYNIA jako uzdrowisko. [B.w.]: I-sze Polskie Towarzystwo Kąpieli 
Morskich, [1928]. – 56 s., fot., il., pl., 31 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo 
poświęcone rozbudowującej się Gdyni. Zawiera m.in.: Matylda Biehler, 
O morzu i naszem morzu; Z. Ch., Najbliższe wycieczki z Gdyni-Kamien-
nej Góry; Marja Dąbrowska, Nadmorskie krajobrazy; Bronisław Gałczyń-
ski, Dwa piękne drzewa; Aleksander Harasymowicz, Kamienna Góra; 
Zdzisław Kleszczyński, Nad morzem; Adam Knauff, Dzielnice mieszka-
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niowe; Jan Nowodworski, Morze; D. Pomianowski, Wodociąg i kanali-
zacja miasta Gdyni; Zbigniew Rakowiecki, Gwiazdobranie; Wacław Sie-
roszewski, Willa nad morzem; Jerzy Sosnkowski, Wnętrze nowoczesne 
a przemysł ludowy w Polsce. Ponadto portrety zarządu i członków rady 
nadzorczej Tow. Kąpieli Morskich, projekty i plany budujących się domów 
w Gdyni i Kamiennej Górze oraz inseraty. Projekt okł. A. Knauff. Niewiel-
kie ślady zagięć narożników, poza tym czysty egz. 80. –

195. GDYNIA. From fishing village to 
international port. By A. Haus & A. Bau-
er. Foreword by Charles Jarman. Introduc-
tion by Adam Ciolkosz. London: The Polish 
„Association of Workers” Universities, 1944. 
– 38, [2] s., fot., pl., 21,5 cm, brosz. wyd. 
Broszura propagandowa ukazująca budowę 
i rozwój Gdyni wraz z międzynarodowym 
portem, liczne fotografie, tabele i plany. Wy-
dana przez Tow. Uniwersytetu Robotnicze-
go na papierze kredowym. 40. –

196. GEORGJEWSKI Dymitr (1889-?): 
Zbiory etnograficzne i przyrodnicze Muzeum 
Poleskiego im. Marszałka J. Piłsudskiego 
w Pińsku. Przewodnik naukowy z dodatkiem 
wybranych pieśni ludowych. Pińsk: Pol. Tow. 
Turystyczno-Krajoznawcze, 1935. – 60, [1] s., 
rys., 17 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana 
pieczątka biblioteczna. Katalog setek ekspo-
natów etnograficznych i przyrodniczych re-
gionalnego muzeum w Pińsku z ich krótkim 
opisem i metodą pozyskania. Przedmowa: 
Czesław Mergentaler. Drobne zaplamienia 
i naddarcia okł. 80. –

197. GIŻYCKI Jerzy (1889-1970): Biali 
i czarni. Fragmenty kolonjalne. Warszawa: 
Gebethner i Wolff, 1934. – 360, [7] s., 16 
s. tabl., mapka, 21 cm, opr. imit. pł. Wspo-
mnienia z podróży po Francuskiej Afryce 
Zachodniej (Senegal, Mauretania, Sudan 
Francuski – obecnie Mali, Gwinea, Wybrze-
że Kości Słoniowej, Górna Wolta, Dahomej 
i Niger). 90. –
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198. GIŻYCKI Jerzy (1889-1970): Mię-
dzy morzem a pustynią; [oprac. graf. Ate-
lier Girs-Barcz]. Warszawa: „Bibljoteka 
Polska”, 1936. – 119 s., 16 k. tabl. 25 cm, 
opr. pł. wyd. ozdob. Biblioteka Miłośni-
ków Książki. Warszawa: „Bibljoteka Pol-
ska”, 1936. – 119 s., 16 k. tabl., 25 cm, opr. 
pł. wyd. ozdobna. Relacja z podróży do 
ówczesnych francuskich kolonii afrykań-
skich (obecne tereny Mali, Senegalu, Ni-
gru i Wybrzeża Kości Słoniowej) w oprac. 
słynnego pisarza i dyplomaty. Opracowa-
nie graficzne i oprawa (sygnowana) Ate-
lier Anatola Girsa (1904-1990) i Bolesława 
Barcza (1906-1944). Oprawa na obu licach 
w kolorze złoto-niebieskim z elementami 
faunistycznymi (ryby i wielbłądy). Drobne 
otarcia dolnych krawędzi opr., poza tym 
stan bardzo dobry. 160. –

199. [GŁOGÓW] BLASCHKE Julius: 
Die Belagerung Glogaus im Jahre 1806. 
Glogau: C. Flemming, 1906. – XII, 160 
s., [4] k. tabl. (mapki, pl., częściowo ko-
lor.), il., winiety, 20 cm, opr. ppł. wyd. 
Oblężenie twierdzy Głogów w okresie 
wojny napoleońskiej w 1806 r. Materiały 
do historii miasta i twierdzy ilustrowane 
kolorowymi planami i mapą. Stan bardzo 
dobry. 150. –

200. [GŁOGÓW] BLASCHKE Julius: 
Geschichte der Stadt Glogau und des Glo-
gauer Landes. Glogau: Hellmann, 1913. 
– [8], 575 s., il., 22 cm, opr. pł. wyd. Mo-
nografia miasta Głogowa na przestrzeni 
wieków. Okł. przykurzona ze śladami 
zbrązowień, miejscami zażółcenia stron, 
podklejenia wewnętrznych krawędzi s. 
166-171 i zagniecenia marginesów. Poza 
tym stan dobry. 200. –
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201. [GŁOGÓW] FESTSCHRIFT zum 435jährigen Jubiläum der Schützengilde 
Glogau. Jubiläumsfeier vom 27. August bis 4. September. Herausgegeben 
und der Schützengilde gewidmet von Erwin Rothhardt, Gildenführer und 
Verlagsdirektor in Glogau. Glogau: Schützengilden Glogau, 1938. – 112 
s., k. portr., fot. (w tym całostronicowe w ramach paginacji), 23 cm, opr. 
karton wyd. tłocz. Wydawnictwo jubileuszowe na 425 lecie istnienia Brac-
twa Strzeleckiego w Głogowie. Z odniesieniami do aktualnej rzeczywistości 
politycznej (Adolf Hitler). Bogato ilustrowana historia bractwa z portretami 
członków. Niewielkie zagniecenia kart i zażółcenia (portret Wodza Rzeszy). 
Zawiera listę członków bractwa. Stan ogólny dobry. 100. –

202. [GŁOGÓW] JACHAN K.: Führer durch Glogau und Umgebung. Neu 
bearbeitet im Auftrage des Magistrats von… Glogau: C. Flemming und 
C.T. Wiskott, [ok. 1930]. – 128 s., k. tabl. (kolorowy plan z mapą), il., 23 
cm, opr. karton wyd., z tłocz. z złotem herbem miasta na okł. Przewodnik 
po Głogowie z kolorowym planem miasta i powiatu. Na papierze kredo-
wym. Drobne zbrązowienia. Stan bardzo dobry. 150. –

203. [GŁOGÓW] KATHOLISCHER Pfarrführer [GŁOGÓW] KATHOLI-
SCHER für das Jahr 1928. Ein Wegweiser und ratgeber für das kirchliche 
Leben unserer Pfarrgemeinde. Freiburg i. Br.: Dt. Caritasverb., 1928. – 
63, [17] s., 20 cm, opr. wyd. karton Przewodnik katolicki dla parafii św. 
Mikołaja w Głogowie. Zawiera informacje z życia miejscowego kościoła. 
Drobne zagięcia i przykurzenia okł. Stan dobry. 80. –

204. [GORGANY – CZARNOHORA] 
SZLAKIEM II Brygady Legionów w Kar-
patach Wschodnich. Przewodnik histo-
ryczno-turystyczny po Gorganach i Czar-
nohorze. [Oprac. w Wojskowym Biurze 
Historycznym pod red. Józefa Moszczeń-
skiego – Tadeusz Pelczarski, Stanisław Li-
brewski i Adam Lenkiewicz (1888-1941) 
oraz Władysław Niedenthal] Warszawa: 
Wojsk. Inst. Naukowo-Oświat., 1937. – 
XV, 402, il. i szkice w tekście, 20 cm, opr. 
ppł. Pieczęcie „Biblioteki pułkowej – 55 
Poznańskiego Pułku Piechoty” Szczegóło-
wy przewodnik po Karpatach Wschodnich 
z historycznym odniesieniem do miejsc 
walk Legionów Polskich. Brak czterech 
map pod opaską. 90. –
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205. GORGANY Oprac. Adam Len-
kiewicz (188-1941). [Warszawa]: Wyd. 
Ministerstwa Komunikacji, [ok. 1930]. 
– 16 s., fot., mapka, 17 cm, brosz. wyd. 
Opis Gorganów, części Karpat Wschod-
nich między wschodnią dolina Prutu, 
a doliną Świcy i Mizunki (od Delatyna, 
Worochty Nadwórnej do Chomy). Foto-
grafie autorskie. 40. –

206. GRĄBCZEWSKI Bronisław (1860-
1932): Wspomnienia myśliwskie. Warszawa: 
Gebethner i Wolff, [1925]. – 104, [2] s., fot., 
portr., err.; (adl.): Kaszgarja. Kraj i ludzie. 
Podróż do Azji Środkowej. Z portretem au-
tora, 65 ilustracjami i mapą. (Podróże gen. 
Br. Grąbczewskiego, t. 1); (adl.): Przez Pami-
ry i Hindukusz do źródeł rzeki Indus. Z 82 

ilustracjami (Podróże…, t. 2); (adl.): W pustyniach Raskemu i Tybetu. Z por-
tretem autora, 74 ilustracjami i mapą. (Podróże…, t. 3). Warszawa: Gebethner 
i Wolff, [1924-1925]. – XV, [1], 246, [1] s., mapa rozkład., fot., portr.; 226 s., 
mapa rozkład., fot.; 240 s., mapa rozkład., fot., portr., 23 cm, współopr. ppł. 
Zbiór wspomnień autora, Polaka, generała w rosyjskiej armii, który z ramie-
nia Towarzystwa Geograficznego odbywał liczne podróże o charakterze na-
ukowym do Azji Środkowej, przemierzając łącznie 12 000 km dróg (Pamir, 
źródła rzeki Indus, pustynia Raskemu, Tybet i północne zbocza Himalajów). 
Jego olbrzymie zbiory przywiezione stamtąd do dziś znajdują się w archiwach 
i muzeach rosyjskich. Poz. 1 stanowi opis polowań na tygrysy w Turkiestanie 
i na Amurze, łowy w Pamirze i polowania na ptactwo w Azji Środkowej. Te 

egzotyczne wspomnienia na-
pisane żywym językiem przez 
autora, który tyle lat pozosta-
wał w służbie rosyjskiej i nie 
zatracił zarówno swojej wiary, 
jak i poczucia przynależności 
narodowej (potomek powstań-
ca styczniowego 1863 r.) spo-
tkały się z przychylnym przy-
jęciem krytyki i zyskały mu 
powszechny szacunek. 240. –
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207. GRUDZIĄDZ. Oprac. Władysław Łęga (1889-1960). [Warszawa]: Wyd. 
Ministerstwa Komunikacji, [1925]. – [12] s., fot., pl., 16,5 cm, opr. ppł. 
Przewodnik po Grudziądzu z opisem zabytków i dziejów miasta. Fotogra-
fie Henryka Poddębskiego (1890-1945). 40. –

208. [GRUDZIĄDZ] ALMANACH miasta Grudziądza na rok 1936. Oprac. 
Władysław Grobelny, Władysław Morawski. Grudziądz: [b.w.], 1936. – 
108, [15] s., fot., inseraty, 23, cm brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki 
biblioteczne. Zawiera informacje o mieście, jego zabytkach, życiu społecz-
no-gospodarczym i kulturalnym w okresie międzywojennym wraz ze spi-
sem jego różnych instytucji oraz sylwetkami czołowych luminarzy miasta. 
Na okł. herb miasta. 100. –

209. GRUNDMANN Karl i SCHELLENBERG Alfred [hrsg.]: Warschau. Mit 
einem Beitrag von G.W.Buchner. Krakau: Buchverlag Deutscher Osten, 

1944. – LXII, [2], 140, [1] s. [w tym 
112 s. tabl.], il., 31 cm, luźne skład-
ki. Album niemiecki z całostronico-
wymi fotografiami zabytków War-
szawy tuz przed unicestwieniem ich 
podczas Powstania Warszawskiego. 
Praca poprzedzona obszerną przed-
mową z obszernymi opisami i starą 
ikonografią. Wprawdzie u autorów 
publikacji dominowała tenden-
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cja przedstawienia „niemieckich zabytków” Warszawy, niemniej była to 
już ostatnia tak pełna dokumentacja zabytków, z których wiele przestało 
wkrótce istnieć w swoim pierwotnym kształcie. 250. –

210. GRZELAK Władysław (1886-
1944): Domaniewice – 1633-1933. Wia-
domości, dotyczące parafji, kościoła i ka-
plicy, wydane z okazji 300-lecia istnienia 
cudownego obrazu Matki Boskiej w ka-
plicy domaniewickiej. Łódź: nakł. autora, 
1933. – 24 s., 4 k. tabl., 20 cm, brosz. wyd. 
Monografia wsi Domaniewice niedaleko 
Łodzi i jej zabytków. 50. –

211. GRZELAK Władysław: Łódką 
z biegiem Wisły. Wspomnienia z wy-
cieczki wioślarskiej. Z przedmową Alek-
sandra Janowskiego. Wyd. 2 zmienione 
i uzup. Warszawa: J. Mortkowicz, 1930.– 
[2], 337, [3] s., mapa, 24 k. tabl., 19 cm, 
brosz. wyd. Wspomnienia z podróży ka-
jakiem Wisłą od Baraniej Góry po jej uj-
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ście ze zbiorem praktycznych informacji 
dla potencjalnych naśladowców. Jedna 
z pionierskich książek polskich z dzie-
dziny kajakarstwa. Drobne zagięcia okł., 
czysty egz. 100. –

212. GUTKNECHT Bruno (1903-?): Pa-
rafja gąbińska. Z okazji stulecia poświęcenia 
kościoła. Warszawa: [b.w.], 1932. – 33 s., fot., 
20 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pie-
czątka biblioteczna. Odb.: „Głos Ewangelic-
ki”, r. 13: 1932, nr 30-32, 34-36. Monografia 
nieistniejącej już dużej parafii ewangelickiej 
w Gąbinie koło Płocka. 60. –

213. HALICZER Józef (1887-1966): Słow-
nik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie 
nazw geograficznych. Słowo wstępne napisał 
Eugenjusz Romer. Tarnopol: Podolskie To-
warzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 1933. 
–- [4], 171 s., 24 cm, brosz. wyd. Nazwy geo-
graficzne i ich historyczne uzasadnienie, spora 
liczba polskich, w tym kresowych. Niewielkie 
uszkodzenia grzbietu i okł., luźne składki wy-
dawnicze. Stan dobry. 60. –

214. HOFFMAN Karol (1855-1937): 
„Tam, gdzie się urodził J. Słowacki”. Krze-
mieniec. Napisał… Warszawa: Pol. Tow. 
Krajoznawcze., 1909. – 47, [1] s., il., 18,5 
cm, brosz. wyd. Z dedykacja autora dla An-
drzeja Stońki. Przewodnik po Krzemieńcu 
i miejscach związanych z Juliuszem Słowac-
kim. Drobne przybrudzenia okł., wewnątrz 
czysty egz. 60. –

215. HR ABYK Piotr (1874-1943): Ziemia przemyska i lwowska. (Szkic 
historyczno-geograf iczny z mapą). Przemyśl: [b.w.], 1921. – 31 s., 
[1] k. mapa (rozkł., trójbarwna 44,5 × 53,5 cm), 23 cm, brosz. wyd. 
Odb.:”Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”, t. 3. Opis 
ziem historycznie związanych z Polską z bogatą literaturą historyczną. 
Mapa orientacyjna ziem u schyłku średniowiecza w skali 1:600.000 
podług starych map i źródeł. 50. –
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216. HRYNCEWICZ-TALKO 
Juljan (1850-1936): Człowiek na 
z iemiach na szych,  napi sa ł… 
Warszawa: J. Mortkowicz, 1913. 
– VI, [2], 152 s., [22] k. tabl., 
liczne rys. w tekście, 26 cm, opr. 
pł., okł. oryg. brosz. częściowo 
zach. (naklejone). Popularno-na-
ukowe studium antropologicz-
no-etnograf iczne ziem dawnej 
Polski. Omówienie ludów staro-
żytnych zamieszkujących ziemie 
polsk ie i  współczesnych z  fo-
tograf iami typów narodowych 
(m.in. górale, Litwini, Poleszucy, 
Żydzi) oraz przykładami kultury 
materialnej i duchowej (m.in. bu-
downictwo drzewne na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej, spuści-
zna słowiańska). 120. –

217. [HUCULSZCZYZNA] 
DOLINA Oporu. Oprac. Zygmunt Klemensiewicz (1886-1963). [War-
szawa]: Wyd. Ministerstwa Komunikacji, [ok. 1930]. – [16] s., fot., 
mapka, 17 cm, brosz. wyd. Opis Huculszczyzny (Bieszczad Wschod-
nich) nad Doliną Oporu, Skole, Sławsko, Ławoczne i in.). Fot. autora, 
H. Poddębskiego, A. Lenkiewicza i J. Jaroszyńskiego. 40. –

218. ICIEK Stanisław A. (1882-1944): Samochodem przez stany południo-
we: opis podróży samochodowej przez stany południowe, Meksyk, osa-
dy polskie we Florydzie i Teksasie, oraz niektóre parki narodowe. [B.w.]: 
nakł. autora; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, 1937. – 442 s., [1] k. 
tabl., mapa złoż., fot., 25 cm, opr. pł. wyd. Ekslibris: „Ruchoma Biblioteka 
Lotnicza Biskupa Polowego” [Józefa Gawliny] i inne pieczątki instytucji 
emigracyjnych. Opis malowniczej podróży po Stanach Zjednoczonych. 
Drobne przetarcia na złoż. mapy, niewielkie ślady użytkowania, poza tym 
czysty egz. 80. –

219. ILUSTROWANY Tygodnik Polski. Pismo poświęcone literaturze i sztu-
ce. Pod red. Lucyana Rydla i art. kierownictwem A.S. Procajłowicza. 
R. I: 1915, nr 3 (15 sierpień). Kraków: Wyd. Naczelnego Komitetu Naro-
dowego, 1915. – 35-52 s., il., 31,5 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in..: Lucyan 
Rydel, Caput Regni – Varsovia [o wzroście znaczenia Warszawy z upad-
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k iem „Przy wiślańsk iego Kraju” 
i przekształceniem jej w „stolicę Ge-
neralnego Gubernatorstwa” (!) – stu-
dium dziejowe]; Mieczysław Szefer, 
Konfederacya 16 sierpnia [Naczelny 
Komitet Narodowy]; L. Rydel, Le-
giony Polskie. Na okł. kompozycja 
Orła Legionów Polskich, królew-
skiego herbu Warszawy z wieńcami 
laurowymi z symbolami Legionów 
i Naczelnego Komitetu Narodowego. 
Wg rys. Jana Bukowskiego (1873-
1938), ilustratora, malarza i rysow-
nika związanego z nurtem Młodej 
Polski. Drobne uszkodzenia krawę-
dzi marginesu okł. 60. –

220. INFORMACYJNO-tury-
styczny przewodnik po województwie 
warszawskiem z mapą i 58 ilustracja-
mi. Oprac. przez Warszawski Woje-
wódzki Komitet Regjonalny i Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze Oddział 
Warszawski. Komitet Red.: R. Da-
nysz-Fleszarowa, I. Gintowt-Dziewał-
towski, S. Karzycki i J. Kołodziejczyk. 
Warszawa: Pol. Tow. Krajoznawcze., 
1932. – 288, 4, XXIV (inseraty) s., il., 
mapa (kolor., rozkład.), mapki w tek-
ście, 15 cm, brosz. wyd. Zawiera opis 
tras wycieczkowych i zabytków oraz 
historyczne wydarzenia związane z po-
szczególnymi miejscowościami regio-
nu. Stan bardzo dobry. 120. –

221. INFORMATOR turystyczno-podróżniczy na rok 1932. [Oprac. przez 
dział propagandy Polskiego Biura Podróży Orbis w Krakowie pod red. 
Stanisława Faechera (1893-1961)]. [Kraków]: „Orbis”, [1931]. – 156, [2] 
s., 15,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Polskie Biuro Podróży „Orbis”, Sp. 
z o.o. we Lwowie”. Charakterystyka Polski pod względem turystycznym, 
jej miejsc noclegowych wraz ze spisem (od dużych obiektów po małe miej-
scowości), zdrojowisk, uzdrowisk, letnisk i kąpielisk w Polsce. miejscowości 
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turystyki górskiej i zimowej. Ponadto omówienie 
turystyki kajakowej i samochodowej oraz zagra-
nicznej. Praktyczny informator wraz z cennikiem. 
Zaplamienia na pierwszych kartach i gdzieniegdzie 
podkreślenia w tekście. 60. –

222. INOWROCŁAW. Kruszwica – Gopło. 
Krótki przewodnik. Poznań: Tow. Akc. „Par”, 
[1924]. – 36 s., fot., il., 19 cm, brosz. wyd. Zdez-
aktualizowana pieczątka biblioteczna. Przewod-
nik po miastach i miasteczkach kujawskich z in-
formacjami turystycznymi oraz historią regionu 
(m.in. o sytuacji Żydów w Inowrocławiu w okresie 
XVIII-XIX w.). Papier kredowany. Uszkodzenia 
grzbietu, poza tym czysty egz. 35. –

223. JAKIMIAK Bolesław (1865-1942): Rozwój. 
organizacja i stan obecny szpitalnictwa warszaw-
skiego. Warszawa: [b.w.], 1928. – 86 s., 19 cm, 
brosz. wyd. Rys historyczny i rozwój szpitalnictwa 
warszawskiego od XV w. po czasy współczesne au-
torowi, ordynatorowi oddziału chirurgii Szpitala 
Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Drobne 
uszkodzenia i zagięcia okł. 50. –

224. JANOWSKI Aleksander (1866-1944): 
Wycieczka do Czerska. Warszawa: Pol. Tow. 
Krajoznawcze, 1926. – 15, [1] s., 19 cm, brosz. 
wyd. Bibljoteczka Wycieczkowa, nr 2. Popular-
ny przewodnik z wycieczką do Czerska i Góry 
Kalwarii. Niewielki ślad po zalaniu na przed-
nich kartach. 30. –

225. [JAWORZYNA] O Jaworzynę. Kraków: 
Tow. Tatrzańskie, Tow. Kresów Południowych 
i Tow. Krajoznawcze, 1922. – 15, [1] s., mapka, 
22 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana piecząt-
ka biblioteczna. Sprawa Tatrzańskiej Jaworzy-
ny oddzielonej od polskiego Spiszu i zagarniętej 
przez Czechosłowację w 1920 r. Broszura uza-
sadniająca polskie prawa do tego terytorium ta-
trzańskiego. 50. –



98

226. JUR ATA Spółka Akcyjna. 
Uzdrowisko na Półwyspie Helu. 
Warszawa: [b.w.], 1933. – 19, [1] s., 
fot., pl., 22 cm, opr. karton. wyd. 
Ilustrowany przewodnik zachwala-
jący uroki Juraty, z prezentacją jej 
turystycznej bazy. Ślady zagięć dol-
nych narożników. 60. –

227. [JURATA] STATUT Spółki 
Akcyjnej pod firmą Jurata uzdrowisko 
na Półwyspie Hel Spółka Akcyjna. 
Warszawa: [Sp. Akc. „Jurata”], 1930. 
– 36 s., 15,5 cm, brosz. wyd. Statut 
uzdrowiska Jurata z ulotką zachwala-
jącą uroki miejsca. Podkreślenia w tek-
ście i przybrudzenia okł. 40. –

228. KACZOROWSKI Wacław: 
Geograficzne oblicze Lwowa. Lwów: 
[b.w.], 1938. – 31, [1] s., [5] k. pl.tabl., 
il., 20 cm, brosz. wyd. Zdezaktuali-
zowana pieczątka biblioteczna. Odb.: 
„Przegląd Krajoznawczy”: 1938, nr 
4-5. Opis fizjonomiczny Lwowa z cha-
rakterystyką budownictwa i gruntów 
miejskich oraz planami, w tym krajo-
brazowym. Streszczenie i tyt. również 
w jęz. francuskim. 45. –

229. KALISKA Jednodniówka Li-
stopadowa 1918-1928. Kalisz, w li-
stopadzie 1928 r.: 1918-1928. [Red. 
Mieczysław Kraucki]. Kalisz: [b.w.], 
1928. – 32, [16] s., fot., reklamy, 
33,5 cm, brosz. wyd. Jednodniówka 
wydana z okazji 10-lecia niepodle-
głości z krótką historią miasta Ka-
lisza, wspomnieniami z 1918-1920 
związanymi z miastem i ziemią ka-

liską. Zawiera liczne materiały do historii instytucji miejskich. Drobne 
zagniecenia i przykurzenia okł., wewnątrz czysty egz. 100. –
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230. KAMIŃSKI Jan (1892-1970): Miecznicy lubelscy. Lublin: skł. gł. Dom 
Książki Polskiej, 1935. – 35 s., 24 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana 
pieczątka biblioteczna. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie. Odb.: 
„Pamiętnik Lubelski”, t. 2. Monografia cechu mieczników lubelskich XVI-
-XVIII w. Egz. nierozcięty. 40. –

231. KANTOR-MIRSKI Marian (1884-1942): Warowny klasztor w Mstowie. 
Szkic historyczny z ilustracjami. Sosnowiec: Urząd Parafjalny w Mstowie, 
1929. – [8], 32, [1] s., il., 22 cm, opr. wyd. karton Monografia Mstowa koło 
Częstochow z jego XIII w. klasztorem kanoników laterańskich. Drobne 
zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry. 50. –

232 .  K AT E L BAC H Ta deu s z 
(1897-1977):  St ra jk a k ademic-
ki w Warszawie 1917. Warszawa: 
Wyd. „Godziemba”, 1938. – 136 s., 
20 cm, brosz. wyd. Historia strajku 
uczelni warszawskich w 1917 r. na 
tle fali opozycyjnej społeczeństwa 
wobec okupantów, będąca zbiorową 
akcją młodzieży polskiej zmierzają-
cą do uniezależnienia szkolnictwa 
polskiego spod opieki zaborców. 
Kolorowa ok ł. z widokiem Pała-
cu Kazimierzowsk iego (rektorat 
UW) z herbem Uniwersytetu War-
szawskiego projektu Kazimierza 
Czykowskiego (1896-1983). Stan 
bardzo dobry. 70. –

233. KENNAN Jerzy [George] (1845-1924): Syberya; przeł. K. Ł.; z przedm. 
Zdzisława Dębickiego. [Cz. 1-4]. Warszawa: skł. gł.w Księg. J. Prze-
worskiego, 1911. – 149; 3-141; 3-160; 3-140 s., 19 cm, opr. pł. z epoki 
tłocz. (Introligatornia A.(bram) Grzybek, Mariańska 6”. Dokumen-
talna książka amerykańskiego podróżnika, będąca owocem podróży 
w latach 70. po Syberii. Jej edycja spowodowała zakaz władz carskich 
wjazdu jej twórcy do Rosji. Krytyczny obraz stosunków syberyjskich 
(opis więzień, zesłańców itp.) przyczynił się do zmiany poglądów ame-
rykańskiej opinii publicznej na carską Rosję i jej system ustrojowy, 
zaś sam autor zyskał międzynarodowe uznanie jako znawca stosunków 
rosyjskich. W książce występują również Polacy przebywający na sy-
beryjskim osiedleniu względnie zesłaniu. Prawdopodobnie introligator 
usunął śródtytuły dla zachowania ciągłości tekstu. 150. –
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234. KOŁĄCZKOWSKI Józef 
(1842-1925): Szczawnica, zdrojowi-
sko i stacya klimatyczna: ocenienie 
jej środków lekarskich i urządzeń 
oraz podręcznik dla chorych tam-
że się udających. Przez… Kraków: 
nakł. aut., 1883. – 106, [3] s., [1] k. 
tabl. złoż., 19 cm, opr. pł. tłocz. ze 
złoc. tyt. na licu. Pieczątka: „Andrzej 
Stońko” z XIX/XX w. na k. tyt. Je-
den z pierwszych przewodników po 
uzdrowisku Szczawnica i pieniń-
skich okolicach. Z mapą topograficz-
ną. Drobne przybrudzenia, poza tym 
stan bardzo dobry. 150. –

235. [KONIN – SŁUPCA] ORT-
SCHAFTVERZEICHNIS des Kre-
ises Konin-Slupca. Herausgegeben 
vom Kreisamt Konin. Konin: Kre-
isamt Konin, 1918. – 51 s., 22 cm, 
brosz. wyd. Spis miejscowości, kolo-
nii, osad, majątków ziemskich itp.. 
powiatu Konin i Słupca z okresu 
I wojny światowej. Język polski i nie-
miecki. Drobne zbrązowienia papieru 
na kilku kartach. 100. –

23 6 .  KOSE L N I K B o l e s ł aw 
(1896-1970): Port w Gdyni i jego 
urządzenia. Oprac… Gdynia: Ro-
bert Wilke, 1936. – 67, [1] s., tabe-
le, 17 cm, brosz. wyd. Zwiedzanie 
portu wg trasy motorówek „Gryf”, 
„Delfin” i „Rekin” (Molo Południo-
we i Basen Jachtowy – Basen Pre-
zydenta – Molo „Rybackie” – Ba-
sen Południowy – Wejście główne 
i Awanport – Basen Węglowy – 
Molo Pasażerskie – Basen Marsz. 
Pi ł sudsk iego – Ba sen Min E . 
Kwiatkowskiego – Port Drzewny – 
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Kanał Portowy). Zawiera wykaz re-
gularnych linii okrętowych. Grzbiet 
lekko uszkodzony. 40. –

237. [KOŚCIUSZKO”’ Statek] 
LETNIE wycieczki morskie 1935 
statkiem „Kościuszko”. Warsza-
wa: Polskie Biuro Podróży „Orbis”, 
1935. – 24 s., il., karta dod. luzem, 
20 × 11 cm, opr. karton. wyd. Pro-
gram i kalendarz letnich wycieczek 
morskich: 1) Nad Fjordy Norwegji; 
2) do Sztokholmu; 3) do Kopenha-
gi i Bornholmu; 4) po Morzu Pół-
nocnem; 5) do Kopenhagi; 6) do 
Sztokholmu. Broszura reklamowa 
PBP „Orbis” z efektowną kolorową 
okładka. Na okł. pieczątka: „Gdy-
nia – Orbis”. 60. –

238. KOVÁTS Edgar (1849-1912): 
Sposób zakopiański. Maniere de Za-
kopane. Die Art Zakopane. Wien: 
Verlag von Anton Schroll u. Co., 
[1899]. – [8] s., [24] k. tabl., 40 
cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc. na 
przednim licu (autor, tytuł i znak 
firmy wyd.). Autor był architektem, 
malarzem, pisarzem i dyrektorem za-
kopiańskiej C.K. Szkoły Zawodowej 
Przemysłu Drzewnego oraz profeso-
rem i rektorem Politechniki Lwow-
skiej. Stworzył tzw. „sposób zako-
piański”, jako przeciwieństwo „stylu 
zakopiańskiego” swojego antagonisty 
Stanisława Witkiewicza. Polegał on 
na „upiększeniu” góralskiej orna-
mentyki stylem barokowym w posta-
ci złoceń, polichromii i kolumienek, 
co dawało efekt pomieszania stylów. 
Dzieło o „sposobie zakopiańskim” 
przedstawia projekty i zrealizowane 



102

przedsięwzięcia w budownictwie, meblach, ołtarzach i przedmiotach co-
dziennego użytku. Tekst równoległy w jęz. pol., niem. i franc. Drobne 
otarcia opr. i przybrudzenia na obrzeżach marginalii. Poza tym stan bardzo 
dobry. Rzadkie. 600. –

239. [KRAKÓW] KRAKAU ladet ein. Kleiner Führer durch Krakau und 
Umgebung. Kraków: Polski Związek Turystyczny, 1934. – 41, IV s., [8] k. 
tabl. fot., 15 cm, brosz. wyd. Niemieckojęzyczny przewodnik po Krakowie 

z fotografiami w przyjemnej dla oglądające-
go tonacji sepii. 40. –

240. KR AUSHAR Alexander (1843-
1931): Resursa kupiecka w Warszawie. 
Dawny Pałac Mniszchów (1820 – 1928). 
Monografja historyczno-obyczajowa. War-
szawa: Tow. Resursy Kupieckiej, 1928. 
– 141, [3] s., 51 s.il., 19 cm, brosz. wyd. 
Historia Stowarzyszenie Warszawskich 
Kupców mieszczących się od 1829 do 
1939r. w dawnym pałacu Mniszchów przy 
ul. Senatorskiej w Warszawie (obecnie am-
basada Królestwa Belgii). 100. –
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241. KR ESY wschodnie R ze-
czypospolitej. Opisy i obrazy prze-
szłości. Zebrał Seweryn Przybylski 
(1887-1953). [Lwów]: Polski Czer-
wony Krzyż, [ok. 1926]. – 276, [44] 
s., liczne il., również całostronicowe 
w ramach paginacji, 24,5 cm, opr. pł. 
wyd. z tłocz. złotem tyt. na przednim 
licu. Zawiera teksty historyczno-li-
terackie oraz regionalne poświęcone 
Kresom Wschodnim m.in. Rozwój 
miasta Stryja w czasie od 1874-1924 
r.; Rawa Ruska. Szkic; Miasto Żół-
kiew – Wschodnia Małopolska; 
Pełkinie (Czartoryskich); Fundacja 
Stanisława hr. Skarbka dla ubogich 
i sierot w Drohowyżu; Cukrownia 
i rafinerja Przeworsk S.A. [ks. Lubo-
mirskich]; Polskie Kopalnie Soli Pota-
sowych w Kałuszu i Stebniku; Lesie-
nicka Fabryka drożdży prasowanych 
i spirytusu [k. Lwowa]; Wodociągi 
miasta Lwowa; Fabryka Likierów 
Koseckich. S.A. we Lwowie. Bogaty 
dział ogłoszeniowy. 200. –

242. KSIĘGA pamiątkowa i adre-
sowa wygnańców wojennych z Ga-
licyi i Bukowiny 1914-1915 oraz 
album pamiątkowe. Cz.1: Lwów. 
Oprac. wg planu Antoni Chmurski 
Wiedeń: [b.w.] (Druk. J.N. Vernay-
’a), 1915. – XVI, 252, [4] s.; [4] s., 
[144] s. tabl. (częściowo zadruko-
wanych jednostronnie z całostroni-
cowymi fot.), 23 cm, opr. pł. wyd. 
z tłocz. tyt. na licu. Zawiera dane 
osobowe i adresowe ok. 4000 wy-
chodźców ze Lwowa, którzy w ob-
liczu ofensywy rosyjskiej i zajęcia 
miasta przez wojska rosyjskie schro-
nili się w Wiedniu, Pradze i innych 
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miastach monarchii austriackiej. W części ilustracyjnej widoki Lwowa, 
miast monarchii oraz wizerunki polityków galicyjskich. Ślady zalania czę-
ści albumowej i tylnej okł. bez uszczerbku dla fotografii. Wydano jeszcze 
2 części księgi (Kraków i inne). Stan ogólny dobry. 180. –

243. KWARTALNIK Litew-
ski. Wyd. poświęcone zabytkom 
przeszłości, dziejom, krajoznaw-
stwu i ludoznawstwu Litwy, Bia-
łorusi i Inflant. Red. i wyd. Jan 
Obst (1876-1954). Petersburg: 
J. Obst, 1910. – 160 s., VI, [10] 
k. tabl., fot., il., 24 cm, opr. pł., 
przednia okł. brosz. zach. Za-
wiera m.in.: Michał Godlew-
ski, O kardynalacie Stanisława 
Siestrzeńcewicza-Bohusza; Jan 
Bułhak, Zamek w Mirze (garść 
wrażeń) z  fot. tegoż; Gustaw 
Manteuffel, Z dziejów staro-
stwa Maryenhauzkiego; W. Cie-
chowski, Czasopisma polskie na 
Litwie; Marek Gozdawa, Szko-
ły polskie w woj.. połockiem 
w XVIII w. po pierwszym Kraju 

rozbiorze; T. Dmochowski, Herbarz litewski; Wandalin Szukiewicz, Nie-
które wierzenia, przesądy i zabobony ludu naszego, legendy i podania; Mi-
kołaj Makarenko, Zabytki przedhistorycz-
ne gub. Kowieńskiej; Jan Obst, Mickiewicz 
i Goethe; Leon Potocki, Wspomnienia 
i Świsłoczy Tyszkiewiczowskiej, Dereczy-
nie i Różanie. Otarcia i przykurzenia okł. 
wewnątrz czysty egz. 120. –

244. LANGROD Witold L. (Łucjan) (1899-
1983): Ludzie, fetysze i kartki do głosowa-
nia. (Pamiętnik z Togo). Londyn: Oficyna 
Poetów i Malarzy, 1972. – 181, [2] s., [10] 
k. tabl., 21,5 cm, opr. karton wyd. Wspo-
mnienia komisarza ONZ z lat 1955-1956 
związane z pobytem w dawnej kolonii nie-
mieckiej pod protektoratem brytyjskim 
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i francuskim. Obraz życia kolonialnego z okresu 
plebiscytu związanego z podziałem kraju na kilka 
lat przed ostateczną dekolonizacją i ogłoszeniem 
niepodległości. Ciekawy pamiętnik o tematyce afry-
kańskiej. 60. –

245. LERCHENFELD-SCHWEIGER Amand (1846-
1910): Geografia powszechna illustrowana. Przeło-
żył i uzupełnił Karol Jurkiewicz (1822-1908). T. 1-2. 
Warszawa: M. Orgelbrand, 1895. – [2], 701 s., 500 
il. (drzeworyty); [8], 493, [1] s., 517 il. (drzewory-
ty), 27 cm, opr. płsk z epoki z tłocz. i złoc. Bogato 
ilustrowana drzeworytami sztorcowymi geografia 
świata pióra znanego w epoce podróżnika i pisarza 
austriackiego w tłumaczeniu profesora Szkoły Głów-
nej w Warszawie. Obejmuje również ziemie polskie, 
w tym Królestwa Polskiego z opisem miast i guber-
ni. Podkreślenia ołówkiem w t. 1. Niewielkie otarcia 
opr., poza tym stan dobry. 500. –

246. [LEWKOWICZ Kazimierz (1889-1960)]: Krótki przewodnik. Wil-
no i bliższe okolice. Oprac. K.L. [krypt.]. Wilno: Sgł. J. Tarasiewicz, 
[ok.1935]. – 48 s., [1] k. pl. (złoż.), fot., 17 cm brosz. wyd. Popularny prze-
wodnik po Wilnie i okolicach. Stan bardzo dobry. 60. –

247. LIGOŃ Kazimierz: Górny 
Śląsk. Historja, zaludnienie, język. 
Obyczaje, stroje, stosunki kościel-
ne i bogactwa na G. Śl. Bytom G. Śl. 
– Warszawa: Komitet Zjednoczenia 
G. Śląska z Rzecząpospolitą Polską, 
1920. – 20 s., 22 cm, brosz. wyd. 
Zdezaktualizowana pieczątka biblio-
teczna. Popularna broszura dokumen-
tująca polskość Górnego Śląska z doby 
plebiscytów. 30. –

248. LIMANOWSKI Boles ław 
(1835-1935): Mazowsze prusk ie. 
Z portretem autora i z mapką. Kra-
ków: skł. gł. w Księg. Robotniczej 
w Warszawie, 1925. – 71 s., [1] k. 
portr., [1] k. mapa, 18 cm, brosz. 
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wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblio-
teczna. Historia Prus Wschodnich i jego miast 
z uwzględnieniem dawnych nazw polskich. 
Drobne zagięcia okł. 40. –

249. [LITWA] Das Straßennetz in Polen. Ab-
schitt I. Mit einer Wegenkarte 1:500.000. Ber-
lin: [Generalstab der Armee], 1914. – 169 s., [2] 
k. map złoż. w kieszonkach (64 × 54; 56 × 48 
cm), 16 cm, opr. pł. wyd. Tajny druk niemiec-
kiego Sztabu Generalnego stanowiący przewod-
nik dla armii niemieckiej na terenie Polski pół-
nocno-wschodniej (pod terminem tym Niemcy 
określili również tereny dawnego Wielkiego 
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Księstwa Litewskiego leżące poza ówczesnym Królestwem Polskim). Część 
oznaczona jako rozdział I obejmuje miejscowości i drogi komunikacyjne 
na obszarze od Kowna przez gubernię suwalską, Wilno, Grodno, Woł-
kowysk i Białystok. Mapa ogólna terenów i cztery mapki okolic Osowca, 
Goniądza, Kowna, Grodna i Olity z zaznaczeniem rzeczywistych i do-
mniemanych fortyfikacji rosyjskich. Ślady użytkowania, wewnątrz czysty 
egz., mapki złożone w stanie bardzo dobrym. 150. –

250. [LITWA – UPITA] OKAZANIE praw, które ma 
JW. Franciszka Łucya (1770-1811) z Xżąt Lubomirskich 
Jerzyna [!] Hrabini Tyszkiewiczowa do dóbr mężą swego 
Upita z folwarkami Momenczówka i Woyszwice zwanych, 
dla uzyskamia ex accessorio wyrokiem Sądu Głłgo suspen-
dowaney ad Principale do tychże dóbr rehabicyi. [B.m.: 
b.w., ok. 1805]. – [8] s., 24 cm, poszyt. Spór o dobra Upi-
ta na których zahipotekowano sumę posagową księżniczki 
350 tys. zł. Kronika historyczno-prawna dotycząca tych 
dóbr od roku 1789 r. Upita w czasie Rzeczypospolitej szla-
checkiej była sporym miastem powiatowym, podupadłym 
na rzecz Poniewieża w 1 poł. XIX w. 250. –

251. LOTH Jerzy (1880-1967): Wykład geografji ekonomicznej ziem Polski w gra-
nicach przedrozbiorowych na podłożu geografji fizycznej i antropogeogra-
fji z uwzględnieniem historji i towaroznawstwa. Wyd. 2. Warszawa: Polska 
Agencja Wyd., 1921. – VIII, 314 s.[10] k. map (złoż., 1 kolor.), 21 mapek 
i wykresów, tabl. (właśc. tabel) LXXI, 23 cm, opr. płsk. z epoki ze złoc. tyt. 
Zdezaktualizowana pieczątka poselstwa R.P. w Sztokholmie. Geografia Polski 
z uwzględnieniem ziem przedrozbiorowych (w tym Śląska pruskiego i Prus 
Książęcych czyli Wschodnich) z uwzględnieniem stosunków geologicznych, 
hydrograficznych, klimatologicznych, flory, 
fauny, antropogeograficznych, górniczych, 
przemysłowych, komunikacyjnych, handlo-
wych i kulturalnych. Otarcia grzbietu opr., 
wewnątrz czysty egz. 100. –

252. LUBLIN. Oprac. Stefan Wojciechowski 
(1899-1980). [Warszawa]: Wyd. Ministerstwa 
Komunikacji, [po 1935]. – [20] s., fot., pl., 17 
cm, opr. ppł. Opis miasta Lublina, jego dzie-
jów i zabytków pod względem turystycznym. 
Fot. Henryka Poddębskiego. 40. –
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253. [LUBLIN] 25-lecie Gimnazjum Wacławy Arciszowej w Lublinie: 1912-
1937. [Kom. red. pod kier. Marii Królikowskiej]. (acc.) SPRAWOZDA-
NIE z obchodu 25-lecia Gimnazjum Wacławy Arciszowej w Lublinie. Lu-
blin: Komitet Obchodu 25-lecia Gimn. W. Arciszowej, [1937]. – 147, [1] 
s., [1] k. portr., fot. + 15, [1] s. (sprawozdanie), 25 cm, brosz. wyd. Zawiera 
historię szkoły oraz organizacji z nią związanych oraz listy uczennic, ma-
turzystek i nauczycieli. Dodatkowo wspomnienia i prace uczniów i wykła-
dowców. Na okł. tyt.: „Arciszanki swojej przełożonej”. 90. –

254. [ŁĄKA – RZESZÓW] PAMIĄTKA jubileuszu księdza prałata Wawrzyń-
ca Puchalskiego, niezapomnianego proboszcza w Łące pod Rzeszowem. 

Dzieje Łąki z rękopisu jubilata. Wyd. Stanisław Ra-
chwał (1884-1956). Lwów: Wdzięczni Parafianie, 
1917. – 40, [1] s., portr., fot., 18 cm, brosz. wyd. 
Monografia wsi Łąka pod Rzeszowem. Jej dziedzi-
ce, kościoły i historia pałacu. Drobne uszkodzenia 
okł. na odwrocie i zagięcia. 50. –

255. ŁOMIŃSKI Leon (1891-?): Kazimierz nad 
Wisłą i jego zabytki. Lublin: [b.w.], 1926. – 67, [5] 
s., il. (w tym całostronicowe w ramach paginacji), 
22 cm, brosz. wyd. Opis historyczny miasta Kazi-
mierza z charakterystyką jego zabytków. Egz. po 
konserwacji (okładka oraz pierwsze i ostatnie karty). 
Stan dobry. 50. –

256. [ŁÓDŹ] PROGRAM Jubileuszowej Akademji Zlotowej urządzonej z oka-
zji 30-letniej rocznicy ujawnienia działalności Tow. Gimn. „Sokół” na te-
renie b. Królestwa Kongresowego. Związek Towarzystw Gimnastycznych 

„Sokół” w Polsce, Zarząd 
Okręgu Łódzkiego. Łódź: 
Zarząd Okręgu Łódzkie-
go ZTG „Sokół”, 1936. 
– [1] k., 22,5 × 28,5 cm, 
Pieczęć Związku Tow. 
Gimn. „Sokół” Dzielni-
cy Mazowieckiej Okręgu 
Łódzkiego. Dziewięcio-
punktowy program zlo-
tu w Sali Rady Miejskiej 
przy ul. Pomorskiej 16. 
Ślady składania. 50. –
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257. MARCZAK Michał (1886-1945): Prze-
wodnik po Polesiu. Brześć n/Bugiem: Oddział Pol. 
Tow. Krajoznawczego, 1935. – 160, [1] s., mapa 
złoż. (kolor.), 107 il., 21,5 cm, brosz. wyd. Ogólny 
obraz Polesia – ziemia i ludzie. Szlaki turystycz-
ne pg linii kolejowych (Brześć – Pińsk – Łuniniec 
– Mikaszewicze; Brześć – Baranowicze – Stołpce; 
Brześć – Kowel; Kowel – Kamień – Koszyrski – Ja-
nów Poleski; Brześć – Wysokie Litewskie; Brześć – 
Kamieniec Litewski). Ochrona przyrody na Polesiu. 
Niewielkie przybrudzenia na licu, wewnątrz czysty 
egz. na pap. kredowanym. 160. –

258. [MICHNA Wojciech (1820-1893)]: Prze-
myśl i jego okolice. Opisał historycznie ksiądz Woj-
ciech z Zaleszan. Nowy Sącz: nakł. autora, 1872. 
– 35 s., 22 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Biblioteka 
Nowina Konopków” z herbem. Szkic historyczny 
o Rusi Czerwonej, Przemyślu i okolicach. Przybru-
dzenia zewnętrznych okładek. 60. –

259. MIŁASZEWSKA Wanda (1894-1944): 
Czarna Hańcza. Powieść. Ilustrował Jan Bułhak 
(1876-1950). Poznań: Księg. św. Wojciech, 1917]. 
– [6], 233, [5] s., 16 k. tabl., 2 k. map. złoż,, 19 
cm, opr. ppł. Pieczątka własnościowa. Powieść z lat 
1929-1931. Obejmuje kilkudniową wycieczkę kaja-
kiem po wodach Pojezierza Suwalsko-Augustow-
skiego w VIII 1929 r. Trasa obejmowała jeziora 
Białe i Studzieniczne, Kanał Augustowski, Suchą 
Rzeczkę i Serwy, a następnie przez jezioro Wigry, 
Czarną Hańczą do Mikaszówki i z powrotem do 
Augustowa. Zawiera opisy przyrody i okolicznych 
mieszkańców oraz refleksje autorki nad sensem ży-
cia i obcowaniem człowieka z naturą. 75. –

260. MOŚCICKI Henryk (1881-1952): Wilno. 
Warszawa: F. Hoesick, 1922. – 72 s., [32] s. tabl., 
inseraty, 20 cm, brosz. wyd. Popularna historia 
miasta Wilna z ilustracjami w sepii. Fot. J. Bułha-
ka, okładka wg rys. F. Ruszczyca. Drobne przybru-
dzenia okł. i zażółcenia pierwszych kart. Poza tym 
czysty egz. 100. –
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261. MUSZYŃSKI Adam (1908-1993): Wołyń nad Zatoką Szczecińską. [B.m.]: 
Związek Gospodarczy Miast Morskich [Szczecin: Druk. Państwowa], 
1946. – 7 s., 21 cm, opr. karton wyd. Monografie Miast Morskich. Hi-
storia wyspy Wolin i jej związków z Polską oraz stan bieżący po klęsce III 
Rzeszy. 20. –

262. NIEMOJEWSKI Andrzej (1864-1921): O masonerji i masonach. Szkic po-
pularny. Warszawa: Wyd. Myśli Niepodległej, 1906. – 83, [2] s. Analiza 
masonerii polskiej i masonerii zagranicznej. Studium słynnego wolnomyśli-
ciela. Z przemyśleń autora: „Mason polski jest postacią, która czeka na swego 
sprawiedliwego historyka (…) Mason polski nie może być usuniętym z hi-
storji polskiej bez poważnego uszkodzenia jej samej” (adl.) Tenże: Tajemnice 
astrologji chrześcijańskiej. Warszawa: Wyd. Myśli Niepodległej, 1913. – [2], 
139, [1] s., 68 rys. (Lecha Niemojewskiego i Ignacego Protaszewicza). Próba 
zastosowania teorii astralistycznej do badań nad historią sztuki chrześcijań-
skiej twórcy polskiej szkoły astralistycznej stylometrii biblijnej. (adl.) GAN-
SZYNIEC (GANSINIEC) Ryszard (1888-1958): Pierścień w wierzeniach 

ludowych starożytnych i średnio-
wiecznych. Lwów: Tow. Ludoznaw-
cze, 1924. – 32 s. Odb.: z kwartalni-
ka etnograficznego „Lud”, serja 2, t. 
2, og. zb. t. 22 (1923). Próba podsu-
mowania pierścienia i jego roli w kul-
turze z przykładami różnych słyn-
nych pierścieni istniejących do dnia 
dzisiejszego oraz ich opisem (forma, 
transkrypcje itp.). (adl.) [LONDYŃ-
SKI Bolesław] ROŚCISZEWSKI 
Mieczysław [pseud.] (1855-1928): Ta-
jemnicze praktyki kacerzy zachodu. 
Dzieje i stan obecny masonerii Nie-
miec, Francji, Anglii, Szwecji, Egip-
tu, Stanów Zjednoczonych i Kanady. 
Najnowszy, ściśle obiektywny opis 
wolnomularstwa, dokonany zwięźle 
i rzeczowo przez br. Peregrinusa. Dla 
czytelników polskich przyswoił… 
Poznań: Fr. Gutowski, 1921. – 53, 
[3] s. Zwięzły wykład na temat ma-
sonerii z jej podziałem występującym 
w świecie. W istocie jest to przeróbka 
i tłumaczenie dzieła Theodora Reussa 
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(1855-1923). (adl.) Tenże: Księga o siedmiu pieczęciach. Pierwszy bezstron-
ny opis Talmudu babilońskiego, sporządzony w najtreściwszym wykładzie 
z całkowitego tekstu, przełożonego na język niemiecki przez Łazarza Gold-
schmidta. (…)Dla czytelników polskich oprac… Lwów – Poznań: Sp. Nakł. 
„Markur”, 1920. – 53, [2] s. Zawiera: Co to jest Talmud?; Podział Talmudu 
na dwie części: Miszna i Gemara; Barajthoth i Thosephta; Z treści Talmudu: 
Z Miszny; Z Hoggadah; Talmud i Nowy Testament; Przysłowia w Talmu-
dzie; Kobieta i małżeństwo w Talmudzie; Talmud i Chrześcijaństwo; Losy 
ksiąg talmudycznych. (adl.) KORANYI Karol (1897-1964): Czary i gusła 
przed sądami kościelnemi w Polsce w XV i w pierwszej połowie XVI wieku. 
Lwów: Tow. Ludoznawcze, 1928. – 27 s. Odb. Z kwartalnika etnograficz-
nego „Lud”, t. 26. Praca historyka prawa w oparciu o materiały źródłowe 
ukazująca praktyki sądów kościelnych, jakże odmienne od znanych nam 
tekstów z kart podręczników. (adl.) KRZYWICKI Ludwik (1859-1941): 
Żmudź starożytna: dawni Żmudzini i ich warownie. Warszawa: Księgarnia 
Naukowa, 1906. – [4], II, [1], 8-89, [1], IV, [5] k. tabl., 10 fot. Dzieło wy-
bitnego socjologa i działacza społecznego w Polsce. Stanowi efekt jego kil-
kunastoletnich systematycznych badań archeologicznych nad grodziskami 
litewskimi. Praca ta spotkała się z uznaniem litewskich kręgów naukowych 
(adl.) FRANKOWSKI Eugeniusz (1884-1962): Zabiegi magiczne przy po-
życzaniu, kupnie i sprzedaży u ludu polskiego. Lwów: Tow. Ludoznawcze, 

1925. – 64 s., 22,5 cm, współopr. ppł. 
Odb.: kwartalnik etnograficzny „Lud” 
1924, ser. 2, t. 3. Próba syntetycznego 
oprac. rozproszonego w wielu dziełach 
interesującego materiału folklorystyczne-
go dotyczącego różnych dzielnic dawnej 
Polski. Pieczątki: „Księgozbiór Tadeusza 
Nyrkowskiego”. Osiem współoprawnych 
prac, w tym także rozpraw o charakterze 
naukowym o charakterze etnograficznym 
i historycznym. 250. –

263. NIERZWICKI J.(an) (1874-1939): 
Krótki przewodnik po Chełmnie. Spi-
sał… Chełmno: Tow. Przyjaciół Chełm-
na, [1929]. – 64 s., fot., 17 cm, brosz. wyd. 
Zdezaktualizowana pieczątka bibliotecz-
na. Rzadki regionalny przewodnik po 
pomorskim mieście pełnym zabytków. 
Drobne uszczerbki okł. 60. –
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264. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Droga lotnicza Warszawa, Poznań, 
Berlin. Opis oprac… [B.w.]: P.L.L. „LOT”, 1935. – 25 s., fot., mapki (ko-
lorowe), 25 cm, brosz. wyd. Ilustrowany fotografiami i mapkami opis trasy 

lotu samolotowego Polskiej Linii Lotniczej 
„Lot”. Drobne zagięcie i przybrudzenie 
okł., wewnątrz czysty egz. 40. –

265. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-
1959): Ilustrowany przewodnik po Lwo-
wie. Lwów: Uniwersytet Żołnierski przy 
Dow. Frontu Gal. i D.O.E., 1920. – 135, 
[23] s., il., pl., 14,5 cm, brosz. wyd. Prze-
wodnik po Lwowie, przygotowany specjal-
nie z myślą o żołnierzach polskich, którzy 
kilka miesięcy wcześniej bohatersko broni-
li miasta przed bolszewicką nawałą. Dzieje 
miasta i jego budowli, wraz z opisem oko-
lic podmiejskich. Grzbiet minimalnie nad-
pęknięty, czysty egz. 90. –

266. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-
1959): Ilustrowany przewodnik po ziemi 
kaszubskiej od Chojnic i Starogardu po 
morze Odbitka z „Ilustr. przew. po woj. 
pomorskiem” Lwów: Książnica Polska 
1924. – 182, [1] s., 108 il., [1] k. mapa 
(kolor., złoż.), 17 cm brosz. wyd. Polska 
Bibl. Turystyczna, nr 12 Szczegółowy 
przewodnik poprzedzony kilkudziesię-
ciostronicowym dodatkowym wstępem 
o ziemi kaszubskiej. Drobne uszkodzenia 
okł., zagięcia narożników. Mapa wielo-
barwna. 75. –

267. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-
1959): Polska. Część południowo-za-
chodnia. Ilustrowany przewodnik kole-
jowy. Graficzne opracowanie i okładka 
Edmunda Bartłomiejczyka. Warszawa: 
Ministerstwo Komunikacji, 1926. – [14], 
157, [27] s., il., mapka rozkład. (luzem 
w kieszonce), 22 cm, brosz. wyd. Bo-
gato ilustrowany przewodnik po Polsce 
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centralnej i południowej wzdłuż linii 
kolejowych (m.in. Warszawa, Kra-
ków, Kielce, Radom, Częstochowa) 
z uwzględnieniem Tatr i Pienin. Foto-
grafie m.in. Jana Bułhaka i Henryka 
Poddębskiego. Niewielkie uszkodzenia 
krawędzi okł., wewnątrz czysty egz. 
Stan bardzo dobry. 120. –

268. OR ŁOW ICZ Mieczys ław: 
Śląsk Zaolziański. [Warszawa: [Liga 
Popierania Turystyki – Polskie Kole-
je Państwowe], [1938/1939]. – [48] s., 
fot., 16 cm, brosz. wyd. Opis miast 
i zabytków Śląska Zaolziańskiego przy-
łączonego do macierzy jesienią 1938 r. 
Stan bardzo dobry. 50. –

269. ORMICKI Wiktor (1898-1941): Życie gospodarcze Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Księg. Geograficzna „Orbis”, 1929. – 
308 s., 6 fot., tabl. w tekście (właśc. tabel) XXXIII; 10, [32] s., 75 map 
(atlas), 23,5 cm, opr. pł. tłocz. Prace Instytutu Geograficznego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, z. 11. Geografia gospodarcza Kresów wschodnich 
z uwzględnieniem stosunków kulturalno-politycznych, narodowościowych 
i wyznaniowych. Okł. ze śladem zalania, krawędź grzbietu nadpęknięta, 
wewnątrz czysty egz. Tyt. również w języku niem. 100. –

270. OSSENDOWSKI F.(erdynand) 
Antoni (1878-1945): Polesie. Poznań: 
Wydaw. Polskie, [1934]. – 206, [2] s., fot., 
il., 21 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. tyt. na 
grzbiecie i herbem kolor. na licu. Cuda 
Polski. Piękno przyrody, pomniki pracy, 
zabytki dziejów, t. 6. Monografia jednej 
z najpiękniejszych krain II Rzeczypo-
spolitej, ilustrowana m.in. fotografiami 
artystycznymi Jana Bułhaka, Zofii Cho-
mętowskiej, Henryka Poddębskiego i Ste-
fana Plater-Zyberka. Nieznaczny ślad po 
usunięciu pieczątki na k. tyt., poza tym 
czysty i ładny egz. 200. –
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271. PAMIĘTNIK kijowski. T. 2. Londyn: Koło Kijowian, 1963. – XVI, 271, 
[1] s., [22] s. tabl., [1] k. portr., il., mapki, pl., 21,5 cm, opr. pł. wyd. Za-
wiera m.in. wspomnienia z Żytomierza i ziemi owruckiej na Wołyniu; 
sylwetki biograficzne Karola i Emunda Różyckich dowódców polskich 
w powstaniu styczniowym oraz zasłużonych kijowian Aleksandra Jabło-
nowskiego (1829-1913), Józefata Andrzejowskiego (1849-1939), Antoniego 
Czerwińskiego (1870-1932), Włodzimierza hr. Grocholskiego (1857-1914), 
Stanisława Horwatta (1865-1930), Ludwika Janowskiego (1878-1921), Jana 
Lipkowskiego (1863-1937), Wincentego Lisowskiego (1855-1918), Jana 
Narcyza Olizara (1853- 1915), Szczęsnego Poniatowskiego (1857-1936), 
Józefa hr. Potockiego (1862-1922), Teofila Skalskiego (1877-1958), Stani-
sława Syroczyńskiego (1849-1912) i Henryka Zdanowskiego (1861-1910). 
Artykuły monograficzne – Cukrownictwo na Ukrainie; Polskie Kolegium 
w Kijowie 1917-1919; Firma „Leon Idzikowski” w Kijowie; Wacława Pere-
tjatkowiczowa i jej szkoła w Kijowie. 100. –

272. PAPROCKI Franciszek: Piątek. Rzut oka na przeszłość miasta i jego stan 
obecny. Piątek: Bank Spółdzielczy, 1937. – [12], 108 s., il., 23 cm, brosz. 
wyd. Monografia miasteczka, od 1867 wieś, na trasie Łęczyca – Łowicz. 
Niewielkie zagięcia krawędzi okł. oraz ubytki w dolnej części grzbietu, stan 
dobry. 100. –

273. PAWIŃSKI Adolf (1840-1896): Portugalia. Listy z podróży. Warszawa: 
Gebethner i Wolff, 1881. – [8], 303, [3] s., 21,5 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. 

Pieczątka: „Andrzej Stonko”. Opis po-
dróży do Portugalii, wrażenia, historia 
i zabytki pióra wybitnego historyka pol-
skiego. Naturalne zbrązowienia papieru 
i otarcia. opr. 90. –

274. PIERADZKA Krystyna (1908-
1986): Na szlakach Łemkowszczyzny. 
Kraków: Nakł. Komitetu do Spraw 
Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Pol-
ski przy Tow. Rozwoju Ziem Wschod-
nich, 1939. – VIII, 232 s,, 63 il., [2] k. 
map rozkł., 24 cm, brosz. wyd. Historia 
terenów zwanych Łemkowszczyzną na 
przestrzeni wieków w południowej części 
pow. Nowy Sącz, Gorlice, Jasło i Krosno 
oraz częściowo Sanok. 200. –
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275. PIESZKO Michał Marian 
(1890-1969): Przewodnik po Zamo-
ściu i okolicy. Zamość: Pol. Tow. Kra-
joznawcze, 1934. – 99, [11] s., [24] k. 
tabl., [1] k. pl. złoż., fot., portr., 17 
cm, brosz. wyd. ze złoc. na okł. Dzie-
je miasta i jego zabytki wraz z tra-
sami wycieczkowymi po okolicach 
(Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwie-
rzyniec, Łabunie i Skierbieszów) oraz 
informatorem miejskim. 90. –

276. PINIŃSKI Leon (1857-1938): 
Piękno miast i zabytki przeszłości z 55 
rycinami. Lwów: Księg. H. Altenber-
ga, [1912]. – [2], IV, 47, [1] s., [43] s. 
tabl. (z 55 fot.), 25,5 cm, opr. ppł. Pie-
czątka: „Stanisław Kotowski”. Uni-
wersytecki wykład zasad ochrony za-
bytków na szerokim tle europejskim. 
Liczne przykłady z Warszawy, Krako-
wa, Torunia i Lwowa (szczególnie bo-
gato zilustrowane miasto). 120. –

277. PŁOCK. [oprac. Michał Jach-
nis (1901-1973)]. [Warszawa: Liga 
Popierania Turystyki – Polskie Ko-
leje Państwowe, ok. 1935]. – [16] s., 
fot., 16 cm, brosz. wyd. Popularny 
opis dziejów Płocka i jego zabytków 
z planem oraz fotografiami autorstwa 
m.in. Henryka Poddębskiego. Stan 
bardzo dobry. 30. –

278. [PODHALE] SKALNE Pod-
hale. Powiat nowotarski. [Oprac. 
S. Ciechanowski i A. Skoda]. [Nowy 
Targ: Wydz. Powiatowy, ok. 1930]. – 
[20] s., 14 fot., 2 mapki, 17 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowana pieczątka 
biblioteczna. Popularny przewodnik 
turystyczny po regionie. 30. –
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279. POLSKA w krajobrazie i zabytkach. [Fot.]: (Jan) Bułhak, (Zdzisław) Mar-
cinkowski, (Jan) Jaroszyński, (Henryk) Poddębski i inni, fotografje Wł.(o-
dzimierz) Dzwonkowski; Photo-Plat (Stefan Plater-Zyberk) i in.; [autorzy 
artykułów: Julian Ejsmond, Henryk Gąsiorowski, Aleksander Janowski, 
Alfred Lauterbach, Juljusz Kłos, Władysław Miedniak, Mieczysław Orło-
wicz, Jerzy Remer, Tadeusz Szydłowski, Adam Wisłocki, Marjusz Zaruski; 
opisy zdjęć Wł. Dzwonkowski, Antoni Karczewski]. T. 1-2. Warszawa Tad. 
Złotnicki 1930-1931. – XLVII, [1], 140 s., 312 s. fot.; 137 s., 320 s. fot.,. 
33 cm opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc. tyt. na grzbiecie i licu. Monumentalny 

album 1446 fotografii krajoznawczych autorstwa 
najwybitniejszych fotografików polskich okre-
su międzywojennego. Zawiera zdjęcia krajobra-
zów i zabytków podług ówczesnych województw, 
z odrębnymi rozdziałami poświęconymi Warsza-
wie, Krakowowi i Tatrom oraz stosownymi obja-
śnieniami pióra krajoznawców. Miejscami otarcia 
narożników opr. i krawędzi grzbietu, wewnątrz 
czysty egz. 1 200. –

280. [POMORZE Gdańskie, Górny Śląsk, 
Kraj Warty] WIEDERGEWONNENES deut-
sches Land in Danzig-Westpreussen, Ostpreussen, 
Wartheland, Oberschlesien, Steiermark, Kärnten, 
Elsass, Lothringen, Luxemburg, Eupen-Malmedy 



117

unter Mitarb. von Fritz Bracht [i in.]; hrsg. von Otto H. Spatz (1900-1989). 
2 verb. und erw. Aufl. München – Berlin: J. Lehmann, 1943. – 262, [2] 
s., 199 fot., 8 map, 24 cm, brosz. wyd. Wyd. o charakterze albumowym 
prezentujące „przywrócone do macierzy niemieckiej” ziemie Pomorza 
Gdańskiego, Prus Wschodnich, Kraju Warty (ziem Wielkopolski i woje-
wództwa łódzkiego), Górnego Śląska, Alzacji i Lotaryngii oraz Luksem-
burga. Całostronicowe fotografie zabytków i krajobrazów ziem polskich 
pod okupacją niemiecką. Współautorami do poszczególnych rozdziałów 
byli m.in. zbrodniarze hitlerowscy gauleiterzy Fritz Bacht, Arthur Greiser 
i Erich Koch. Drobne odbarwienia okł. i zagięcia krawędzi opr. na licu, 
poza tym stan bardzo dobry. 100. –

281. PONIATOWSKI Józef (1897-1995): Po-
lesie w gospodarczej strukturze Polski. Wilno: 
[b.w.], 1934. – 16 s., 21 cm, brosz. wyd. Zdez-
aktualizowana pieczątka biblioteczna. Bibljo-
teczka „Włóczęgi”, nr 1. Szkic ekonomiczno-
-gospodarczy o Polesiu autorstwa ministerstwa 
rolnictwa. 30. –

282. PRUDENTIAL House. Nowa siedzi-
ba Towarzystwa Ubezpieczeń Przezorność 
w Warszawie. [Rys. wykonał Eugeniusz Szpar-
kowski]. Warszawa: [b.w.], 1933. – [29] s., fot., 
il., 29 cm, opr. karton wyd. z tłocz. złotem tyt. 
na okł. Praca z okresu budowy „Prudentiala” 
(1931-1934) – warszawskiego wieżowca w stylu 
art déco. Stanowił siedzibę angielskiego „To-
warzystwa Ubezpieczeń Prudential” (Prze-
zorność). W momencie powstania był drugim 
w Europie drapaczem chmur. Papier kredowy. 
Stan bardzo dobry. 100. –

283. PRUS Konstanty (1872-1961): Spis miej-
scowości Polskiego Śląska Górnego. Nazwy 
wszystkich gmin, obszarów dworskich oraz 
osad i kolonji znaczniejszych. Zestawił… By-
tom: Polski Komisarjat Plebiscytowy dla Gór-
nego Śląska, 1920. – 106 s., 20 cm, opr. wyd. 
karton tłocz. Podpis własnościowy wewnątrz 
okł. Alfabetyczny spis miejscowości z podaniem 
krótkich informacji o położeniu każdej z nich, 
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uzupełniony skorowidzem niemiecko-polskim. Zagięcia i przykurzenia 
okł., poza tym stan bardzo dobry. 100. –

284. PRUSY Wschodnie. Przeszłość i teraźniejszość. Książka zbiorowa pod red. 
Mariana Zawidzkiego. Poznań: Związek Obrony Kresów Zachodnich, 1932. 
– XIV, 338 s., mapa złoż., liczne fot., il., mapki i wykresy, 25 cm, brosz. wyd. 
Zawiera m.in.: Józef Kostrzewski, Zabytki przedhistoryczne Prus Wschod-
nich; Kazimierz Tymieniecki, Znaczenie polityczne sprowadzenia Krzyża-
ków; Wacław Sobieski, Walka o programy i metody rządzenia w Prusach 
Książęcych; Stanisław Srokowski, Pamiątki polskie w Prusach Wschodnich; 
Kazimierz Nitsch, Język polski w Prusiech Wschodnich; Antoni Plutyński, 
Upadek gospodarczy Prus Wschodnich. Okładki broszury przybrudzone ze 
śladami zbrązowień, wewnątrz czysty egz. 120. –

285. PRUSZYŃSKI Ksawery (1907-1950): Podróż po Polsce. Warszawa: Tow. 
Wyd. „Rój”, 1937. – 199, [2] s., 20 cm, opr. pł. Zbiór reportaży z miast 
i miasteczek Polski międzywojennych (Częstochowa, Lwów, Łódź, Rze-
szów, Polesie i Wołyń). Reportaże z „czerwonej” Łodzi, z okresu antyży-
dowskich zajść w Przytyku, chłopskiej i rzemieślniczej Polski oraz naro-
dowej Polski przysięgającej przed ołtarzem jasnogórskim. Drobne otarcia 
opr., wewnątrz czysty egz. 80. –

286. PRZEWODNIK po Poznaniu 
i Wielkopolsce z uwzględnieniem Pomo-
rza i Śląska. Poznań: Wielkop. Związek 
dla Popierania Turystyki, 1929. – 77, 
[3] s., fot., il., 16 cm, brosz. wyd. Zdez-
aktualizowana pieczątka biblioteczna. 
Przewodnik ze szlakami wycieczek. Na 
papierze kredowanym. 50. –

287. PRZEWODNIK po ratuszu po-
znańskim. Poznań: Tow. Miłośników m. 
Poznania, 1924. – 52 s., il., inseraty, 23 
cm, brosz. wyd. Wydawnictwo Towarzy-
stwa Miłośników Miasta Poznania. Mo-
nografia ratusza poznańskiego, opis jego 
wnętrz i okolic z bogatym materiałem 
ogłoszeniowym. 40. –

288. PRZEWODNIK po wystawie. Powszechna Wystawa Krajowa w roku 
1929 w Poznaniu. [Poznań]: Biuro Ogłoszeń „PAR; Polska Ajencja Rekla-
my Franciszek Krajna, [1929]. – 109, [7] s. 2 mapy (rozkł., jedna kolor.: 
32 × 40,5 cm; 32 × 41 cm), fot., il., 17 cm, opr. karton wyd. Na okładce 
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tytuł: Przewodnik po Powszechnej Wystawie Krajowej. Wydawnictwo ofi-
cjalne. Przewodnik po wystawie na dziesięciolecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zawiera opis wystawy oraz dwa jej plany, inseraty reklamo-
we, w tym kolorowe. Zagięcia okł., podklejony narożnik, wewnątrz stan 
bardzo dobry. 80. –

289. PRZYPKOWSKI Tadeusz (1895-
1977): Piękno Warszawy. III. Pomniki pu-
bliczne i rzeźby ogrodowe. tekst i układ 
graf… Warszawa: [b.w.], 1936. – 27, [2] s., 
[40] k. tabl. (naklejane), 24 cm, opr. wyd. pł. 
z tyt. i herbem Warszawy tłocz. złotem na 
licu, okł. oryg. brosz. zach. (tyt. i znaki tłocz. 
złotem). Dedykacja z 1953 r. na k. przedtyt. 
„Jednym z charakterystycznych wyrazów każ-
dego wielkiego miasta, obok zabytków archi-
tektury, są jego pomniki publiczne. Mają one 
zarówno estetyczne zadanie upiększania mia-
sta jak i społeczne przypominania tych wyda-
rzeń i ludzi, którzy tworzyli historię i kulturę 
miasta i narodu”. Praca zawiera 40 fotografii 
pomników, obelisków i rzeźb warszawskich, 
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w tym wielu już nieistniejących (fot. Autor, Pho-
to-Plat [Stefan Plater-Zyberk], Henryk Poddębski 
i S. Zajczyk). Częściowe otarcie złoc. herbu Warsza-
wy, poza tym stan bardzo dobry. 150. –

290. PUŁTUSK Oprac. Jerzy Chyczewski. 
[Warszawa]: Wydawnictwo Ministerstwa Komu-
nikacji, [ok. 1930]. – [12] s., fot., pl., 17 cm, opr. 
ppł. Opis miasta i jego zabytków z praktycznymi 
poradami dla turystów. Fotografie Henryka Pod-
dębskiego i ze zbiorów Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie. 40. –

291. [PUSTELNIK] CENNIK Parowej Fabryki 
Dachówek Żłobionych „Pustelnik” pod Warsza-
wą. Warszawa: Maksymilian Małachowski, 1894. 
– [14] s., il., 19 cm, brosz. wyd. Kolorowy ilu-
strowany cennik podwarszawskiej fabryki dachó-
wek niedaleko Marek z wizerunkiem fabryki i jej 
firmowym znakiem należącej do Maksymiliana 
Małachowskiego (1842-1905). Drobne zagięcia 
i przybrudzenia okł. 60. –

292. RADLIŃSKI Tadeusz (1875-1952): Geo-
grafja ludowa. Cz. III: Europa. Warszawa: Polska 
Składnica Pomocy Szkolnych, [1917]. – 97, [1] s., 
22 fot., il. i rys., 19 cm, brosz. wyd. Z dedykacją 
autora dla Władysława Radwana. Popularny pod-
ręcznik dla geografii do szkół w Królestwie Pol-
skim. Okł. trójbarwna Zakładów Artystycznych 
„Helios”. 40. –

293. RADWAŃSKI Jan (1819-1873): Krót-
ka rzecz o mitologiji słowiańskiej w ogólności, 
a w szczególności jednej zabawy ludowej w Polsce 
Turoniem zwanej dotycząca, z powodu materyji 
tegoż Turonia mieszczącej się w części artykułu 
„Z przeszłości (okolice Kielc, Pińczowa i Chmiel-
nika)” w N. 15 czasu d. 19 stycznia 1862 r. ogłoszo-
nego przez Józefa Łepkowskiego podana przez… 
Kraków: [nakł. autora], 1862. – [2], 64 s., 21 cm, 
opr. pł. z epoki. Pieczątka: „Księgozbiór Krzyża-
nowskich w Czerpowodach” [pow. Humań, gu-
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bernia kijowska, własność ówcześnie Stanisława 
Krzyżanowskiego (1841-1893), historyka i archeolo-
ga]. Studium etnograficzne o turoniu występującym 
w obrzędach ludu polskiego i próba odpowiedzi na 
genezę jego pochodzenia. 80. –

294. REYCHMAN Jan (1910-1975): Przewodnik 
po Podhalu, Spiszu, Orawie i Północnej Słowacji. 
Warszawa: Gł. Księg. Wojsk., 1937. – XVI, 258 s., [7] 
k. map (złoż.)., 17 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowa-
ne pieczątki własnościowe. Zawiera szczegółowy opis 
tras turystycznych, zabytków, wraz z wskazówkami 
informacyjnymi co do bazy noclegowej, wyżywienia, 
komunikacji itp. Stan bardzo dobry. 180. –

295. RODZINA Polska (1927-1939). Miesięcznik 
ilustrowany. R. XI: maj 1937, nr 5. Red.: Józef Za-
widzki; red. działu kobiecego: Lucyna Kotarbińska. 
Warszawa: [Wyd. Kongregacji Misyjnej ks. ks. Pal-
lotynów], 1937. – 193-239, [1] s., fot., il., winiety, 
30,5 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in.: Janina Welke-
-Siwkowska, Muzea watykańskie [rzeźba starożyt-
na]; E. Szermentowski, genialny malarz [Kazimierz 
Lasocki]; Ludomir Rubach, Wilno miasto kościo-
łów; Władysław Oszelda, U Polaków na rumuń-
skiej Bukowinie. Bogato ilustrowane czasopismo 
społeczno-kulturalne z artykułami dotyczącymi 
zagadnień polskich. Na okł. kolor. „Madonna Pol-
ska” według projektu Władysława Skoczylasa. Stan 
bardzo dobry. 60. –

296. [ROKITNO] RUINY kościoła w Rokitnie 
1914 r. Warszawa: [b.w., ok. 1918]. – [4] s., [17] k. 
tabl., 15 × 23 cm, opr. karton wyd. z tłocz. złotem 
tyt. na licu. Album z widokami kościoła Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w powiecie 
błońskim niedaleko Warszawy zniszczonym pod-
czas walk niemiecko-rosyjskich w 1915 r. Drobne 
zagniecenia. 45. –

297. ROOSEVELT Teodor (1858-1919): Wędrów-
ki amerykańskie przyrodnika – myśliwego. Przekład 
Jerzego Oreńskiego. Cz. 1 [więcej nie wydano]. War-
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szawa: „Redakcya Łowca Polskiego”, 1911. 
– [2], III, [1], 463 s., 20,5 cm, opr. ppł. 
Barwne wspomnienia z afrykańskiego sa-
fari (wraz z listą upolowanej zwierzyny) 
byłego prezydenta USA, zapalonego my-
śliwego, z roku 1909/1910. Podklejenia na 
s. 37 (marginesy). 100. –

298. ROSSET Edward (1897-1989): 
Prostytucja i choroby weneryczne w Ło-
dzi. Z przedm. Witolda Chodźki. Łódź: 
Wydział Zdrowotności Publicznej Ma-
gistratu m. Łodzi, 1931. – 32 s., err., 
25 cm, brosz. wyd. Analiza prostytu-
cji w Łodzi w pierwszym dziesięciole-
ciu Polski niepodległej w zestawieniu 
z innymi miastami. Praca naczelnika 
wydziału statystycznego łódzkiego ma-
gistratu. 40. –

299. [RYGA] Das deutsche Riga. Dokumente. Mit 89 Abbildungen. Leipzig: 
S. Hirzel, 1942. – 112 s., il. 89, 24,5 cm, brosz. wyd. Pamiątki kultury 
niemieckiej w mieście Rydze, ongiś we władaniu Zakonu Kawalerów Mie-
czowych. Liczne fotografie starych dokumentów. Lekki ślad po zalaniu na 
obrzeżach. 70. –

300. SAWICKI Tymoteusz (1890-
1946): 3 dni w Warszawie. Wilanów. 
Przewodnik ze specjalnymi planikami na 
każdy dzień oraz ogólnym planem War-
szawy monumentalnej. Oprac… Warsza-
wa: Pol. Tow. Księg. Kolejowych „Ruch” 
S.A., [1930]. – 32 s., mapki, mapa kolo-
rowa (81 × 66 cm), 15,5 cm, opr. karton. 
wyd. Niezwykle praktyczny przewodnik 
dla turysty „w biegu” z efektownym ko-
lorowym planem Warszawy. 70. –

301. SEWERYN Tadeusz (1894-1975): 
Krakowskie skrzynie malowane. Kraków: 
Muzeum Etnograficzne, 1928. – [4], 38 
s., [5] k. tabl. (kolor.), 33 ryc. il., 30 cm, 
brosz. wyd. Wyd. Muzeum Etnograficz-
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nego w Krakowie, nr 1. Bogato ilustrowane studium artystyczno-etnogra-
ficzne o misternie zdobionych skrzyniach ludowych. Dołączono rozkłada-
ne szkice graficzne skrzyń na papierze w ołówku i piórku (luzem). Grzbiet 
sklejony taśmą i zagniecenia brosz., poza tym czysty egz. 100. –

302. SEWERYN Tadeusz (1894-1975): Parzenice góralskie. Kraków: Muzeum 
Etnograficzne, 1930. – 55 s., 11 k. tabl., 30 il., 30 cm, brosz. wyd. Wy-
dawnictwa Muzeum Etnograficznego nr. 2. Studium etnograficzne doty-
czące haftowanych ozdób strojów góralskich z barwnymi planszami i rys. 
Analiza symboliki różnych motywów. Niewielki ślad po zalaniu na dolnej 
części okł. i zagięcia na k. przedtyt., poza tym czysty egz. 90. –

303. [SIEDLCE] SIEDLECKAJA Gubernija. [Pamiątkowa książka siedlec-
kiej guberni na 1913 rok]. Siedlce: [Siedleckoje Prawlienije], 1912. – VIII, 
292, 136, [1] s., [2] k. tabl. (w tym jedna karta z herbem tłocz. złotem), 
20,5 cm, brosz. wyd., tymczasowe okł. (pap. niebieski) zachowane szcząt-
kowo. Kalendarz i informator urzędowy guberni siedleckiej na rok 1913 
z uwzględnieniem władz gubernialnych i instytucji na szczeblu gminy 
(w tym wyznaniowych) poszczególnych powiatów (Bielsk Podlaski, Gar-
wolin, Konstantynów, Łuków, Radzyń Podlaski, Sokołów Podlaski, Siedlce 
i Włodawa). Okolicznościowy rozdział historyczny poświęcony rosyjskie-
mu domowi panującemu Romanowów w związku z 300-leciem dynastii, 
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ilustrowany herbem imperium rosyjskie-
go tłoczonym złotem. Źródło informacji 
dla historii Podlasia z okresu zaboru ro-
syjskiego. Czysty egz. 300. –

304. [SOK AL] PAMIĘTNIK jubi-
leuszowy Państwowego Seminarjum 
Nauczycielskiego Męskiego w Soka-
lu: 1895-1925. [Słowo wstępne E. M. 
krypt.]. Sokal: Grono Naucz. Państ. Se-
min. Naucz. Męsk., 1925. – 96 s., il., 23 
cm, brosz. wyd. Historia Państwowego 
Seminarium Nauczycielskiego Męskiego 
w Sokalu ze spisami nauczycieli i absol-
wentów. Sokal nad Bugiem w wojewódz-
twie lwowskim. Do 1951 r. znajdował się 
w granicach Polski. 60. –

305. [SOKOŁÓW Podlaski] KU czci ks. Stanisława Brzózki, Franciszka Wil-
czyńskiego i powstańców poległych na Podlasiu. Jednodniówka na uro-
czystość odsłonięcia pomnika w Sokołowie Podlaskim dnia 23 maja 1925 
r. Sokołów Podlaski: Komitet Budowy Pomnika, 1925. – 17, [3] s., fot., il., 
35 cm, brosz. wyd. Historia budowy pomnika ostatnich dowódców po-
wstania styczniowego, częściowo zniszczonego przez Niemców w 1940 r. 
Z biogramami bohaterów. Okł. nieco przybrudzona. 75. –

306. SOSNOWSKI Kazimierz (1875-
1954): Beskidy Zachodnie. Kraków: 
Księg. geograficzna „Orbis”, 1924. – 248, 
[8] s., il., 16 cm, opr. ppł. Zdezaktualizo-
wane pieczątki własnościowe. Bibljotecz-
ka Geograficzna „Orbis”. Serja III, t. 5-6. 
Szczegółowy opis Beskidów Zachodnich 
(Beskid Sandecki, Pieniny, Limanowsko-
-makowski Beskid, Pasmo Podhalańskie, 
Pasmo przedbabiogórskie, Pasmo Babio-
górskie, Beskid Żywiecki, Beskid Mały 
lub Polski, Beskid Śląski). 60. –

307. SROKOWSKI Stanisław (1872-
1950): Geografja gospodarcza Polski. 
Wyd. nowe rozszerz. Warszawa: Instytut 
Społeczny, 1939. – VIII, 577 s., 177 map 
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i wykresów, 24 cm, opr. ppł. Obejmuje: Struktura fizyczna; Struktura lud-
ności; Struktura gospodarcza; Struktura osiedli i podział administracyjno-
-terytorjalny państwa; Struktura geopolityczna; Zaolzie. Wraz z obszer-
ną bibliografią oraz skorowidzem nazw geograficznych, nazwisk i rzeczy. 
Otarcia opr., czysty egz. 120. –

308. STARZYŃSKI Stefan (1893-
1943): Rozwój stolicy. Odczyt wygło-
szony w dniu 10 czerwca 1938 r. na 
zebraniu urządzonym przez Okręg 
Stołeczny Związku Rezerwistów. 
Warszawa: Wyd. S.O.Z.R., 1938. – 
97, [1] s., il., pl., mapy, 24 cm, brosz. 
wyd. Wizja rozwoju stolicy Polski au-
torstwa jej ostatniego przedwojennego 
prezydenta omawiająca dotychczaso-
we osiągnięcia uzyskane w większości 
newralgicznych dziedzin. Zamiesz-
czono szereg wizjonerskich projektów 
(m.in. Dzielnicy Wielkiego Marszał-
ka z kościołem Opatrzności, parków 
sportowych na Siekierkach i Żolibo-
rzu oraz przygotowań do Powszech-
nej Wystawy Krajowej na rok 1944). 
Drobne zagięcie narożnika, poza tym 
stan bardzo dobry. 50. –

309. STAŚKO Józef: Przewodnik 
po polskiem wybrzeżu. Warszawa: 
RUCH, 1924. – 191, [1] s., [1] k. 
mapa, 14 cm, brosz. wyd. Obszerny 
przewodnik po polskim wybrzeżu 
z zarysem historycznym poszczegól-
nych miejscowości. Mapa podklejo-
na. Dwie mapy wybrzeża polskiego 
(jedna trójbarwna, a druga autorstwa 
Romana Figurskiego). Drobne pod-
klejenia. 50. –

310. STAŚKO Józef: Przewodnik 
po Wejherowie i okolicy. Wejhero-
wo: Gazeta Kaszubska, [1923]. – 
126 s., 15 cm, brosz. wyd. Pierwszy 
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polski przewodnik po Kaszubach. 
Drobne uszczerbki grzbietu okł., 
czysty egz. 100. –

311. STASZIC Stanisław (1755-
1826): Dziennik podróży... 1789-
1905. Z rękopisów wyd. Cezary Le-
śniewski. Warszawa: P.A.U., 1931. 
– LXVI, 515 s., 24 cm, brosz. wyd. 
Archiwum do Dziejów Literatury 
Polskiej. Serja II, t. II. Relacje z po-
dróży do Austrii i Włoch. 90. –

312. STĘPOWSKI Maryan: Poże-
gnanie księcia Józefa z Krakowem (8 
maja 1813). Szkic historyczny. Napi-
sał… Kraków: Tow. Szkoły Ludowej, 
1913. – 32 s., il., 20 cm, opr. karton. 
wyd. Odczyt wygłoszony na Wal-
nem Zgromadzeniu Towarzystwa 
Opieki nad Polskimi Zabytkami 
Sztuki i Kultury w Krakowie, dn. 7 
marca 1913. Historia miejsca ostat-
niego pobytu ks. Józefa Poniatow-
skiego na polskiej ziemi w dworku 
„Pod Lipkami” na podkrakowskim 
Zwierzyńcu i pamiątki z tym zwią-
zane. Papier kredowy. Okł. brosz. 
uszkodzone (zreperowane). 50. –

313. STERNKLAR Leon (1866-
1937): Artystyczno-informacyjny 
przewodnik po Neapolu i okolicy 
z planem miasta i Muzeum Naro-
dowego. Oprac… Lwów – Warsza-
wa: Księg. Polska B. Połoniecki – E. 
Wende i Sp., 1906. – 184, XI s., [4] 
k. map i pl. (złoż., częściowo kolor.), 
15 cm, brosz. wyd. Pierwszy i jedy-

ny jak dotąd praktyczny przewodnik polski po Neapolu i okolicach. Nie-
wielkie odbarwienia na krawędziach karty tyt. (od czerwonej okł.), poza 
tym czysty egz. 100. –
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314. STO lat ustawy zgromadzeń 
rzemieślniczych w Królestwie Polskim. 
Warszawa: Sekcya Rzemieślnicza przy 
Tow. Popierania Drobnego Przemysłu 
i Handlu w Warszawie, 1916. – 89 s., 
24 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in. In-
stytucye Rzemieślnicze Społeczne z wy-
kazem imiennym i spisem Zgromadzeń 
Rzemieślniczych Warszawskich ze spi-
sem majstrów (np. Zgromadzenie For-
tepianistów i Organmistrzów czy Fry-
zyerów i Perukarzy czy Golarzy tudzież 
Piernikarzy i Woskarzy). Grzbiet nad-
pęknięty. 60. –

315. SULIGOWSKI Adolf (1849-1932): 
Z dalszych lat. Mowy. Warszawa: skł. gł. 
u Gebethnera i Wolffa, 1914. – 116 s., 25 
cm, brosz. wyd. Mowy i pisma okolicz-
nościowe prawnika, adwokata, profesora 

Uniwersytetu Warszawskiego i posła na sejm. Zawiera m.in. opis Powiśla 
Warszawskiego z 1892 r., przejmujący obraz życia 30 000 mieszkańców 
dzielnicy (Czerniakowska, Dobra, Ludna, Okrąg, Przemysłowa, Fabryczna 
Solec, Tamka i inne), gdzie istniały różne światy. 60. –

316. [SZCZECIN] An die Ostsee via 
Stettin. Dampfschiffs – Fahrplan und 
Verkehrs – Handbuch mit illustrierter 
Reisebeschreibung und Verkehrskarte 
der Ostsee. XII. Jahrgang. Stetin [Szcze-
cin]: Stettiner Dampfschiff – Gesellschaft 
J.F. Braeunlich, 1913. – 176 s., fot., il., 
tabele, 17,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik 
po Szczecinie i okolicach z informacjami 
na temat żeglugi pasażerskiej po Bałty-
ku oraz z mapą szlaków wodnych. Mapa 
podklejona, drobne przybrudzenia okł., 
wewnątrz czysty egz. 120. –

317. [SZEMBEK Krystyna]: Jazłowiec. 
[Jazłowiec: SS. Niep. Poczęcia Najśw. 
Maryi Panny: 1938]. – 205 s., [2] k. tabl. 
(rozkł.), fot., il., 18 cm, opr. ppł. wyd. 
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Monografia Zakładu SS. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Jazłowcu k. 
Buczacza wraz ze spisem uczennic z lat 1863/64-1937/8 (wśród nich prze-
ważały pochodzące z najznamienitszych rodów szlacheckich i ziemiań-
skich). Tyt. okł. Bardzo ładny egz. 150. –

318. [TORUŃ] Krótki przewodnik po Toruniu. Wyd. staraniem Pomorskiej 
Elektrowni Krajowej „Gródek” na X. Zjazd Elektrowni Polskich 2-4 
czerwca 1928 r. Toruń: PEK „Gródek”, 1928. – 32 s., [8] k. tabl. w ramach 
paginacji, [1] k. pl. (kolor., złoż.), 19 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana 
pieczątka biblioteczna. Popularny i praktyczny przewodnik turystyczny 
po Toruniu z informacjami o gmachach i instytucjach publicznych. Papier 
kredowy. Zażółcenia okł. i zagięcia kart. 40. –

319. [TYCHY] BÜCHS Jerzy: BRO-
WAR Ksią żęcy Tychy (1629-1929). 
Przegląd dziejów 300-letniego rozwoju. 
Napisał… [Katowice]: Kattowitzer Buch-
druckerei – und Verlag, [1929]. – [4], 43, 
[1] s., [48] k. tabl., 32 cm, opr. pł. wyd. 
ze złoc. tyt. i herbem na przednim licu. 
Bogato ilustrowana księga pamiątkowa 
browaru książęcego rodu Hochbergów v. 
Pless w Tychach wydana na 300 lecie jego 
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powstania. Drobne przybrudzenia i otarcia opr., poza tym stan bardzo do-
bry. Dołączono oryginalną odbitkę listu dyrektora browarów reklamującą 
publikację. 250. –

320. VERDMON-JACQUES 
Leonard de (1861-1930): Łęczyca 
i Tum. Warszawa: Wydaw. Stanisła-
wa Graeve, 1909. – 32 s., il., 20 cm, 
opr. karton, okł. oryg. brosz. zach. 
Zdezaktualizowana pieczątka bi-
blioteczna. Biblioteczka Krajoznaw-
cza (Warszawa; 1909-1910), 1. Popu-
larny szkic historyczny przeznaczony 
dla turystów z opisem zabytków już 
dziś nieistniejących. 80. –

321. [VERDMON-JACQUES Leonard de (1861-1930)]: Z Sieradza przez 
Zduńską Wolę, Łask, Pabjanice i Rzgów do Łodzi. Oprac. L.V.J. War-
szawa: Wydaw. Stanisława Graeve, 1909. – 31 s., fot., il., 19 cm, brosz. 
wyd. Dawna pieczątka własnościowa. Biblioteczka Krajoznawcza, 3. Mały 
przewodnik historyczny po okolicach Łodzi z opisami m.in. hali targowej 
w Zduńskiej Woli, tamtejszych kościołów, charakterystyką kolegiaty w Ła-
sku, fabryki Kruschego i zamku w Pabianicach oraz kościoła w Rzgowie. 
Przybrudzenia okł. 60. –
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322 .  WA R SZ AWA pr z y s z ło ś c i . 
[Przedm. Stefana Starzyńskiego (1893-
1943)]. Warszawa: Wydaw. Komitetu 
Wystawy „Warszawa przyszłości”, 1936. 
– 113 s., fot., il., 24 cm, brosz. wyd. Wy-
stawa poświęcona rozwojowi gospodar-
czo-inwestycyjnemu Warszawy i regionu, 
przedstawiająca zrealizowane i planowane 
projekty urbanistyczne (m.in. metro, pla-
ce, dzielnice, bulwary itp.). Wystawa ta 
z inicjatywy prezydenta miasta miała za 
zadanie zmobilizować siły twórcze miesz-
kańców i rozbudzić zainteresowanie dla 
rozwoju miasta. Minimalne zagięcia kra-
wędzi okł., poza tym stan bardzo dobry. 
Papier kredowany. Okł. projekt. architekci 
i graficy Jerzy Hryniewiecki (1908-1989) 
i Stefan Osiecki (1902-1977). 90. –

323. WARSZAWA wczoraj i dziś. 
Praca zbiorowa pod redakcją St.(efanii) 
Sempołowskiej (1869-1944). Z  licz-
nymi ilustr. T. 1 [więcej nie wydano]. 
Warszawa: „Nasza Księg.”, Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, TW „Rój” 
i J. Mortkowicz, 1938. – VII, [3], 287, 
[1] s., [49] s. tabl., mapa (kolor., roz-
kład.), 25,5 cm, brosz. wyd. Obszerna 
monografia Warszawy obejmująca dział 
geograf iczny i historyczny z kroniką 
ruchów masowych do 1918 r. (powsta-
nia narodowe i rewolucje). Spis tablic 
pamiątkowych. Wydawnictwo nie było 
kontynuowane. 120. –

324. [WARSZAWA] INFORMATOR 
dla przyjeżdżających do Warszawy na II-
-gi Zjazd Polaków z Zagranicy / Komisja 

Organizacyjna II Zjazdu Polaków z Zagranicy. Warszawa: Rada Organi-
zacyjna Polaków z Zagranicy, 1934. – 32 s., [1] k. pl. złoż., 17 cm, brosz. 
wyd. Zawiera podstawowe informacje dla uczestników zjazdu wraz ze spo-
sobem poruszania się po mieście. Stan bardzo dobry. 40. –
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325. [WARSZAWA] NASZ pierwszy rok. Związek Propagandy Turystycznej m.st. 
Warszawy. [Warszawa]: ZPT m.st. W., 1934. – [4], 34, [1] s., 22,5 cm, opr. 
karton wyd. Warszawa w nowej roli; Starania o urodę Warszawy; Wzywamy 
do wzajemnej uprzejmości; Zabytki są naszą troską; Zaczynamy od młodzie-
ży; Zadowolenie turysty – to nasz cel; Informujemy turystów; Obsługujemy 
turystów; Współpracujemy z prasą; Czynnik propagandowy – motorem naszej 
pracy; Prasa mówi o nas… Drobne przybrudzenia. 40. –

326. [WARSZAWA] PAMIĄT-
KA pochodu narodowego 3 Maja 
1916 r. Warszawa: Chlebowski 
i Michałowski p.f. „Świt”, [1916]. – 
12, [1] s., 20 k. tabl., fot., 16 × 23 
cm, opr. pł., zach.przednia okł. 
brosz. z tłocz. herbem Polski i Li-
twy oraz złoc. tyt. Zawiera prze-
druk artykułu z „Gazety Porannej 
2 Grosze” z 3 maja 1916 r., teksty 
okolicznościowe (przemówienia 

rektora UW Józefa Brudzińskiego i Prezydenta m.st Warszawy Ks. Zdzi-
sława Lubomirskiego) oraz 20 fotografii z obchodów 125. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Ładna oryg. patriotyczna okł. 150. –

327. [WARSZAWA] PRZEWODNIK po Bielanach pod Warszawą. Warsza-
wa: [b.w.], 1919. – 16 s., 14 cm, brosz. wyd. Przewodnik po ówczesnych 
podwarszawskich Bielanach z kościołem i klasztorem kamedułów (dziś 
zabudowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższego 
Seminarium Duchownego w lasku bielańskim). Tytuł okł. 40. –

328. [WARSZAWA] SPIS ulic, placów, dworców kolejowych, ogrodów i parków 
oraz miejscowości poza granicami miasta z oznaczeniem przynależności do 
dzielnic pocztowych m. st. Warszawy. Warszawa: Nakładem Dyrekcji Okrę-
gu Poczt i Telegrafów, [1936]. – 53, [2] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Spis ulic war-
szawskich wg stanu z VI 1936 r. (adnotacja). Rys. okł. Z. Lorec. Wewnątrz 
pieczątka pocztowa z właściwą formą adresowania. Niewielkie przybrudze-
nia okł. i zagięcia narożników, poza tym czysty egz. 50. –

329. [WARSZAWA] SPRAWA z rocznych czynności Warszawskiego Dobro-
czynności Towarzystwa od 1go Stycznia do 31 Grudnia 1817 roku zdana. 
Warszawa: w Druk. XX. Missyonarzy, 1817. – 38, [1] s., 21,5 cm, poszyt. 
Zawiera spis darczyńców Towarzystwa, obywateli miasta Warszawy, róż-
nych stanów z wysokością składki. 60. –
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330. WASYLEWSKI Stanisław (1885-
1953): Na Śląsku Opolskim. Katowice: 
skł. gł. „Nasza Księg.”, Warszawa, 1937. 
– XIV, [2], 286 s., 354 fot., il., 27 cm, 
brosz. wyd. z obwol. Wydawnictwa In-
stytutu Śląskiego. Pamiętnik Instytutu 
Śląskiego, III. Popularno-naukowe opra-
cowanie (niektóre tytuły rozdziałów: Na 
zgliszczach polskości Wrocławia; Wśród 
Piastów śląskich; W jarzmie Habsbur-
gów; Jan III przeprawia się przez Odrę; 
Jak się wniemczyli ewangelicy polscy?; 
Jan Dzierżoń, Kopernik ula; Plebiscyt 
i trzecie powstanie; Typ rasowy i psy-
chiczny; Marzanna i inne obrzędy; Rezer-
wat polszczyzny; 84 kościółków drewnia-
nych; Walka o szkołę; Śpiew, harcerstwo, 

teatr; „I nie ustaniem w walce!...”). Efektowny przykład typografii z boga-
tym materiałem ilustracyjnym. Obwoluta, fotomontaż i układ graficzny 
– Józef Ratzko. Mapa na wyklejkach okł. – Tadeusz Bukowski. Obwol. ze 
śladami użytkowania, poza tym stan bardzo dobry. 150. –

331. WIEŚ, dwór i miasto, jako równoważne czynniki rozwoju Polski w okresie 
tysiąclecia. Warszawa: W.Z.O., 1924. – 111, [1] s., liczne il. i portr. w tek-
ście, 30 cm, brosz. wyd. Praca z przedmową St. Rybakiewicza, wydana 

w przeświadczeniu, że „trzy nasze koleb-
ki narodowe Wieś, Dwór i Miasto połą-
czą się w jedno gniazdo, z którego duch 
wielkiego i rycerskiego narodu poszybu-
je w niebosiężne strefy”. Zawiera szkice: 
Adam Chętnik, O kulturze wsi polskiej; 
Stefan Kotaniec, Dzieje chłopa polskie-
go; Włodzimierz Aleksander Malczewski, 
Dwór (tu zarys dziejów Polski); Jan Pta-
śnik, Obraz miasta. Na okł. rycina ale-
goryczna (sygn. S. Biedrzycki) ukazująca 
jednoczenie się wsi, dworu i miasta pod 
skrzydłami orła białego. Papier kredowa-
ny, okł. ze zbrązowieniami na obrzeżach 
i odwrocie, w dolnej części krawędzi kil-
kunastu środkowych kart zbrązowienia, 
poza tym czysty egz. 120. –
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332. [WILEŃSZCZYZNA] MARSZ szlakiem Batorego: 30-VI – 1-VII 1928 r. 
Wilno: Wyd. Wileńskiego Wojewódzkiego Komitetu Wych. Fiz. i P.W., 
1928. – 48 s., [5] k. tabl. w ramach paginacji, [1] k. mapa złoż., 25 cm, 

brosz. wyd. Zdezaktualizowana pie-
czątka biblioteczna. Kształtowanie 
postawy patriotycznej i troska o wy-
chowanie fizyczne młodzieży, m. in.  
Szkic historyczny poświęcony Ste-
fanowi Batoremu oraz miejscowo-
ściom na trasie marszu (Rekanciszki, 
Mickuny, Ławaryszki, Michaliszki, 
Konstantynów, Kobylniki, Posta-
wy, Łuczaj, Duniłowicze, Norzyca, 
Głębokie, Łużki i Dzisna). Impre-
za nawiązująca do pochodu wojsk 
królewskich Wileńszczyzny poprzez 
Połock i Witebsk pod Wielkie Łuki 
i Psków podczas zwycięskiej wojny 
z Moskwą. Marsz pzyczyniał się do 
kształtowania patriotycznej posta-
wy młodzieży polskiej w połączeniu 
z dbałością o jej wychowanie fizycz-
ne. Drobne zagięcia okł. 70. –

333. WIŚNIEWSKI Jan (1876-1943): Historyczny opis kościołów, miast, zabyt-
ków i pamiątek w Stopnickiem. Marjówka Opoczyńska: [nakł. aut.] Druk. 
Szkoły Rzemiosł, 1929. – 356, [1] s., [1] k. portr., [3] k. tabl., fot., 23 cm, 
brosz. wyd. Monografia zawierająca unikalne dane historyczne, genealo-
giczne i archiwalne dotyczące miejscowości dekanatu stopnickiego (Balice, 
Beszowa, Biechów, Busko, Chmielnik, Dobrowoda, Drugnia, Gnojno, Ja-
nina, Kargów, Koniemłoty, Kotuszów, Książnice, Kurozwęki, Lisów, Ole-
śnica, Ostrowce, Pacanów, Piasek Wielki, Pierzchnica, Piotrkowice, Potok, 
Sędziejowice, Solec, Szczebrzusz, Stopnica, Strożyska, Szaniec, Szczawo-
ryż, Szydłów, Świniary, Tuczępy i Zborówek). Pierwsze wydanie dzieła 
w niewielkim prywatnym nakładzie. Drobne uszkodzenia brosz., grzbiet 
podklejony, niektóre składki luźne, co wynika ze specyfiki wydawnictwa, 
poza tym stan dobry. 120. –

334. [WŁOCŁAWEK] MIASTO Włocławek. Krótki rys jego rozwoju. War-
szawa: [b.w., 1933]. – 20 s., 20 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pie-
czątka biblioteczna. Zarys historii miasta do odzyskania niepodległości 
w 1918 r. i odparcia najazdu bolszewickiego w 1920 r. 40. –
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335. WÓJCICKI Kazimierz Władysław (1807-
1879): Warszawa i jej społeczność w początkach 
naszego stulecia. Przez… Warszawa: Redakcya 
Biblioteki Warszawskiej, 1875. – [4], 255, [1] s., 
22,5 cm, opr. płsk z epoki z tłocz. złotem tyt. 
i superekslibrisem „A.Z.” na grzbiecie. Bogata 
w szczegóły barwna gawęda wspomnieniowa 
ukazująca Warszawę i jej życie codzienne oraz 
kulturalne w pierwszych 30 latach XIX wieku. 
Otarcia i uszkodzenia krawędzi grzbietu (repero-
wane), naturalne zbrązowienia kart. 150. –

336. WOJCIECHOWSKI Wacław (1885-
1937): Świecie Pomorskie niegdyś a dzisiaj. 
Grudziądz: W. Kulerski, 1912. – 84 s., il., 
20 cm, brosz. wyd. Historia i przewodnik po 
zabytkach Świecia i okolicy regionu. Drobne 
przybrudzenia okł. 70. –

337. ZAKOPANE (843-1000 m). Uzdrowi-
sko podtatrzańskie. [Warszawa]: Liga Popie-
rania Turystyki, 1936. – [12] s., fot., leporel-
lo 21x10 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana 
pieczątka biblioteczna. Popularny przewodnik 
turystyczny po Zakopanem jako stacji tury-
stycznej i sportowej oraz klimatycznej. Drobne 
naddarcia i zagięcia. 30. –

338. (ZAMKI i pałace w Polsce) Les châteaux 
de Pologne. 1-er fascicoule. Varsovie: Messager 
Polonais, 1929. – 47 s., liczne fot. w tekście, 34,5 
cm. Zeszyt wydawnictwa z fotografiami i opisa-
mi arystokratycznych lub ziemiańskich zamków 
i pałaców. Zdezaktualizowane pieczątki własno-
ściowe. Obejmuje nastepujące majątki i rezyden-
cje: Baranów Sandomierski Dolańskich; Bilcze 
ks. Sapiehów; Chorostków hr. Siemieńskich-
-Lewickich; Drohowyż Fundacji Skarbkowskiej; 
Dzików hr. Tarnowskich; Iwonicz hr. Załuskich; 
Jabłonów Choińskich-Dzieduszyckich; Narol hr. 
Łosiów; Koropiec hr. Badenich; Lesko hr. Kra-
sickich; Pomorzany hr. Potockich; Magierów 
hr. Siemieńskich; Niemirów Krusensternów; 



Przeworsk ks. Lubomirskich; Rychcice 
hr. Bielskich; Skała hr. Gołuchowskich; 
Starzyska Zawidowskich; Świrz hr. La-
mezan des Salins, Wysuczka Czarkow-
skich-Golejewskich. Ponadto Kasyno 
Szlacheckie we Lwowie. Bogato ilustro-
wany dodatek do pisma lulturalno-spo-
łecznego „Le Messager Polonais. Warsza-
wa. 1925 Messager Polonais”. Więcej nie 
wydano. Każdej rezydencji (lub niekiedy 
rodzinie) poświęcono opis oraz od kilku 
do kilkudziesięciu fotografii. Niektóre za-
wierają jedyne znane zdjęcia wnętrz pała-
cu czy zamku, niewykorzystane w pracy 
przez Romana Aftanazego. Drobne przy-
brudzenia i naddarcia na krawędziach. 
Stan dobry. 200. –

339. [ZAWADZKI-ROGALA Tadeusz (1875-1945)]: Wspomnienie z życia ks. 
Franciszka Rogala-Zawadzkiego (1829-1915). Ostatniego zakonnika wi-
leńskiej djecezji ze starej generacji. Wilno: [b.w.], 1938. – 64 s., [6] k. tabl., 
20 cm, brosz. wyd. Materiały do historii Wilna, Wileńszczyzny i jej parafii 
z sylwetkami niektórych księży oraz członków rodu Rogala-Zawadzkich. 
Zażółcenia okł., wewnątrz czysty egz. 80. –

340. ZDANOWSKI Józef (1887-
1977): Karczówka pod Kielcami. Kiel-
ce: [b.w.], 1928. – 34, [1] s., 23 cm, 
brosz. wyd. Monografia dawnego klasz-
toru bernardynów w podkieleckiej Kar-
czówce w malowniczym paśmie Gór 
Świętokrzyskich. Przybrudzenia okł., 
grzbiet nadpęknięty (reperowany), we-
wnątrz czysty egz. 60. –

341. ZIEMIA Kurpiów. Oprac. Ru-
dolf Macura [Warszawa]: Wydawnictwo 
Ministerstwa Komunikacji, [ok. 1930]. – 
[16] s., fot., mapka, 17 cm, brosz. wyd. 
Popularny przewodnik turystyczny po 
ziemi kurpiowskiej (Kolno, Myszyniec, 
Choczel) z fotografiami autora, H. Pod-
dębskiego i S. Plater-Zyberka. 40. –
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M A P Y

342. [KRÓLEWSK A Huta] Stadtplan 
von Königshütte. Königshütte: Druckerei. 
E. Brylka, [po 1939]. – [8] (spis ulic), plan 
69 × 59 cm (kolorowy, rozkładany), 19 cm, 
brosz. wyd. Skala 1: 10 000. Plan Huty Kró-
lewskiej wydany w okresie wczesnej okupacji 
niemieckiej po wrześniu 1939 r. z nowymi na-
zwami niemieckimi i wcześniejszymi polskimi 
(Adolf-Hitler Platz / Plac Marszałka Piłsud-
skiego). Drobne zagięcia okł., poza tym stan 
bardzo dobry. 120. –

343. MAJERSKI Stanisław (1852-1926): 
Mapa Galicyi i Bukowiny z Wielkiem Księ-
stwem Krakowskiem w skali 1:700.000. 
Lwów: Księgarnia Gubrynowicz i Syn, 1915 

(Zakład Art. Lit. A. Przyszlaka). Mapa 63 × 86 cm (wielobarwna, rozkłada-
na), 22 cm, opr. karton wyd. Mapa topograficzno-komunikacyjna Galicji 
z zaznaczeniem miast i miasteczek. Jej twórca był pierwszym autorem pol-
skich map hipsometrycznych, głównie Galicji i Polski. Na okładce (Druk. 
W.A. Szyjkowskiego) informacja o wojennej cenzurze cyrylicą (z okresu 
rosyjskiej okupacji Lwowa w 1915 r.). Podklejona w 2 miejscach, poza tym 
stan dobry. Ładna kolorystyka. 200. –
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344. [POLACY NA LITWIE] RÓŻYCKI Jerzy: Polacy na Litwie. Warszawa: 
Tow. Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi Zagranicą im. A. 
Mickiewicza, [1929]. – 18 s., [1] k. mapa 47,5 × 63,5 cm (kolorowa, rozkłada-
na), 24 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Położe-
nie ludności polskiej na Litwie Kowieńskiej i historia represji zastosowanych 
wobec nich przez władze litewskie po 1922 r. Kilka słów o położeniu mniej-
szości litewskiej w Polsce. Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie 
Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wyd. przez GEA Instytut Kartograficzny w Warszawie. Skala 1:75.000. Ob-
jaśnienia i tyt. mapy w języku polskim i francuskim. Drobne przybrudzenia 
i zagięcia okł. Stan mapy bardzo dobry. Praca na czasie! 100. –

345. [POLSKA] MAPA dróg wodnych Rzeczypospolitej Polskiej z podziałem 
administracyjnym. Oprac. Cz. Kołodziejski i D. Wacznadze. Warszawa: 
Centrala Sprzedaży Map Koziej, Olszewski i Filipowicz, [ok. 1936]. (Zakł. 
Kart. W. Cukrzyński, S. Goliński i S-ka). Mapa 96 × 168 cm (kolorowa, 

fragment… poz. 345
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rozkładana), 24,5 cm. Skala 1:1000 000. Mapa stosunków wodnych w Pol-
sce ze schematem organizacji Urzędów Wodnych w Polsce oraz mapka Wi-
sły w Warszawie (skala 1:30.000). W kilku miejscach niewielkie przetarcia 
w miejscu złożenia, poza tym stan bardzo dobry. 120. –

346. [POLSKA] MAPA dziesięciu gubernij Królestwa Polskiego. Z oznacze-
niem wszelkich dróg oraz odległości od nich, ułożona podług najnowszych 
źródeł urzędowych. Warszawa: Nakład Towarzystwa doraźnej pomocy le-
karskiej, 1911. Mapa 62 × 53 cm (kolorowa litografia, rozkładana), 21 cm. 
Skala [ok. 1:1 080 000] w calu angielskim 24 wersty, 72 = [7,6 cm]. Do-
datek do Kalendarza informacyjno-encyklopedycznego. Odb. z kamienia 
używanego przez firmę F. Kasprzykiewicza. Podzielona na 12 sekcji i pod-
klejona na płótnie. Stan dobry. 150. –
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 [POLSKA – mapy dawnych ziem polskich z lat 1856-1859] GENERAL-
KARTE des österreichischen Kaiserstaates mit einem großen Theile der 
angränzenden Länder. Wien: K.K. Militärgeographische Institut [Wie-
deń: Instytut Wojskowy], 1856-1859. Skala 1: 576 000. Mapa ogólna mo-
narchii austriackiej i dużej części krajów przygranicznych. Autorem tych 
map był Joseph Ritter von Scheda (1815-1888), c.k. generał major, geograf 
i kartograf. Łącznie wydano 20 arkuszy. Mapy litografowane 49 × 56 cm, 
z ozdobną bordiurą, podklejone na płótnie, w 6 sekcjach. Pieczątka: B.W. 
(Biblioteka Wojskowa; Kraków) z orłem w koronie z lat 20. XX w. Przy-
brudzenia na zewnątrz, wewnątrz czyste arkusze w dobrym stanie. Deko-
racyjne mapy ścienne.

347. (MOZYR  – Homel – Czarnobyl – Czernichów). (Seria): Mozyr. 200. –

348. (POLESIE – PIŃSK – Słonim – Brześć Litewski – Chełm – Kowel). 
(Seria): Pinsk. 200.–

349. (POMORZE Zachodnie i Gdańskie – GDAŃSK Kołobrzeg – Koszalin 
– Słupsk – Elbląg – Grudziądz – Człuchów). (Seria): Danzig. 200. –

 [POLSKA – mapy dawnych ziem polskich z lat 1873-1876]. GENERAL-
KARTE von Central-Europa. Wien: K.K. Militärgeographische Institut 
[Wiedeń: Instytut Wojskowy], 1873-1876. Skala 1:300.000. Autorem 
tych map był wymieniany wyżej Joseph Ritter von Scheda. Łącznie wy-
dano 47 arkuszy. Mapy litografowane, 41,5 × 51,5 cm (przeważnie), pod-
klejone na płótnie, w 6 sekcjach. Zbrązowienia na zewnątrz. Wewnątrz 
stan dobry.

350. (BOBRUJSK – Mohilew – St. Bychów). [Wien: MGI], 1873. (Seria): P. 2. 
(Bobrujsk). Pieczątka: „Militär Wissenchaftlichicher Verein zu Krakau 
[Wojskowe Towarzystwo Naukowe w Krakowie]. 150. –

351. (HEL – ŁEBA – PUCK). [Wien: MGI], 1873. (Seria): K.1. (Leba). Piecząt-
ka: „Militär Wissenchaftlichicher Verein zu Krakau [Wojskowe Towarzy-
stwo Naukowe w Krakowie]. 150. –

352. (KRÓLEWIEC – Memel 
– Zatoka Kurońska – Wehlau). 
[Wien: MGI], 1874. (Seria): L. 1. 
(Königsberg). Pieczątka: „Mili-
tär Wissenchaftlichicher Vere-
in zu Krakau [Wojskowe Towa-
rzystwo Naukowe w Krakowie], 
51 × 51 cm. 150. –

fragment… poz. 352



353. POMORZE Zachodnie (Kołobrzeg – Koszalin – Szczecinek – Słupsk 
– Drawsko Pomorskie – Gryfice). [Wien: MGI], 1874. (Seria): J. 2. 
(Kolberg). 150. –

354. (PRUSY Wschodnie – MAZURY – Braniewo Dobre Miasto – Kętrzyn – 
Olsztyn – Ostróda  – Iława). [Wien: MGI], 1874. (Seria): L. 2 (Gutstadt). 
Pieczątka: „Militär Wissenchaftlichicher Verein zu Krakau [Wojskowe 
Towarzystwo Naukowe w Krakowie]. 150. –

355. (SZCZECIN – Gryfice – Pyrzyce – Myślibórz – Kostrzyn nad Odrą). 
[Wien: MGI], 1874. (Seria): H. 3 (Berlin). 150. –

356. (TORUŃ – Bydgoszcz – Chełmno – Świecie – Gniezno – Nakło – Wło-
cławek). [Wien: MGI], 1874. (Seria): K. 3. (Thorn). 150. –
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W O J S K O W O Ś Ć

357. AJNENKIEL Eugeniusz (1900-1981): 
Pierwsze oddziały Legjonów Polskich w Ło-
dzi: 12-29 października 1914 r. Łódź: Księg. 
S. Seipelt, 1934. – 47, [1] s., 23 cm, brosz. 
wyd. Epizod związany z pobytem w okupo-
wanej przez Niemców Łodzi oddziałów Le-
gionów Polskich Józefa Piłsudskiego (wśród 
nich m.in. poeta Jerzy Żuławski, któremu tu 
poświęcono specjalny rozdział). Miejscami 
podkreślenia w tekście ołówkiem i niewiel-
kie plamki na marginesach ostatnich kart 
(poza tekstem). 50. –

358. ALBUM pamiątkowy ku czci Ber-
ka Joselewicza pułkownika wojsk polskich 
w 125-letnią rocznicę Jego bohaterskiej 
śmierci 1809 – 1934. Pod red. Majera Bała-
bana (1877-1942); rys. Wacława Lipińskie-
go (1898-1974). Warszawa: Komitet Wileń-
ski ku uczczeniu pamięci Berka Joselewicza 
Pułkownika Wojsk Polskich, 1934. – 208 
s., XVI k. tabl., liczne ozdobniki w tekście, 
31 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. na grzbiecie 
i licu. Monografia pułkownika Wojsk Pol-
skich Berka Joselewicza (1764-1809), staro-
zakonnego, żołnierza Legionów Polskich we 
Włoszech, poległego w bitwie z Austriaka-
mi pod Kockiem. Zawiera m.in. rozprawy 
M. Bałabana (Żydzi polscy w okresie Sejmu 
Wielkiego i powstania Kościuszki; Żydzi 
polscy w Legionach i w armii Księstwa War-
szawskiego; Żydzi polscy z bronią w ręku 
w wieku XVI-XVIII), Ernesta Łunińskiego 
(Berek Joselewicz. Szkic historyczny), Pina-

chasa Kona (Z doby Berka na Litwie). Na okł. tyt.: „Księga pamiątkowa 
ku czci…”. Otarcia opr., gdzieniegdzie zażółcenia. 360. –

359. [ARMIA Polska we Francji] L’HOPITALIER: Armia polska we Francji. 
Paryż: Francuski Związek Byłych Kombatantów, [1961]. – 130, [6] s., licz-
ne il. i mapki w tekście, 26,5 cm, brosz. wyd. Zawiera materiały historycz-
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ne dotyczące obecności Polaków w armii francuskiej (Legia Cudzoziemska 
1831; wojna francusko-niemiecka 187-1871 i I wojna światowa 1914-1918) 
oraz w czasie drugiej wojny światowej. Te ostatnie dotyczą udziału 1. Dy-
wizji Grenadierów, 2. Dywizji Strzelców Pieszych, 10. Brygady Pancernej 
i innych jednostek oraz broni w kampanii francuskiej 1940 r. i przy wy-
zwalaniu Francji w 1944 r. Obszerne spisy poległych i odznaczonych, jak: 
Polacy polegli na polu chwały 1914-1918; listy grobów polskich wojsko-
wych poległych w latach 1939-1945 na cmentarzach w Dieuze, na polach 
Lotaryngii, Normandii i Thouars oraz ogólna lista strat z tych lat, łącznie 
ze zmarłymi w szpitalach lub w niewoli. Ponadto lista Polaków odznaczo-
nych Francuskim Krzyżem Wojskowym (Croix de Guerre) oraz przedsta-
wionych do odznaczenia z podziałem na różne jednostki bojowe. Praca 
bogato ilustrowana. Drobne zaplamienia na tylnej okł. oraz minimalne 
zagięcia narożników. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –

360. ARMJA sanacyjna czy armja narodowa. [Warszawa: b.w. czerwiec 1942. 
– 16 s., 16 × 12 cm, brosz. wyd. Zawiera: O co idzie?; Jak sanacja niszczy-
ła Polskę? Co się stało z sanacją w czasie wojny? Sanacja przechodzi do 
czołowego ataku; Armia sanacyjna; Bezdroże polskiego ruchu organizacji 
wojskowych; O armię narodową. Na okł. notatka ołówkiem: „Wyd. „Szań-
ca” względnie grupy „Quo Vadis”. To pierwsze było związane z NSZ i nie 
odpowiada rzeczywistości (podobnie, jak zapis w katalogu elektronicznym 
BN). Grupa „Quo Vadis” była związana z Karolem Stojanowskim (tzw. 
SN-Fronda czyli dawne zaplecze Narodowo Ludowej Organizacji Wojsko-
wej – ośrodka konkurencyjnego wobec Stronnictwa Narodowego i Naro-
dowej Organizacji Wojskowej). Ślady zagięć i zażółcenia. 80. –

361. BADEN-POWELL Robert (1857-1941): 
Wskazówki dla skautmistrzów: podręcznik dla 
drużynowych, zawierający teorję skautingu. 
Napisał…; przeł. z upoważnienia aut. Stanisław 
Sedlaczek (1892-1941). Warszawa: Dział Wy-
dawnictw Naczelnictwa Z.H.P., 1930. – XVI, 
148 s., 24 cm, opr. ppł. Pieczątka własnościowa. 
Biblioteka Głównej Kwatery Męskiej Z.H.P., nr 
1. Podręcznik twórcy skautingu na temat wy-
chowania chłopców. 75. –

362. BATYCKI Wiktor: Rozwój poglądów 
na karność wojskową w armjach nowożytnych. 
Toruń: [D.O.K. VIII], [1927]. – [4], 60, [1] s., 
17 cm, brosz. wyd. Na okł. w miejscu wydawcy 
naklejka z tekstem drukowanym o przeznacze-
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niu dochodu z dzieła. Historia dyscypliny wojskowej 
w oprac. ppłk. Sztabu Generalnego. 40. –

363. BOHUN-DĄBROWSKI (właśc. SZACKI) 
Antoni (1902-1992): Byłem dowódcą Brygady Świę-
tokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pamiętnik 
dowódcy, świadectwa żołnierzy, dokumenty. Londyn: 
Veritas, 1984. – 287, [1] s., [8] s. tabl., mapa złoż., 
fot., il., mapki, err., 22 cm, brosz. wyd. Wspomnie-
nia z wojny i konspiracji, w tym z Narodowych Sił 
Zbrojnych dowódcy sławnej jednostki Brygady Świę-
tokrzyskiej, która w 1945 r. wycofała się na Zachód za 
armia niemiecką. 60. –

364. BRANDT Henryk (1789-1868): Pamiętniki oficera polskiego (1808-
1812). Przekład z niemieckiego M.G., z przedmową prof.. Szymona Aske-
nazego. Cz. 1-3. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych, 1904. – 176; 
160; 168 s., 18 cm, opr. pł. wyd. Henryk Brandt (1789-1868), później-
szy generał pruski, od 1808 podporucznik Legii Nadwiślańskiej Wojsk 
Polskich, uczestnik kampanii 1812 przeciw Moskwie i kawaler krzyża 
Virtuti Militari. „Pamiętniki jego, pisane z niepospolitym talentem, mają 
dużą wartość źródłową i świadczą o dużej inteligencji i kulturze ducho-
wej autora” (PSB). 90. –

365. BRAYCZEWSKI Włodzimierz (1894-1947): Organizacja i funkcjonowa-
nie tyłów w armii sowieckiej. Oprac… Warszawa: Wyższa Szkoła Wojenna, 
Operacyjna Służba Sztabów, 1938. – [2], 17, [1] s., 6 k. zał. (szkice), rys., 
18,5 cm, brosz. wyd. Wykład przeznaczony do użytku służbowego na temat 
armii sowieckiej. Maszynopis powielany. Ślad po złożeniu. 60. –
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366. [BUDIONNY Siemion (1883-1973)] 
KRÓTKI rys organizacji i taktyki jazdy Budiennego 
oraz sposób szkolenia piechoty w zwalczaniu tejże. 
Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1920. – 25 s., 
[1] k. złoż., tabele, 15 cm, brosz. wyd. Ministerstwo 
Spraw Wojskowych. Tylko do użytku służbowego. 
Praca z okresu wojny polsko-bolszewickiej związa-
na ze szkoleniem oddziałów zaporowych do walki 
z kawalerią sowiecką. 40. –

367. CHRZANOWSKI Wojciech (1793-1861): 
Zarys zastosowanéj taktyki piechoty tudzież skła-
du piechoty i manewrów wojennych, pułkowych 
i brygadnych. Przez… [Paris]: w druk. Bourgogne 
i Martinet, 1845. – 62, [2] s., [12] k. tabl., 13,5 cm, 
opr. ppł. Podręcznik z zakresu strategii i taktyki ge-
nerała Wojsk Polskich 1831 r., czynnego na emigra-
cji w służbie angielskiej i tureckiej oraz uczestnika 
Wiosny Ludów 1848-1849. 150. –

368. [DETKO Mieczysław WIERCIŃSKI Mie-
czysław]: Jak zbudowaliśmy okręt podwodny „Orzeł”. 
[Oprac…]. Warszawa: Liga Morska i Kolonialna. 
Okręg Stołeczny – Sekcja Obrony Morskiej, 1938. 
– 32 s., fot., il., 24 cm, brosz. wyd. Pieczątki: „Pol-
ski Związek Przemysłowców Metalowych”. Zawiera 
m.in.. sprawozdania finansowe z wpłat na Fundusz 
Obrony Morskiej, jakie przyczyniły się do budowy 
nowoczesnej łodzi podwodnej „Orzeł” oraz działal-
ność zmierzającą do budowy flotylli ścigaczy. Listy 
osób instytucji i osób prywatnych finansujących roz-
budowę Polskiej Marynarki Wojennej. 50. –

369. DUBIECKI Marjan (1838-1926): Romuald 
Traugutt i jego dyktatura podczas powstania stycz-
niowego 1863-1864. Wyd. 4 z 3-ma rycinami. Ki-
jów: Księg. L. Idzikowskiego, 1912. – 256 s., [3] k. 
tabl., 22,5 cm, brosz. wyd. z tłocz. złotem obustron-
nie i na grzbiecie napisami. Podpis własnościowy: 
„Marjan Kościałkowski, maj 1915…”. Monografia 
dyktatury Romualda Traugutta napisana w Kra-
kowie w 1893 przez uczestnika tamtych wydarzeń. 
Stan dobry. 100. –
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370. [DZIESIĄTY] 10 Pułk Strzelców 
Konnych w święto pułkowe: 29.IV.1945. 
[B.m.: b.w., 1945]. – 38, [1] s.: fot., mapy; 
21 cm, brosz. wyd. Pamiątkowe wydawnic-
two poświęcone jednostce zreorganizowanej 
w czasie II wojny światowej na pancerną. 
Zawiera m.in.: listy poległych i zmarłych 
żołnierzy pułku (z opisem miejsca wydarze-
nia) i listy odznaczonych za front zachodni. 
Drobne przykurzenia, poza tym stan bardzo 
dobry. 50. –

371. DZIEWANOWSKI Władysław (1882-
1951): Uzbrojenie w rozwoju dziejowym. Z 30 
tablicami rysunków. Lwów: PWKS, 1938. – 
108 s., 30 tabl. w ramach paginacji, 21 cm, 
brosz. wyd. Kultura polska i obca, t. 7; pod 
red. Kazimierza Hartleba. Historia uzbroje-
nia na przestrzenie dziejów. Praca wybitnego 
znawcy oręża. Okł. projektował Wacław Sie-
miątkowski. Drobne przybrudzenia i zagięcia 
okł., stan dobry. 60. –

372. GAWĘDY Żołnierskie. Czasopi-
smo poświęcone zagadnieniom wychowa-
nia w Polskich Siłach Zbrojnych. R. I: maj 
1944, z. 1. Londyn: Wydział Prac Kultu-
ralno-Oświatowych Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 1944. – [2], III, 35 s., 20,5 cm, 
brosz. wyd. Ekslibris: „Ruchoma Biblioteka 
Lotnicza Biskupa Polowego” [Józefa Gaw-
liny] oraz pieczątka: „Świetlica żołnierska 
garnizonu Blackpool”. Z przedmową gen. 
Mariana Kukiela oraz przeglądem obcej 
i własnej literatury wojskowej. 30. –

373. GĄSIEWICZ Stefan (1895-?): Podręcznik terenoznawstwa dla podofi-
cerów. Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1928. – [8], 259 s., il., rys., 
tab., 20 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe; eks-
libris z „Pogonią” litewską. Zawiera: Terenoznawstwo; Kartoznawstwo; 
Orjentowanie się; Orjentowanie map i zadanie na mapie; Szkice; Zwiady 
terenu; zestawienie znaków topograficznych map polskich, austrjackich 
i niemieckich. 50. –
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374. GĄSIOROWSKI Janusz (1889-1949): Bibliografia psychologii wojsko-
wej. Warszawa: Wyd. Sekcji Psychologicznej Tow. Wiedzy Wojskowej, 
1938. XXVI, [2], 779, [3] s., wykresy, errata, 24 cm, opr. pł. Pieczątka: 
„Bibl. 38 P.(ułku) P.(iechoty) L.(egii) A.(kademickiej)”. Obejmuje 6382 
pozycje w układzie alfabetycznym w różnych językach oraz zestawienie 
rzeczowe odnoszące się do wielu zagadnień (m.in.: bratanie się na wojnie; 
dusza żołnierza; filozofia wojny; honor; kobieta a wojna; okrucieństwo; 
pamiętniki wojenne; płciowe życie; psychopaci w wojsku; religia a wojna; 
rozstrzelanie; sadyzm; strach; tchórzostwo). Wstęp i tytuł w jęz. polskim 
i francuskim. 150. –

375. GĄSIOROWSKI Wacław (1869-1939): Gawędy żołnierskie. Pokłosie 
spuścizny pamiętnikarskiej napoleończyków. Wydanie ozdobione 112 
reprodukcjami obrazów, portretów i winiet sławnych mistrzów... Wyd. 
2. Warszawa: J. Przeworski, 1938. – 348, [4] s., il., [24] k. tabl. w ra-
mach paginacji, 27 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na grzbie-
cie i licu. Zawiera m.in. fragmenty wspomnień generałów – Henryka 
Dembińskiego, Dezyderego Chłapowskiego, Józefa Załuskiego, Romana 
Wybranowskiego, Antoniego Ostrowskiego. Całość opatrzona bogatym 
materiałem ikonograficznym odzwierciedlającym ducha epoki. Otarcie 
i drobne przybrudzenia opr., zaklejona pieczątka własnościowa na k. tyt. 
Poza tym czysty egz. 200. –
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376. [GINSBERT Julian (1892-1948)]: Pro mare nostro. Czy Polska musi i czy 
może posiadać silną marynarkę wojenną? Warszawa: Oddział Propagandy 
Floty Wojennej przy Lidze Morskiej i Kolonjalnej, 1936. – 24 s., rys., wi-
niety, 24 cm, brosz. wyd. Uzasadnienie posiadania silnej polskiej floty wo-
jennej z odwołaniem do tradycji historycznej i stosunków geopolitycznych. 
Nazwisko aut. pod przedm. Zażółcenia i przybrudzenia okł., wewnątrz 
czysty egz. 35. –

377. [GOLDMAN Roman Tadeusz, ps. „Lenart”]: Bój Warszawy: 1 sierpień 
– 2 październik 1944. [Kraków: Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj], lipiec 
1945. – 19 s., 16X11 cm, brosz. wyd. Konspiracyjne wydanie pod rząda-
mi władzy ludowej historii powstania warszawskiego. Zawiera: Czym był 
Bój Warszawy; Okoliczności rozpoczęcia akcji bojowej; Co było przyczyną 
porażki?; W pierwszych dniach boju (od 1. VIII. do 6. VIII.); Rozgorzał 
bój od 6. VIII. do 2 IX.); Ostatkiem sił, ostatkiem nadziei (od 2. IX. do 
2. X.); Liczby mówią; Broń; Zohydzanie bohaterstwa Warszawy; Czy Bój 
Warszawy był potrzebny? 100. –

378. GRODECKA Ewa (1904-1973): O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu 
dla starszyzny harcerskiej, przyjaciół harcerstwa, wychowawców. Londyn: 
MWRiOP, 1943. – 84 s., 18 cm, brosz. wyd. Ekslibris: „Ruchoma Biblio-
teka Lotnicza Biskupa Polowego” [Józefa Gawliny]. Biblioteka Harcerska, 
t. 1. Praca związana z harcerskim programem wychowania w systemie za-
stępowym. Przybrudzenia okł. 35. –

379. [HOŁÓWKO Tadeusz (1889-
1931)]: Duch wojska narodowego. War-
szawa: [b.w.], 1919 [w istocie 1942]. – 56 
s., 17 cm, brosz. wyd. Anonimowe wyda-
nie konspiracyjne rozważań o roli oficera 
polskiego z punktu widzenia obywatela. 
Autor był wybitnym politykiem obo-
zu niepodległościowego i emisariuszem 
do ważnych poruczeń, zamordowanym 
przez Ukraińców. Ładny egz. 75. –

380. [HORAK Alojzy (1891-1943)]: 
Walki w obronie granic: 1-9 września. 
Kampania wrześniowa w oświetleniu 
niemieckim. Londyn: Wojsk. Biu-
ro Prop. i Ośw., 1941. – 52 s., 18 cm, 
brosz. wyd. Na okł. pieczątka: „Wydział 
Kulturalny / Inspektoratu Polskich Sił 
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Powietrznych”; dopisek ręczny: „Kurs Kier. Samoch. / Ref. Station-Weeton 
/ N 11”. Opracowanie b. zastępcy szefa Wojskowego Biura Historycznego 
i komendanta ZWZ Okręgu Warszawskiego (rozstrzelany przez Niem-
ców) zawierające opinie niemieckie i wspomnienia z pierwszego okresu 
walk w kampanii wrześniowej (m.in. niemieckie relacje ze szturmowania 
Poczty Polskiej w Gdańsku, Westerplatte, pod Chojnicami, Mławą, Wę-
gierską Górką i Pszczyną). Obraz bohaterskiej postawy żołnierza polskiego 
zaczerpnięty z oficjalnych tekstów propagandy niemieckiej. Drobne przy-
brudzenia okł. 50. –

381. HUBERT Witold (1889-1942): Wojny bałtyckie. [Warszawa]: Liga Morska 
i Kolonialna, [1938]. – 650 s., 21 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. ślad usunię-

cia pieczątki prywatnej. Historia wojen morskich to-
czonych na Morzu Bałtyckim z podziałem na okresy 
(duński; hanzeatycki; szwedzki; rosyjski i niemiecki 
– I wojna światowa). 120. –

382. [HUCULSKIM szlakiem II. Brygady Legjo-
nów] VI Marsz Zimowy. Pod protektoratem GISZ 
Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza. 1939. 
Stanisławów: Wyd. Towarzystwa Przyjaciół Huculsz-
czyzny, 1939. – 31 s., [1] k. tabl. złoż., 19,5 cm, brosz. 
wyd. Rocznicowy marsz połączony z zawodami 
w wojsku ku pamięci II Brygady Legionów. Rzadki 
druk regionalny. 50. –

383. IDZIK A lek sander :  Czwar-
ty Pułk Piechoty 1806-1966. Wyboru 
materiału historycznego, pamiętnikar-
skiego i wspominkarskiego dokonał, 
i wstępem i notatkami biograficznymi 
zaopatrzył… Londyn: Koło Czwar-
taków, 1966. – 572, I-VIII s., [18] k. 
tabl., liczne il. i mapy w ramach pagi-
nacji, 24 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. na 
licu i grzbiecie. Bogato i lustrowana 
monografia. Obejmuje okres Księstwa 
Warszawskiego, Królestwa Polskiego, 
Powstania Listopadowego, okres legio-
nowy i ostatniej wojny. Wśród autorów 
m.in. B. Gembarzewski, W. Przyborow-
ski, W. Tokarz, Sz. Askenazy, L. Miero-
sławski, E. Callier, I. Kruszewski, I. Prą-
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dzyński, A. Kraushar, B. Roja, W. Pobóg-Malinowski, A.  Borkiewicz, 
J. Rómmel i in.). Bogato ilustrowana praca zaopatrzona w listy imienne 
oficerów z różnych okresów dziejów. Ostatnia lista z lat 1915-1966 liczy 
2801 oficerów i żołnierzy. Ładny egz. 150. –

384. ILUSTROWANY Kalendarz Wojenny na rok 1919. Rocznik V. Kraków: 
Wyd. „Epizody Wojenne”, [1918]. – 160 s., liczne fot., il. i rys. 22,5 cm, 
brosz. wyd. Zawiera m.in. szereg tekstów dotyczących sprawy polskiej 
w I wojnie światowej, pokoju brzeskiego i rokowań Lwa Trockiego z pań-
stwami centralnymi, sprawy ukraińskiej, rewolucji bolszewickiej i historii 
broni oraz jej rozwoju w I wojnie światowej. Brak tylnej okł. i grzbietu, 
wewnątrz czysty egz. 90. –

385. INSTRUKCJA o broni pie-
choty. Cz. 2, Ręczny i lekki 
karabin maszynowy. Z atla-
sem. Warszawa: Wojsk. Inst. 
Nauk.-Wydawn., 1930. – XI, 
[1], 113 s., tabele; 36 k. tabl. 
złoż. (atlas), 17 cm, brosz. wyd. 
(atlas ppł. wyd.). Pieczątka 
prywatna Ministerstwo Spraw 
Wojskowych; Uzbr. 2/1930. 
Zatwierdzone do użytku służbowego rozkazem II Wiceministra Spraw 
Wojskowych, Departament Piechoty L. 7254/Studj. Reg. z dnia 20 maja 
1930 roku. Szczegółowa instrukcja obsługi. Stan bardzo dobry. 100. –

386. INSTRUKCJA pomocnicza łączności. Cz. IV: Instrukcja nauki odbioru 
i nadawania znaków morsa dla radjotelegrafistów. Warszawa: Ministerstwo 
Spraw Wojskowych, 1934. – 57 s., [5] k. tabl., 17 cm, opr. ppł. Obejmu-
je: alfabet Morsa; naukę odbioru; naukę nadawania; wzory prowadzenia 
i układania lekcji. Z tablicami poglądowymi układania rąk. 30. –

387. JAZDA polska od wybuchu I. wojny światowej. [Z. 1]. [Red.: Zygmunt 
Godyń]. Londyn: [b.w.], 1953. – [2], 106, [3] s., 21 cm, brosz. wyd. Wyda-
no ku uczczeniu 35-lecia odtworzenia Kawalerii i Artylerii Konnej w Od-
rodzonej Polsce na pamiątkę Ogólnego Zjazdu Kawalerzystów i Artyle-
rzystów Konnych w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Komarowem w 1920 
roku dnia 30 sierpnia 1953 roku w Londynie pod protektoratem Generała 
Władysława Andersa. Opracowania i wspomnienia z walk polskiej kawa-
lerii 1914-1918, 1919-1920 i w 1939 r. 100. –

388. JAZDA polska w II wojnie światowej. (Zeszyt drugi wydawnictwa 
„Jazda polska od wybuchu I. wojny światowej”). [kom. red. przewodn. 



150

Kornel Krzeczunowicz i in.] Londyn: Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawa-
lerii, 1956. – 127, [2] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z kampanii 
wrześniowej 1939 r. i Armii Krajowej oraz uzupełnienia i poprawki do 
z. 1. Errata do s. 14 (16), uzupełnieniami do s. 66 (doklejono w formie 
mszp. powiel.). 100. –

389. JEDNODNIÓWKA. XVII Kurs 
Unitarny w Rembertowie 1931 r. [B.m.: 
B.w., 1931]. – [4] k., [20] s., rys. całostro-
nicowe, brosz. wyd. Zbiór humorystycz-
nych, w większości wierszowanych wspo-
mnień i anegdot z 17. Kursu dla kapitanów 
w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rem-
bertowie. Teksty podpisane (Władysław) 
Grodnicki i Walewski. Rys. z zabawnymi 
historiami, również damsko-męskimi sygn. 
(Władysław) Grodnicki (1897-?). Zagniece-
nia i zaplamienia okł., grzbiet uszkodzony, 
wewnątrz czysty egz. Maszynopis powielany. 
Druk i rysunki czytelne. Rarytas. 150. –

390. JEDNODNIÓWKA lotnictwa pol-
skiego w Anglii. [B.m.: b.w., 1941]. – 56 k., 
portr. w ramach paginacji, 9 il. (nakleja-
ne), 25 cm, opr. ppł. Pieczątka: „Ognisko 
Polskie / Blackpool”. Zbiór kilkunastu ar-
tykułów, wierszy i rysunków lotników pol-
skich w Wielkiej Brytanii podpisanych ini-
cjałami. Słowo wstępne Bolesław Stachoń 
(1893-1941), płk. pil. i komendant polskiej 
Stacji Lotniczej w Swinderby. Materiały do 
historii Polskich Sił Powietrznych. Mszp. 
powiel. Okładka kolorowa reprodukowana 
z oryginału. 120. –

391. KALENDARZ wojskowy na rok 
1928. (Rocznik drugi). Oprac. przez gro-
no oficerów Sztabu Generalnego pod red. 
Jana Jastrzębskiego. Warszawa: nakł. wła-
snym, 1927. – XVI, 504 s., tab., inseraty, 
16 cm, opr. pł. wyd. Zawiera strukturę 
armii polskiej ze spisem jednostek, rodza-
jów broni, wyszczególnieniem szefów i do-
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wódców służb od pionów centralnych 
po Powiatowe Komisje Uzupełnień, 
wyciągi z przepisów i regulaminów 
wojskowych, tabelę umundurowań 
poszczególnych broni i jednostek (np. 
kawalerii) etc. 100. –

392 .  [ K A MI ŃSK I A lek sa nder 
(1903-1978)]: Przodownik. Podręcz-
nik dla kierowników oddziałów Zawi-
szy. Warszawa: [Główna Kwatera Sza-
rych Szeregów], 1944. – 89 s., 16,5 cm, 
brosz. wyd. Podręcznik sprawności 
i stopni harcerskich drukowany w Taj-
nych Wojskowych Zakładów Wydaw-
niczych. 90. –

393. KATALOG zbiorów Władysła-
wa Łozińskiego. Z ilustracjami. Lwów: 
Nakł. Gminy Miasta Lwowa, 1929. – 
VII, 142, [8] s., 23 k. tabl., 23 cm, brosz. 
wyd. Władysław Łoziński (1843-1913), 
historyk kultury i sztuki, publicysta, pi-
sarz i kolekcjoner, autor m. in. dzieł „Złot-
nictwo lwowskie” oraz „Prawem i lewem. 
Obyczaje na Czerwonej Rusi”. Zbiory 
Łozińskiego zaliczane były ówcześnie do 
najcenniejszych kolekcji prywatnych w za-
borze austriackim. Po jego śmierci część 
zbiorów związaną z Polską otrzymała 
Gmina m. Lwowa. Katalog obejmuje 672 
pozycje, m.in. broń polską, przybory jeź-
dzieckie, tkaniny i hafty, portrety, rzeź-
by i srebra. Na uwagę zasługują zwłasz-
cza militaria z kolekcją szabel i karabeli 
polskich oraz wschodnich z XVII-XVIII 
w., broni palnej i buzdyganów. Przed-
mowa Aleksandra Czołowskiego. Odbi-
to w nakładzie 500 egz. numerowanych. 
Oferowany egz. ma nr 79. Niewielkie za-
żółcenia okł. 120. –
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394. [KAWALERIA] TYMCZASOWY regulamin musztry kawaleryi zatwier-
dzony przez komendę I. Brygady Legionów Polskich. Kraków: I. Dywizyon 
Jazdy Polskiej, 1915. – 60 s., rys. 34, 16,5 cm, brosz. wyd. Pierwszy regula-
min musztry odrodzonej kawalerii polskiej w I wojnie światowej. 60. –
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395. KĘSIK Władysław: Za drutami Szczypiorny i Łomży. Wspomnienia 
b. żołnierza I Brygady Leg.(ionów) Pol.(skich). Warszawa: nakł. autora, 
1936. 90. [4] s., liczne fot. i il., 23 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowa-
ne pieczątki własnościowe. Wspomnienia obozowe, bogato ilustrowane, 
z niemieckiego obozu jeńców pod Kaliszem. Przybrudzenia okł., we-
wnątrz czysty egz. 50. –

396. KHOURSCH Baha-Eddin [Hurš Bahaeddin Emir Hassan]: Obrona 
twierdzy Achulgo przez imama Szamila; przekład Heleny Harasymowi-
cza. Warszawa: Instytut Wschodni, 1939. – 150, [8] s., [1] k. portr., [2] k. 
map, 20 cm, brosz. wyd. 25-letnia Wojna o Niezawisłość Półn. Kaukazu, 
t. I. Pierwsza w języku polskim książka napisana przez przedstawiciela 
Północnego Kaukazu z cyklu dzieł prometejskich. Historia zmagań Imama 
Szamila (ok. 1798-1871), przywódca powstania górali kaukaskich (Dage-
stanu i Czeczeni) przeciwko Rosji w latach 1834-1859. 90. –

397. KLECZKOWSKI Adam 
(1883-1949): Rejestr budowy ga-
leony: zabytek z r. 1572. Wyd. 
i oprac… Kraków: Akademia 
Umiejętności, 1915. – XII, 154, 
[1] s., V tabl. na 7 k., 25 cm, 
brosz. wyd. Historia budowy ga-
leonu polskiego za króla Zygmun-
ta Augusta, zalążka polskiej floty 
morskiej, odtworzone na podsta-
wie starego rękopisu. Źródło hi-
storyczne do historii polskiej flo-
ty wojennej, szkutnictwa i języka 
polskiego XVI w. Karta przedtyt. 
nieznacznie uzupełniona, grzbiet 
uszkodzony, blok opr. zwarty. 
Czysty egz. 70. –

398. KOMOROWSKI Ignacy 
A. (1788-1873): Wspomnienia 
podchorążego… z czasów W. Ks. 
Konstantego. Warszawa: Biblio-
teka Dzieł Wyborowych, 1900. 
– 124 s., [8] k. tabl., 18 cm, opr. 

pł. wyd. Biblioteka Dzieł Wyborczych, nr 135. Wspomnienia Kawalera 
Virtuti Militari i syna generała Wojsk Polskich. 50. –
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399. [KOZACY] JAK nasi walczą z kozakami. [Warszawa]: Wyd. „Żołnierza Polskie-
go”, [1920]. – 10 s., il., 17,5 × 25 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki 
własnościowe. Komiks rysunkowy z wierszami obrazujący walkę polskiej kawa-
lerii i piechoty z bolszewickimi kozakami. Stan bardzo dobry. 60. –

400. KRASUSKI Zbigniew Jan: Wspo-
mnienia podchorążego artylerji. War-
szawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1931. 
– 111 s., 21 cm, opr. pł., przednia okł. 
brosz. zach. Wspomnienia z okresu nauki 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii 
im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu 
Wołyńskim w latach 1926-1927. Przybru-
dzenia okł. 60. –

401. KRYCZY ŃSKI Najman-Mi-
rza Leon (1887-1939): Tatarzy litewscy 
w Wojsku Polskiem w powstaniu 1831 
roku. W załączeniu przyczynek: O sto-
sunku muślimów do powstania 1863 r.; 
7 historycznych rysunków wojska tatar-
skiego w Polsce. Wilno: [b.w.], 1932.– [4], 
59, [3] s., [6] k. tabl., 25 cm, brosz. wyd. 
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Zdezaktualizowane pieczątki własnościo-
we. Odb. z „Rocznika Tatarskiego” z r. 
1932. Materiały do historii udziału tata-
rów litewskich w powstaniu listopado-
wym 1830-31 i styczniowym 163-1864 
z ikonografią mundurów tej formacji 
XVII-XIX w. 50. –

402. KRYSK A-K ARSKI Tadeusz 
(1922-?): Piechota Polska 1939-1945. Ma-
teriały uzupełniające do „Księgi chwały 
piechoty”, wyd. w Warszawie, w 1939 r. 
Z. 1-17, [18-19] (skorowidze). Londyn: 
nakł. Autora, 1970 – 1974. – 68; 72; 72; 
72; 72; 76; 92; 72; 120, III, [1] (luzem); 
88; 80; 80; 104; 104; 120; 104, [8] (lu-
zem); 156; XXVIII s., liczne fot., il. w tek-
stach, 28 cm, osiemnaście zeszytów (jeden 
podwójny), w większości w okł. karton. 
wyd. Historia jednostek bojowych pie-

choty polskiej za lata 1939-1945 z informacjami uzupełniającymi „Księgę 
chwały piechoty polskiej” oraz zestawieniami obsad poszczególnych dywizji 
i pułków, liczne uzupełnienia i erraty oraz bogaty materiał ilustracyjny. Ca-
łość zaopatrzona w skorowidz osobowy i rzeczowy. Miejscami uzupełnienia 
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rękopiśmienne. Podstawowe kompendium wiedzy o kadrze 
oficerskiej polskiej piechoty w okresie II wojny światowej. 
Rzadkie w komplecie. 900. –

403. KRZECZUNOWICZ Kornel (1894-1988): Księ-
ga 200-lecia Ułanów Ks. Józefa. Londyn: [Nakł. Autora], 
1984. – VIII, 104, [1] s., [4] k. tabl złoż. (luzem), fot., il., 
23,5 cm, brosz. wyd. z obwol. Dodatek uzupełniający do 

wydanej w 1960 r. monografii [7 Pułku] „Ułanów Księcia Józefa”. Stan 
bardzo dobry. 90. –

404. KRZYWIEC Benedykt Andrzej 
(1901-1971): Polska polityka wojenno-mor-
ska. Wyd. 2. uzup. Warszawa: Liga Morska 
i Kolonjalna, 1934. – 31, [1] s., 16,5 cm, 
brosz. wyd. Pieczęć: „Bibljoteka Zarządu 
Głównego Ligi Morskiej i Kolonjalnej”. 
Polska polityka morska w obliczu zbrojeń 
niemieckich. Niewielkie uszkodzenia na-
rożników okł. i przybrudzenia. 30. –

405. KSIĘGA pamiątkowa Tygodnia Ban-
dery. Warszawa: Liga Morska i rzeczna,̀  
1925. – 63, [1], [40] (inseraty) s., portr., 24 
cm, brosz. wyd. Książka pamiątkowa po-
święcona polskiej flocie wojennej i handlo-
wej oraz jej znaczeniu dla Polski. Niewielkie 
przybrudzenia i zagięcia okł. 60. –

406. KSIĘGA pamiątkowa Związku 
Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej 
Polskiej wydana w dziesięciolecie Okręgu 
Wielkopolskiego. Poznań: [Komitet Redak-
cyjny], 1931. – XI, 4-535, [3], [24] (inseraty) 
s., [7] s. portr., faksym., liczne fot. w tekście, 
24 cm, brosz. wyd. Praca zbiorowa. Zarys 
historii i rozwój Związku Inwalidów Wo-
jennych R.P., z uwzględnieniem poszcze-
gólnych województw Polski międzywojen-
nej. Błędna początkowa paginacja (strony 
zgodne ze spisem treści). 120. –

407. KUSZELEWSKI Jerzy: Broń pancer-
na naszych sąsiadów. Warszawa: Dowódz-
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two Broni Pancernej, 1932. – 36 s., 18 fot., rys., tabele, 24 cm, brosz. wyd. 
Pieczęć „Komisarjatu rządu m.st. Warszawy” (egz. obowiązkowy). Odb. z: 
„Przeglądu Wojskowo-Technicznego”. Omówienie poszczególnych rodza-
jów broni pancernej armii niemieckiej i sowieckiej. 40. –

408. KWACISZEWSKI Józef (1890-1958): Karabin maszynowy Schwarzlose 
7/12. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1920. – 78, 

[1] s., pl. (złoż.), 29 rys., 15 cm, brosz. wyd. 
Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. 
Podręcznik dla instruktorów karabinów ma-
szynowych autorstwa dowódcy Centralne 
Szkoły Karabinów Maszynowych. 40. –

409. KWIATKOWSKI Bolesław: Umoc-
nienia polowe i maskowanie. Skrypt do 
wyłącznego użytku S.P.R.A. Włodzimierz: 
S.P.R.A., 1936. – [6], 132 s., 130 rys., 17 
cm, brosz. wyd. Pieczątki własnościowe. 
Skrypt Szkoły Podchorążych Rezerwy Arty-
lerii z Włodzimierza Wołyńskiego (Zasady 
taktyczne umocnień polowych; Wskazówki 
techniczne budowy umocnień; Umocnienie 
polowe piechoty i artylerii; Roboty ułatwia-
jące komunikację; Przeprawy; Roboty obo-
zowe; Maskowanie; Obliczenie robocizny 
i materiału). Rzadkie. 60. –
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410. LASKOWSKI Heliodor (1898-
1936): Artylerja morska. Warszawa: Liga 
Morska Kolonjalna, 1934. – 51 s., 11 rys., 
17 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pie-
czątka biblioteczna. Rola i zadania artylerii 
morskiej w zarysie autorstwa szefa Służby 
Artylerii i Uzbrojenia w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej RP i inicjatora utwo-
rzenia nowoczesnej baterii dział systemu 
„Bofors” na Helu. 40. –

411. LASKOWSKI Otton (1892-1953): 
Grunwald. Drugie wyd. Londyn: Wydział 
Prac Kult.-Oświat. Min. Obr. Narod., 1943. 
– 191, [1] s., 8 k. szkiców (złoż.), 22 cm, opr. 
pł. wyd. Pieczątka: „2 Szwadron Żandarme-
rii / 2 Provost Company”. Monografia bitwy 
grunwaldzkiej z 1410 r. pióra historyka woj-
skowości i pł. dypl. Ślady odbarwień na okł., 
Wewnątrz czysty egz. 60. –

412. LAVALLE, SÉNÉCHAL: Zaopatry-
wanie i transporty w czasie wojny. Wykłady 
na kursie inform. dla wyższych dowódców; 
Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 
Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1921. 
– 46, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Zdezaktu-
alizowana pieczątka biblioteczna. Wykłady 
dla polskich dowódców wyższych oficerów 
i przedstawicieli Francuskiej Misji Wojsko-
wej w Polsce. 40. –

413. [LEGION Puławski] KRÓTKI 
szkic historii powstania i rozwoju Legionu 
Polskiego 1914-1917. Związek Legionistów 

Form. Puławskiej. Wyd. z okazji 25-letniej rocznicy – 1939. Warszawa: 
Zarząd Okręgu Stołecznego Zw. Leg. Pol. Form. Puławskiej, 1939. – 16 s., 
20 cm, brosz. wyd. Z dedykacją współautora i prezesa okręgu warszaw-
skiego Henryka Heinricha dla Stanisława Łuniewskiego. Praca zbiorowa 
środowiska kombatanckiego o charakterze historyczno-propagandowym. 
Na odwrocie ślady. Ładny egz. z okł. przedstawiającą odznakę środowiska 
rys. Jana Włoczewskiego. Drobne przybrudzenia. 60. –
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414. LESKI Władysław: 3 D.S.K. w ka-
rykaturze. Serja pierwsza. Italia [Włochy]: 
Wyd. Dobrobytu Żołnierza 3 DSK, 1945. – 
[2], [30] k. rys., 19 × 25,5 cm opr. ppł. wyd. 
z tłocz. tyt. na grzbiecie. Podpis własno-
ściowy: „Stadnicki…, por., 4 B.S.K.”. Setki 
karykatur oficerów i podoficerów Trzeciej 
Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu 
Polskiego we Włoszech. Czarno-białe i trój-
barwne. Drobne uszkodzenia okł., poza tym 
stan dobry. 150. –

415. LIPIŃSKI Wacław (1896-1949): 
Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905 
– 1918. Warszawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Wy-
dawn., 1931. – XX, 444 s., il., 24 cm, opr. 
pł. Historia polskich formacji wojskowych 
w walce o niepodległość. Omówiono m.in. 
Polską Organizację Wojskowa, Polskie Siły 

Zbrojne, Polski Korpus Posiłkowy; wojsko polskie na wschodzie (Le-
gion Puławski, Polska Brygada Strzelecka, Pierwszy Korpus na Białorusi, 
Drugi Korpus i bój pod Kaniowem, Trzeci Korpus na Ukrainie, Dywizja 
Syberyjska); wojsko polskie na zachodzie (Oddział Bajończyków, Armia 
Polska we Francji). 120. –

416. ŁUKOMSKI [Józef ] (1895-?): 
Łączność (skrót wykładów). Stage ofi-
cerów kandydatów do W.S.W. Zegrze: 
Obóz Szkolny Wojsk Łączności, 1926. 
– [4], 59 s., rys.; [3], 4; 4; 4; 4; 4; 4; k. 
map i szkiców [3] złoż. (ćwiczenia), 29 
cm, brosz. wyd. Wykłady z zakresu łącz-
ności dla oficerów wybierających się do 
Wyższej Szkoły Wojennej wraz z dołą-
czonymi ćwiczeniami (luzem) w terenie. 
Maszynopis powielany. Drobne uszko-
dzenia okł. 120. –

417. MACHALSKI Tadeusz (1893-
1987): Ostatnia epopeja. Działania ka-
walerii w 1920 roku. Londyn: B. Świder-
ki, 1969. – 271, [2] s., [1] k. portr., 26 k. 
szkiców (kilka złoż.), 22 cm, opr. pł. wyd. 
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z obwol. Studium gen. T. Machalskiego dotyczące zmagań polskiej kawa-
lerii w wojnie z bolszewikami w 1920 r., a w szczególności z korpusem kon-
nym Gaja Chana na północy i armią konną Budionnego na południu. Opis 
działań kawaleryjskich w wielkim stylu. Praca powstała w latach 1938-1939 
w oparciu o oryginalne dokumenty Wojskowego Biura Historycznego, wy-
wieziona z kraju, stanowi cenne źródło wobec zniszczenia archiwum WBH. 
Przybrudzenia obwol., poza tym stan bardzo dobry. 100. –

418. MAŁYSZKO Adolf (1882-1963): List 
otwarty..., podpułkownika Armji Polskiej 
do pana Haining’a, podpułkownika Armji 
Angielskiej z powodu odczytu jego wygło-
szonego 24 stycznia 1922 r. w Królewskim 
Brytyjskim Instytucie Artylerji. Warszawa: 
„Placówka”, 1925. – 16 s., 23 cm, brosz. 
wyd. Odb. z: „Uwag oficera polskiego”. Po-
lemika z wystąpieniem płk. angielskiego 
w Królewsko-Brytyjskim Instytucie Artyle-
rii w 1922 r. podważającym prawa Polski do 
Śląska. 40. –

419. MEISSNER Janusz (1901-1978): 
Skok przez Atlantyk. Warszawa: Wyd. Ty-
godniowe „Bibljoteka Groszowa”, [1928]. – 
148, [1] s., 17 cm, opr. ppł., oryg. okł. brosz. 
zach. Exlibris i podpis Kazimierza Wiślań-
skiego. Opowiadania o tematyce lotniczej. 
Autor był ówcześnie pilotem-instruktorem 
w Wojsku Polskim. Okł. oryg. kolorowa 
projektu Artura Horowicza (1898-1962). 
Brak k. przedtyt. usuniętej przez introliga-
tora przy opr. 60. –

420. MOKRZYCKI Gustaw (1894-1992): 
Opis budowy płatowców; Wojskowy In-
stytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa: 
Główna Księg. Wojskowa, 1921. – 92, [1] s., 
258 szkiców w tekście, 25 cm, brosz. wyd. 
Zdezaktualizowane pieczątki bibliotecz-
ne. Zawiera: 1) Klasyfikacja płatowców; 2) 
Konstrukcja płatowców; 3) Zarys statyczne-
go obliczania płatowca; 4) Opis prób wy-
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trzymałości płatowca. Niewielki uszczerbek grzbietu, okł. przybrudzona, 
wewnątrz czysty egz. 90. –

421. MOKRZYCKI Gustaw Andrzej (1894-1992): Lotniczy elementarz. Część 
I i II. (Aerodynamika i mechanika lotu). Warszawa: Zarząd Główny L.O-
.P.P., 1939. – 82, [2] s., 52 rys., 21 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane 
pieczątki własnościowe. Popularna książka lotnicza napisana przez prof. 
Politechniki Warszawskiej i w Montrealu, organizatora pol. przemysłu 
lotniczego w okresie międzywojennym, po II wojnie czynnego na kie-

rowniczych stanowiskach w USA, teorety-
ka lotnictwa i autora wielu prac. Drobne 
uszkodzenia okł. 40. –

422. [MONTE Cassino] 10-ta rocznica bi-
twy o Monte Cassino: 1944 – maj – 1954. Lon-
dyn – Rzym – Monte Cassino: Komitet Głów-
ny Obchodu, 1954. – [20] s., 21,5 cm, brosz. 
wyd. Program uroczystości obchodów 10-tej 
rocznicy bitwy w Londynie i w Rzymie. 50. –

423. NA ŚWIĘTO żołnierza 1920-1950. 
Londyn: Wydaw. Wydziału Kultury i Oświa-
ty Zarządu Głównego Stow. Pol. Kombatan-
tów, 1950. – [2], 29 s., 21 cm, brosz. wyd. 
Materiały Oświatowe (Wydział Kultury 
i Oświaty Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Polskich Kombatantów, Londyn); z. 
5 Zawiera: Edmund Oppman 1903-1951), 
Wojna polsko-sowiecka 1919-1920; Henryk 
Piątkowski (1902-1969), Polskie Siły Zbrojne 
w drugiej wojnie światowej; Tadeusz Pełczyń-
ski (1892-1985), Armia Krajowa. Niewielkie 
przybrudzenia okł. 40. –

424. NAGÓRSKI Z.[ygmunt], jr.: War-
saw fights alone. London: Polish Publica-
tions Committee {Printed Maxwell, Love & 
Co.], 1944. – 32 s., pl. na 2 k., fot., 21,5 cm, 
brosz. wyd. Ekslibris: „Ruchoma Biblioteka 
Lotnicza Biskupa Polowego” [Józefa Gaw-
liny]; pieczątka: „Ognisko Polskie”. Okł. 
J. Poliński. Reportaże z walczącej Warszawy 
we wrześniu 1939 r. oraz z miesiąca sierpnia 
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1944 r. w czasie Powstania Warszawskiego. 
Broszura ukazująca walczącą stolicę ocze-
kującą na aliancką pomoc. Plan sytuacji 
militarnej z 17 VIII 1944 r. 80. –

425. NORWID-NEUGEBAUER Tade-
usz (1884-1954): Kampanja wrześniowa 
1939 w Polsce. London: M.I. Kolin, 1941. 
– X, 160, IV s., [1] k. mapa (złoż.), 9 k. 
szkiców (złoż.), 6 k. tabel (w kieszonce), 22 
cm, opr. pł. wyd. z obwol. Pierwsza z punk-
tu widzenia wojskowego krytyczna analiza 
i monografia kampanii wrześniowej w 1939 
r. Obwol minimalnie podklejona. Poza tym 
stan dobry. 120. –

426. OD CAEN do Wilhelmshafen. 
Szlakiem I. P.A. MOT-u. Niemcy: [B.w.; 
Brugge, Belgia, Zakłady Drukarskie Desc-
lée de Bouwer], VI 1945. – 88, [1] s., [14] 
s. tabl. fot., il., winiety, rys., 27 cm, brosz. 
wyd. Pieczątka: „2 Szwadron Żandarmerii / 
2 Provost Company” (z kartą wypożyczeń). 
Monografia 1 Pułku Artylerii Motorowej 
w składzie 1 Dywizji Pancernej walczącego 
we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. 
Zawiera m.in.. wspomnienia z walk, syl-
wetki dowódców i poległych oficerów, spisy 
odznaczonych. liczne fotografie autorstwa 
E. Siedleckiego, rys. M. Walentynowi-
cza, W. Marsa i W. Liszkowskiego. Słowo 
wstępne dowódcy ppłk. M. Borzysławskie-
go. Niewielkie zagięcia kart, minimalne 
uszkodzenie górnej krawędzi grzbietu, poza 
tym czysty egz. 120. –

427. OLSZEWICZ Bolesław (1893-1972): Polska kartografja wojskowa (zarys 
historyczny). Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1921. – [2], 199, 
LXXVIII, [2] s., [2] k. tabl. z mapami (w tym 1 rozkł.), mapki w tekście, 
24 cm, brosz. wyd. Dzieje polskiej kartografii wojskowej od XV w. do 1863 
r., z omówieniem udziału Polaków w obcej służbie kartograficznej, spisem 
oficerów i konduktorów Kwatermistrzostwa Gener. W.P. w Królestwie Pol-
skim oraz próbą bibliografii polskiej literatury kartograficznej. Niewiel-
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kie uszkodzenie okł. w dolnej części, gdzieniegdzie drobne zaplamienia 
i naturalne zażółcenia papieru. Pionierskie wydanie pod protektoratem 
Wojskowego Instytutu Naukowo-Wyd. 150. –

428. ONOSZKO Aleksander (1910 – 1994): Wiraż na ślepo. Warszawa: Zarząd 
Główny L.O.P.P., 1938. – 62, [1] s., il. 15, 21 cm, brosz. wyd. Zdezak-
tualizowane pieczątki własnościowe. Pilotaż polskiego samolotu RWD-8 
w trudnych warunkach atmosferycznych. Popularna praca polskiego pilota 
doświadczalnego i oficera lotnictwa wojskowego, znanego z brawurowych 
lotów. 40. –

429. OŚRODEK przysposobienia wojskowego: urządzenia. Instrukcja nr 29. 
Budowa strzelnic małokalibrowych. Instrukcja nr 30. Warszawa: Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych, Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego, 1930. – 16, [2] s., [5] k. tabl. złoż. (w kie-
szonce), 29 cm, opr. karton wyd. Zdezaktualizowana pieczątka własnościo-
wa. Instrukcje o urządzeniu Ośrodka Przysposobienia Wojskowego i bu-
dowy strzelnic małokalibrowych wraz z opisem i planami. Przybrudzenia 
okł., poza tym stan dobry. 60. –

430. PAMIĘTNIK Konstytucji 3 Maja; Związek Powstańców i Wojaków R.P. 
im. M. J. Piłsudskiego: 1863 – 1918/21. [Poznań: Zw. Powst. i Woj. im. 
M. J. Piłsudskiego, Zarząd Główny, 1933]. – 11, [5] s., fot., portr., 30 cm, 

brosz. wyd. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne. Wydawnictwo 
rocznicowe m.in. ze wspomnie-
niami z okresu walk o niepodle-
głość (Teodor Szwab, Mieczysław 
Olszewski), wizerunkami Zw. Po-
wstańców i Wojaków, wojewody 
poznańskiego Hr. Rogera Raczyń-
skiego i dowódcy Okręgu Korpusu 
w Poznaniu gen. Franka Oswalda. 
Trójkolorowa okł. z wizerunkami 
pól bitewnych i żołnierzy z okresu 
1863 i 1918/21, godłem państwo-
wym i medalem z Marszałkiem Pił-
sudskim. 100. –

431. PAWLIK Tadeusz (1896-
1969): Kampania armji odwodowej 
we Włoszech w roku 1800. [War-
szawa: b.w., Litografja Wyż. Szk. 
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Woj., 1933?]. – 54 s., 12 szkiców na [5] k. 
tabl. (luzem), 32 cm, brosz. wyd. Opracowa-
nie dotyczące decydującej bitwy II kampanii 
włoskiej Napoleona Bonaparte zakończonej 
wyparciem Austriaków z Włoch. Mszp. po-
wiel. Luźne składki wydawnicze. Dwie tabli-
ce na kalce technicznej. Drobne zagniecenia, 
poza tym czysty egz., stan dobry. 120. –

432. POD sztandarem Legji 1926-1936. 
Łódź: Legja Inwalidów Wojennych Wojsk 
Polskich im. Gen. Sowińskiego, Zarząd 
Wojewódzki w Łodzi, 1936. – [2], 69, [1] 
s., [1] k. portr. (kolor.), liczne fot. w tek-
ście, 31 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. srebrem 
tyt. i złotą odznaką Legji na licu. Zakład 
Drukarsko-Introligatorski M. Nowicki 
w Zgierzu. Historia i działalność Legii In-
walidów Wojennych Wojsk Polskich w Ło-
dzi wraz ze sprawozdaniem z uroczystości 
ufundowania sztandaru i wizytą marszał-
ka Edwarda Rydza-Śmigłego na uroczy-
stości (kolorowy portret tegoż) oraz zło-
tymi myślami dostojników wojskowych 
(m.in. Felicjana Sławoj Składkowskiego). 
Ozdobna wyklejka, bordowo-srebrno-zło-
ta o motywach kwiatowych. Stan bardzo 
dobry. Ładny egz. 300. –

433. PODSTAWOWE wiadomości o na-
uce modelarstwa lotniczego. Warszawa: 
Zarząd Główny L.O.P.P., 1936. – 73, [2]s., 
21 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pie-

czątki własnościowe. Praca pomocnicza dla uczniów omawiająca zasady 
budowania modeli samolotów z omówieniem poszczególnych jego części, 
montażu i zasad przygotowania do lotu. 40. –

434. POLSKA w pierścieniu prób i ognia. Rok 1918-1926. Pamiątkowy zbiór 
fotografji i dokumentów zebrał i ułożył M.[aciej] Wieliczko. Warszawa: 
[B.w.] Druk. i Introligatornia „Twór”, 1933. – 317 s., tabl. kol. (naklejana), 
liczne fot. i il., 34 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. tyt. i tłocz. (orzeł Polski i żoł-
nierz w okopach) na przednim licu. Album zawiera kilkaset zdjęć wraz 
obszernymi opisami dotyczącymi walk o granice państwa polskiego w la-
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tach 1918-1921, w tym walk 
z bolszewikami, Ukraińca-
mi i Niemcami oraz z pierw-
szych lat niepodległości do 
przewrotu majowego 1926. 
Bogata ikonografia z koloro-
wą reprodukcją „Cudu nad 
Wisłą” Mariana Grużewskie-
go (1885-1963), malarza-okul-
tysty, wykonanego w transie 
hypnotycznym w 3 seansach. 
Stan bardzo dobry. Ładny 
czysty egz. z oryginalnym, 
używanym pudełkiem karto-
nowym. 900. –

435. POWSTANIE 1831 
roku na Litwie. Wspomnienia 
uczestników. Wyd. Henryk 
Mościcki. Wilno: J. Zawadzki, 
1931. – XVII, 174, [2] s., [8] k. 
tabl., 24 cm, brosz. wyd. Po-
wstanie listopadowe na Litwie 
(powiaty – Telsze, Upita, Kow-
no, Oszmiana, Wilejka, Dzisna, 

Wilno). Zawiera m.in. wspomnienia Ignacego 
Domeyki i Maurycego Prozora. 90. –

436. PROGRAM i regulamin VII. Ogól-
nopolskich Zawodów Strzeleckich Związku 
Strzeleckiego w Przemyślu 29-30 czerwca 
1928 r. Przemyśl: Komitet Organizacyjny 
Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich, 1928. 
– 36 s., portr., rys., 24 cm, brosz. wyd. Pie-
czątki niemieckiego archiwum wojskowego 
w Gdańsku („Eigentum / Heeresarchiv – 
Zweigstelle / Danzig”). Zbiór przepisów i re-
gulamin zawodów wraz ze składem Komitetu 
Organizacyjnego oraz portretami (m.in. gen. 
Andrzej Galica i wojewoda Piotr Dunin-Bor-
kowski). Okł. reperowana (podklejenia), nie-
co przybrudzona. 50. –
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437. PRZEWODNIK po Muzeum Ord.
(ynacji) Krasińskich. Z 16 lustracjami. Oprac. 
Marja Kociatkiewiczówna [Twarowska]. War-
szawa: Nakł. Ordynacji Krasińskich, 1930. – 
35 s., XVI s. tabl., 19 cm, brosz. wyd. Krótki 
przewodnik po zniszczonym w czasie powsta-
nia warszawskiego Muzeum Ordynacji hr. Kra-
sińskich z Opinogóry na warszawskim Okólni-
ku. Z bogatym działem militariów. Str. 33, 35 
dołączone podwójnie. Okł. lekko przykurzona, 
poza tym stan bardzo dobry. 45. –

438. PUŁK 6 Pancerny „Dzieci Lwow-
skich”. Oprac. i układ: J. Strukowski, S. F. 
Sobolewski. Leeds: Zarząd Koła Żołnierzy 
Pułku 6 Pancernego „Dzieci Lwowskich”, 
1974. – 42 s., 25 cm, brosz. wyd. Zdezaktu-
alizowana pieczątka biblioteczna. Opis bojów 
6 Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich” pod 

Piedimonte 20-25 V 1944 r. oraz sprawozdanie z przygotowań do odsło-
nięcia pomnika i uroczystości ku czci żołnierzy pułku tamże w dn. 19 VIII 
1943 r. Liczne ilustr. z wydarzenia. 60. –

439. QUIRINI Eugeniusz (1891-1978): Bogusław Szul podpułkownik S(ztabu) 
G.(łównego). Próba życiorysu. Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1933. 
– 26, [1]s., portr., 19,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki wła-
snościowe, m.in.. „Bibljoteka 79 p.p.”. Biografia Bogusława Szul-Skjöld-
krona, legionisty, kompozytora pieśni legionowych, poległego w boju 
z bolszewikami pod Białą Cerkwią. 30. –

440. RACŁAWICE. malowali J.(an) Styka (i) W.(ojciech) Kossak [Lwów: Foto-
grafował Edward Trzemeski, przed 1905]. – 6 k., panorama po rozłożeniu 
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19 × 175 cm (leporello), 20 × 30 cm, opr. ppł. wyd. Panorama słynnej Bitwy 
pod Racławicami wystawiana we Lwowie (obecnie we Wrocławiu) w re-
produkcjach fotograficznych artysty lwowskiego. Podpisy pod planszami 
w języku francuskim. Stan bardzo dobry. Rarytas. 200. –

441. [RARAŃCZA] W rocznicę przejścia II Brygady Legjonów Polskich pod 
Rarańczą (15.II.1918 – 15.II.1931). Warszawa: Reprezentacja b. II Brygady 
Legjonów Polskich, 1931. – 32, [1] s., 22,5 cm, brosz. wyd. Zawiera arty-
kuły i wspomnienia poświęcone II Brygadzie Legionów Polskich, m.in.: 
Ideologia Drugiej Brygady; Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Przebicie się 
II Brygady pod Rarańczą. 40. –

442. ROCZNIK Weteranów 1863 z kalenda-
rzem na 1925 rok. Pod red. Juliana Adolfa Świę-
cickiego (1848-1932). Warszawa: [Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 
r., 1924]. – 434 s., il., 23 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. 
złotem tyt. na przednim licu i grzbiecie. Zawie-
ra kilkanaście opracowań historycznych i wspo-
mnień związanych z powstaniem styczniowym 
autorstwa m.in.: Mariana Dubieckiego, Alek-
sandra Kraushara, Wincentego Lutosławskiego, 
Edwarda Maliszewskiego, Henryka Merzbacha, 
Adolfa Nowaczyńskiego, J. A. Święcickiego i Wa-
cława Tokarza. Ponadto opracowanie o udziale 
Żydów w powstaniu styczniowym, spis oficerów 
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weteranów powstania 1863 r. oraz alfabetyczny firm według branż w po-
szczególnych miastach. Drobne zagięcia kart inseratów, poza tym stan 
bardzo dobry. 120. –

443. ROJA Bolesław (1876-1940): Legendy i fakty. Warszawa: F. Hoesick, 
1931. – 372 s., 24,5 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy. Polemiczne 
wspomnienia generała dywizji Wojsk Polskich, zwolennika porozumienia 
z Ukraińcami. Zawierają m.in.: Legioniści w akcji przejmowania władzy, 
konflikt polsko-ukraiński; organizacja odsieczy na Przemyśl i Lwów. Okł. 
przybrudzona, wewnątrz czysty egz. 90. –

444. ROŚLAKOWSKI Antoni (1796-1842): Noc 29 listopada 1830 roku 
w Warszawie. Opanowanie Arsenału. Wyd. z rękopisu i przypisami 
oraz przedmową zaopatrzył Józef Frejlich. Warszawa: Wojsk. Inst. Na-
ukowo-Wyd., 1925. 49 s., pl., 20,5 cm, brosz. wyd. Biblioteka Histo-
ryczno-Wojskowa pod red. W. Tokarza. T. V. Relacja b. kapitana 4 
Pułku Piechoty Liniowej Wojsk Polskich Królestwa Polskiego, który 
na czele batalionu opanował warszawski Arsenał. Pierwodruk. Zbrązo-
wienia po zszywkach przy grzbiecie opr. oraz przybrudzenia okł., poza 
tym wewnątrz czysty egz. 50. –

445. RY DZ -ŚM IG ŁY E dwa rd 
(1886-1941): Do strzelców. 
Artykuły, listy i przemówie-
nia z lat 1920-1935. Warsza-
wa: Centralny Instytut Wyd. 
Związku Strzeleckiego, 1936. 
– 49 s., [1] k. portr., 21 cm, 
brosz. wyd. Odb. z „Bellony”, 
t. XLIV, z. 2. Zawiera pisma 
Marszałka Edwarda Rydza 
Śmigłego wydane na papierze 
z żółtą tintą i monogramem 
„ERS”. Teksty drukowane 
co druga pagina. Karta tyt. 
i portret przedzielone bibuł-
kami. Okł. nieco przykurzo-
na, karta tyt. zażółcona, poza 
tym stan bardzo dobry. Okł. 
i układ graf. Z.(ygmunt) Glinicki (1898-1940), grafik i ilustrator, za-
mordowany przez NKWD. 120. –



169

446. RZĄDKOWSKI Jan: Pierwszy legjon 
puławski. (Od Pakosławia do Zelwy, 19 V 
1915-11 IX 1915). Warszawa: „Księg. Pol.” Pol. 
Macierzy Szkolnej, 1931. – s. 110, [1] s., portr., 
fot., 24 cm, opr. ppł. Wspomnienia dowódcy 
I Legionu Polskiego (Puławskiego), późniejsze-
go generała w Wojsku Polskim. Przednia okł. 
brosz. ze śladem zalania. 100. –

447. SCHWEIZER Ludwik: Wojna bez 
legendy. Kirkcaldy, Scotland: Nakł. Autora, 
1943. – 151, [1] s., mapa (luzem), 11 szkiców 
w tekście, 22 cm, brosz. wyd. Zdezaktuali-
zowane pieczątki własnościowe instytucji 
emigracyjnych. Wspomnienia dowódcy 26 
Pułku Ułanów Wojsk Polskich z kampanii 
wrześniowej 1939 r. z dokładnym opisem 
szlaku bojowego pułku. Krytyczna analiza 
działalności gen. Władysława Andersa, do-
wódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, 
w skład której wchodził pułk. Zawiera uza-
sadnione oskarżenia pod adresem dowódcy 
brygady o kunktatorską działalność w wojnie 
i unikanie walki. Uszkodzenia okł. i grzbie-
tu, podkreślenia w tekście. Rzadki i zapo-
mniany pamiętnik. 120. –

448. SIERGIEJEW A.W.: Gieroiczeski-
je gody Krasnogo Wozdusznogo Fłota. Mo-
skwa: Awioizdatielstwo, 1926. 157, [3] s., 
23 cm, brosz. wyd. Seria: 5 liet stroitielstwa 
i borby Wozdusznogo Fłota 1917-1922, kn. 1. 
Monografia walk czerwonej powietrznej floty 
w wojnie domowej z kontrewolucją. Specjalny 
rozdział poświęcony wojnie polsko-bolszewic-

kiej 1919-1921 pt. „Wozdusznaja borba na polskom frontie”. Walki z pol-
skimi lotnikami m.in. sowiecka wersja śmierci kpt. Władysława Jurgensona 
(1894-1920), wziętego do niewoli 10 V 1920 r. i zamordowanego przez 
Czeka. Liczne fotografie, w tym 2 polskich poległych lotników, ich mogiły 
(wspólnie pochowani z czerwonym lotnikiem Rożinem) oraz polski samo-
lot Fokker. Grzbiet nadpęknięty, zagniecenia okł., wewnątrz miejscami 
przybrudzenia na krawędziach marginesów. 120. –
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449. SITWA 5 Zgrupowania Wileń-
skiej Brygady Piechoty Żubrów 5 Kre-
sowej Dywizji. T. 4 [Kom. wyd.: prze-
wodn. Wacław Jacyna i inni; oprawa 
graf. i rys. w tekście Zofia Wiśniewska; 
układ graf. Zygmunt Ścibor-Kotkowski]. 
Londyn: Komitet Redakcyjny „Sitwy”, 
[1949]. – 168 s., fot., il., 32 cm, brosz. 
wyd. Wydawnictwo pamiątkowe śro-
dowiska 5 Wileńskiej Brygady Piechoty 
(13, 14 i 15 Wileński Batalion Strzelców) 
w składzie 5 Kresowej Dywizji Piecho-
ty 2 Korpusu Polskiego. Zawiera m.in.: 
Nikodem Sulik, Moralność a polityka; 
Protest 5 Dywizji Kresowej Dywizji Pie-
choty przeciwko likwidacji Polskich Sił 
Zbrojnych; Ignacy Matuszewski, Ostat-
nie wojsko Europy; Aleksander Korczyń-
ski, Polski ideał wychowawczy i walka 
o jego sowietyzację. Sporo artykułów, 
w tym wspomnieniowych dotyczących 
partyzantki Armii Krajowej na Wileńsz-
czyźnie. Ostatni tom wydawnictwa wy-
chodzącego w czasie wojny z różnymi 
wariantami tytułów od 1942 r. (Tel-Aviv 
i Rzym). Układ trzykolumnowy z intere-
sującą topografią i szatą graficzną. Stan 
bardzo dobry. 180. –

450. STRAŻ Graniczna 1928-1933. 
W V rocznicę objęcia służby na grani-
cach Rzeczypospolitej w dniu święta 
Straży Granicznej – 11 listopada 1933 r. 
Ted. i Wyd.: Feliks Olas. Warszawa: Re-
dakcja, 1933. – 96 s., portr. całostronico-

we w ramach paginacji, fot., il., 31 cm, brosz. wyd. Numer specjalny pisma 
„Czaty” (nr 21-22/1933) poświęcony pięcioleciu formacji Straży Granicz-
nej powołanej dla ochrony południowych, zachodnich i północnych granic 
II Rzeczypospolitej z Niemcami, Czechosłowacją i z Rumunią. Bogato ilu-
strowany numer zawiera liczne artykuły poświęcone służbie formacji (m.in. 
walka z przemytnikami) oraz spis odznaczonych oficerów i szeregowych SG. 
Grzbiet reperowany, uszkodzenia krawędzi okł., czysty egz. 100. –
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451. [SZKOŁA Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim] 
DRUGI rocznik pamiątkowy piątego kursu Szkoły Podchorążych Rezer-
wy Artylerji we Włodzimierzu. Rok 1930-1931. Włodzimierz (Wołyński): 
K.K.O. S.P.R.A., [1931]. – [4], 134, [1] s., [8] k. tabl., fot., il., winiety, 31 cm, 
opr. karton wyd. Artykuły wychowanków S.P.R.A. ukazujące najważniej-
sze kwestie z ich życia szkolnego. M.in. Prawo i honor; Kronika Szkoły, 
poszczególnych baterii, chóru szkolnego etc. Liczne i pełne humoru arty-
kuły poświęcone życiu prywatnemu podchorążaków, bogato ilustrowane 
z uwzględnieniem historii Włodzimierza Wołyńskiego. W tekście całostro-
nicowe ryciny: portrety prezydenta Ignacego Mościckiego i Józefa Piłsud-
skiego. Na okładce odznaka szkoły w srebrze i daty 1930-1931. Okł. projektu 
J. Juraszyńskiego; rys. i karykatury: W. Eysmont, F. Topolski i W. Wincze; 
Fot.: T. Stankiewicz, J. Blikle, W. Winiarski, A. Uwiera, J. Just. Fot. portreto-
we wyk. Zakład Fot. I. Szterna. Grzbiet okł. i krawędzie podklejone bibułką, 
pierwsze składki nieco poluzowane, drobne zaplamienia na pierwszych kar-
tach. Poza tym egzemplarz czysty. 180. –

452. TOKARZ Wacław (1873-1937): Insurekcja warszawska 17 i 18 kwiet-
nia 1794 r. Lwów: Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1934. – 288 s., [16] 

k. tabl., 24 cm, brosz. wyd. Mo-
nografia wybuchu powstania ko-
ściuszkowskiego w Warszawie za-
kończonego pogromem Rosjan 
i zdobyciem ambasady rosyjskiej. 
Plan miasta Warszawy wg planu 
Bacha z 1809 r. Przybrudzenia okł., 
egz. czysty i nierozcięty. 100. –

453. TRETIAK Józef (1841-
1923): Historja wojny chocim-
skiej (1621). Wyd. nowe, przej-
rzane przez autora i ozdobione 
dziewięciu rycinami. Kraków: 
Krakowska Spółka Wydawnicza, 
1921. – [4], 211, [3] s., 9 k. tabl., 
23 cm, opr. ppł. Pieczątka wła-
snościowa. Dzieje oblężenia armii 
polsko-litewsko-kozackiej w oko-
pach Chocimia przez siły turec-
ko-tatarskie na podstawie źródeł 
archiwalnych. Niewielkie uszko-
dzenia pap. okleiny okł. 70. –
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454. UMIASTOWSKI Roman (1893-1982): Bitwa polska (Battle of Poland). 
Przygotowanie i przebieg początku wojny polsko-niemieckiej w roku 1939. 
Londyn: [b.w.], [1943]. – XIII, [3], 455, [4] s., fot., mapki w ramach pagina-
cji, 19 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. tyt. Pieczątka: „2 Szwadron Żandarmerii / 
2 Provost Company”. Próba rehabilitacji armii polskiej i jej dowództwa we 
wrześniu 1939 r. autorstwa kontrowersyjnego szefa propagandy w Sztabie 
naczelnego Wodza. Autor był płk. dypl. i historykiem wojskowości, uwię-
zionym przez rząd Sikorskiego w obozie odosobnienia. Książka spotkała się 
z atakiem wielu publicystów (m.in. Ksawerego Pruszyńskiego). Praca uka-
zywała się w 5 zeszytach, stąd różnice w jakości papieru. 100. –

455. WAGNER Marian E.: Lwowski chłopaka na wojnach. (Strzępy wspo-
mnień z walecznych lat 1918-1921). Londyn: Koło Lwowian, 1982. – [2], 
148 s., fot., faksym., rys., 23 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z walk o pol-
skość Lwowa (1918-1921) z Ukraińcami i bolszewikami. 60. –

456. WIERNA służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1914 
– 1915. Pod red.: Al. Piłsudskiej (1882-1963), M. Rychterówny, W. Pełczyń-
skiej, M. Dąbrowskiej. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1927. – 
XI, 319, [1] s., 24 cm, opr. ppł. Podpis własnościowy z 1927 r. Wspomnienia 
kilkudziesięciu uczestniczek walk o niepodległość poukładane przez redakcje 
w chronologicznym ciągu: okres przygotowawczy (1912-1914); Wojna 1914-
1915 – Legiony (I Brygada; Karpacka Brygada; Na placówkach; Na ziemiach 
zajętych przez Rosjan – Polska Organizacja Wojskowa; Oddział Lotny Wojsk 
Polskich; Liga Pogotowia Wojennego; emisariuszki na wschodzie). Więcej 
tomów nie wydano. Czysty egz. 100. –

457. WOROSZIŁOW K.(liment) 
(1881-1969): Stalin i stroitielstwo 
Krasnoj Armii. Moskwa: Wojeniz-
dat, 1939. – 15, [1] s., portr., 20 cm, 
brosz. wyd. O zasługach Józefa Sta-
lina w rozwijaniu Armii Czerwonej. 
Praca marszałka Klimenta Woroszy-
łowa. Z portretem rysunkowym obu 
postaci. 35. –

458. WYCHOWANIE fizyczne. 
Przysposobienie wojskowe. Sport. 
Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 
1936. – 17, [1] s., 17 cm, brosz. wyd. 
Katalog setek książek i publikacji o te-
matyce sportowej Głównej Księgarni 
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Wojskowej pogrupowany w działy (m.in. boks, walka wręcz, zapaśnictwo, 
lekka atletyka, gimnastyka; kolarstwo, motocykl, samochód; obozowanie; 
piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, golf, lawn-tennis, ping-pong 
i gry ruchowe; przysposobienie wojskowe; sporty bojowe; sport konny; 
sport lotniczy; sport wodny; sporty zimowe; powieści i pamiętniki sporto-
we). Niewielkie odbarwienie na k. tyt. 25. –

459. WYCHOWANIE wojskowe. Praca zbiorowa. Warszawa: Wojsk. Inst. 
Naukowo-Oświat., 1923. – 93 s., ozdobne inicjały, 26 cm, brosz. wyd. 
Suchy wytłok: „Tadeusz Zbyszycki / Sanok”. Zawiera: Marian Porwit, 
Przysposobienie żołnierza; Wł. Osmolski, Wojskowe wychowanie fizycz-
ne; Janusz Jędrzejewicz, Praca kulturalno oświatowa; Marian Korewo, 
Żołnierz zawodowy; Adam Koc, Przysposobienie wojskowe poza rama-
mi wojska; Jerzy Lewakowski, Nasze regulaminy. Zbrązowienia na okł., 
poza tym czysty egz. 60. –

460. WYTKNIĘTY kurs. Stanowisko Polskiej Marynarki Handlowej po dniu 5-go 
lipca 1945 r. London: Związek Kapitanów, Oficerów Pokładowych, maszyno-
wych i Radjotelegrafistów Polskiej Marynarki Handlowej, 1945. – IX, [1], 50 
s., [2] k. tabl., fot., 21 cm, brosz. wyd. Ekslibris: „Ruchoma Biblioteka Lotnicza 
Biskupa Polowego” [Józefa Gawliny]; pieczątka: „Ognisko Polskie”. Stanowi-
sko Polskiej Marynarki Handlowej wobec cofnięcia uznania przez rząd angiel-
ski JKM polskiemu rządowi emigracyjnemu i przejścia zwierzchnictwa to tzw. 
rządu tymczasowego. Zawiera zestawienie Polskiej Marynarki Handlowej i jej 
udział oraz straty w II wojnie światowej, w tym alfabetyczną listę personelu 
wraz z dokładnymi danymi osobowymi. 45. –

4 61 .  Z I E L I Ń S K I 
Hu g o  (18 9 7-19 71) : 
Oswobodzenie Przemy-
śla w  listopadzie 1918 
roku. (Zarys). Warsza-
wa: Wojsk. Biuro Hi-
storyczne, 1934. – 60 s., 
[8] k. szkiców (oleatów), 
[1] k. pl., 25 cm, brosz. 
wyd. Bitwa o Przemyśl 
z   U k r a i ńc a m i  w   l i -
stopadzie 1918 r. Egz. 
kompletny z tablicami 
luzem. 100. –



462. ZWIĄZEK Strzelecki. Geneza, organizacja, działalność i tradycje. War-
szawa: Centralny Instytut Wydawniczy Z.S., 1934. – 61, [1] s., [1] k. 
mapa, liczne fot., 21 cm, brosz. wyd. Oddział Propagandy Komendy 
Głównej Związku Strzeleckiego. Bogato ilustrowany materiał propagan-
dowy dotyczący Związku Strzeleckiego. Okł. fotomontaż (Adam) Sie-
maszko (1903-1993). 60. –

463. ŻOŁNIERZE pułku Armii Krajowej „Baszta”: 1. VIII. 1944-27. IX. 
1944. [Oprac. na podstawie otrzymanych materiałów Leon Matuszewski 
(?-2005) i Witold Złotnicki]. Londyn: nakł. Koła „Basztowców i Mokoto-
wiaków”, [ok. 1981]. – 99, [1] s., 27 cm, brosz. wyd. Zawiera spisy imienne 
z informacjami dodatkowymi (data i miejsce śmierci na polu chwały) 2360 
żołnierzy słynnego batalionu z podziałem na kompanie i inne jednostki. 
Poprawki względnie uzupełnienia na s. 24 i 52 (ręczne i doklejone). Na okł. 
tyt.: Żołnierze Baszty w czasie powstania warszawskiego 1944. Opr. graf.: 
Jerzy Lohman i Andrzej Winogrodzki. Nakł. 200 egz. numer. niniejszy 
egz. nosi nr 109). 100. –
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P I Ł S U D S K I  I  J E G O  E P O K A

464. BANDROWSKI-KADEN Juljusz (1885-
1944): Piłsudczycy. Oświęcim: Naczelny Komitet 
Narodowy, 1915. – [4], 123 s., [40] k. tabl., 22 
cm, brosz. wyd. Podpis i cena z epoki na kartach. 
Pierwsza edycja kultowej książki poświęconej Jó-
zefowi Piłsudskiego i jego oficerom z I Brygady 
Legionów Polskich. Zbeletryzowane wspomnie-
nia późniejszego czołowego pisarza II Rzeczypo-
spolitej. Stan bardzo dobry. 120. –

465. BARWIŃSKI-HERTZ Henryk (1877-
1970): Woyska Polskiego konterfektów gład-
kich 20 gwoli uciechy komiltonów swoich wy-
imaginował a gwoli pożytku nierycerskiego 
pospólstwa w tysiaczney mnogości wytłoczyć 
zezwolił... Serya 1. Nakład 2. [Kraków: b.w., 
ok. 1916]. – [20] k. tabl., 29 × 22 cm, opr. wyd. 
kart. Kolorowe litograf ie W. Krzepowskiego 
podług rysunków autora. Przedstawiają of i-
cerów I, II i III Brygady Legionów Polskich, 
jak: J. Piłsudski, E. Rydz-Śmigłego, L. Ber-
becki, Z. Zieliński, M. Żymierski, T. Piskor, 
M. Kukiel, J. Olszynę-Wilczyński, S. Rouppert, 
J. Sas-Kulczycki, J. Głuchowski, K. Dąbrowa-
-Młodzianowski, St. Skotnicki, S. Felsztyński, 
H. Ciepiuchała, R. Leruch, K. Abłamowicz, 
H. Wąglewski, W. Sieroszewski i J. Kaden-Ban-
drowski. Stan bardzo dobry. 180. –

466. CAMON (Hubert) (1855-1942): Zwy-
cięski manewr Marszałka Piłsudskiego przeciw 
bolszewikom. Sierpień 1920. Studjum strate-
giczne. Z franc. przełoż. Józef Andrzej Teslar. 
Warszawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Badawczy, 1930. 
– [6], 113 s., [1] tabl. portr., [3] mapy złoż., il., 
mapy, 20,5 cm, brosz. wyd. Studium wojskowe 
francuskiego generała dotyczące bitwy na Wisłą. 
Od połowy książki na krawędziach lekkie ślady 
zawilgoceń. Poza tym czysty egz. 60. –
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467. CEPNIK Henryk (1877-1942): Ignacy 
Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 
zarys życia i działalności. Skreślił… Wyd. 2 roz-
szerz. Warszawa: Instytut Propagandy Państwo-
wo-Twórczej, 1932. – 154, [1] s., [1] k. portr., 19 
cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie 
i licu oraz znakiem firmowym. Zdezaktualizo-
wana pieczęć własnościowa. Biografia Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Stan 
bardzo dobry. 80. –

468. CZYŻOWSKI Kazimierz Andrzej (1894-
1977): Pan Marszałek. Rzecz o Józefie Piłsud-
skim. [Warszawa]: Związek Strzelecki, [1926]. – 
27 s., 19 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla 
Emila Breitera (1896-1943), krytyka literackiego, 
z 3 IX 1926 r. oraz pieczątką tegoż. 68 zwrot-
kowy poemat wierszowany o Józefie Piłsudskim 
zaczynający się od słów: „Jedni mówią, że winien 
już spocząć w lamusie i powiększyć rupiecie na-
rodowych świątków…”. 50. –

469. [DRZEWIECKI Jan]: Dzięki komu i cze-
mu zwyciężyliśmy w 1920 r.? Warszawa: Wojsk. 
Inst. Nauk.-Wyd., 1936. – 43, [5] s., portr., map-
ka, 15 cm, brosz. wyd. Dotyczy Józefa Piłsudskiego 
i jego zwycięstwa nad bolszewikami. 50. –

470. [DWUNASTY] 12 maja 1935. Autorzy: 
Schally Kazimierz (1895-1967), Munnich [Mün-
nich] Tadeusz (1893-1959), Kościałkowski [Zyn-

dram] Marian (1892-1946), Libicki Konrad (1891-1980), Junosza-Gałecki 
Aleksander, Mackiewicz Stanisław (Cat) (1896-1966). Londyn: [b.w.], 1942. 
– 30 s., 22 cm, brosz. wyd. Zbiór wspomnień i artykułów publicystycz-
nych pamięci Józefa Piłsudskiego z efektownym dziennikarsko tekstem Cata 
Mackiewicza stanowiącym relację z pogrzebu Marszałka w Warszawie. Okł. 
projektu Wojciecha Jastrzębowskiego (1884-1963). 50. –

471. [DZIEWIĘTNASTY] 19. III. 1933. [Jednodniówka imieninowa]. Red.: 
Władysław Szcześniak. Warszawa: Komenda Okręgu Stołecznego Związ-
ku Strzeleckiego, 1933. – 31, [1] s., fot., il., 30.5 cm, brosz. wyd. Zawie-
ra m.in.: Roman Żochowski, Okręg Stołeczny Zw. Strzel.; Oddziały Zw. 
Strzeleckiego na terenie Okręgu Stołecznego (prezentacja poszczególnych 
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oddziałów „Strzelca” w poszczególnych dzielni-
cach warszawskich oraz stołecznych zakładach 
np. w Polskim Monopolu Tytoniowym, w Mini-
sterstwie Skarbu, Państwowej Fabryce Karabinów, 
Państwowej Wytwórni Uzbrojenia, Polskim Mo-
nopolu Spirytusowem czy Z.M. „Ursus”). Na okł. 
popiersie Marszałka sygn. J. Wolfsdorf. Drobne 
przybrudzenia i zagięcia okł., wewnątrz czysty eg-
zemplarz. 100. –

472. [GR ALEWSKI Wacław (1900-1972)] 
ŻMIR [krypt.]: Józef Piłsudski, budowniczy przy-
szłości. Lublin: F. Głowiński, 1924. – 40 s., [1] k. 
tabl., 22 cm, brosz. wyd. Życiorys Józefa Piłsud-
skiego o cechach panegirycznych. 40. –

473. GUTOWSKI Wiktor Ignacy: Kozienice. 
Grupa Legionów Polskich pułkownika Zieliń-
skiego. Rysował… Lwów: H. Altenberg et al., 
[1916]. – VIII, [4] s., [40] s. tabl., 22 cm, opr. ppł. 
Z podpisem autora rysunków i dedykacją z epoki. 
Obejmuje 25 portretów imiennych i sylwetek Le-
gionowych (m.in.: Z. Zieliński, M. Karaszewicz-
-Tokarzewski, C. Strzemecki i W. Tokarz) oraz 15 
pejzaży z Kozienic. Zawiera krótką historię Ko-
zienic. Brak oryg. okł. Drobne ślady zalania przy 
krawędzi na pierwszych kartach, poza tym stan 
bardzo dobry. 120. –

474. JEDNODNIÓWKA z okazji uczczenia 
pamięci Józefa Piłsudskiego w Dniu 19-go Mar-
ca 1944 r. [B.m.]: Komitet Obywatelski Uchodź-
ców Polskich w Ziemi Świętej [Druk. „Sefer” 
Tel-Aviv], 1944. – 31, [1] s., 16 cm, brosz. wyd. 
Zbiór artykułów Czesława Chowańca, J.H., E.K. 
[krypt.]., J.L. i Ignacego Matuszewskiego poświę-
conych Józefowi Piłsudskiemu, idei Polski Jagiel-
lońskiej, polskim granicom wschodnim oraz wy-
jątki z tekstów Marszałka o Lwowie i Wilnie. Na 
okł. napis: „Wschodnie granice Polski – ostatnie 
granice Europy!”. 50. –
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475. JELLENTA Cezary [właśc. HIRSCHBAND Napoleon] (1861-1935): Józef 
Piłsudski jako pisarz i mówca. Studjum. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy 
Wojskowej, 1929. – 92, [1] s., 19,5 cm, brosz. wyd. Analiza języka Józefa 
Piłsudskiego na podstawie jego dzieł. Egz. nierozcięty. Miejscami lekkie 
ślady zalania na krawędziach marginesu. 60. –

476. JP 12.V.1935 – 18.V.1935 Warszawa: Nowoczesna Spółka Wyd., [1935]. 
– [1] k. tyt., [24] k. tabl., 25 × 35 cm opr. wyd. karton. z tłocz. złotą sym-
boliką i datami po obu licach. Zawiera 31 fot. z pogrzebu Marszałka Pił-
sudskiego w Warszawie i Krakowie reprodukowanych rotograwiurą na 
tablicach. Stan bardzo dobry. 250. –

477. KAWCZAK Stanisław (1892-1940): Milknące echa. Warszawa: Tow. Wyd. 
„Bluszcz”, 1934. – 384 s., 24,5 cm, opr. pł. Wspomnienia z walk na fron-
tach I wojny światowej, z obrony Lwowa w 1918 r., kampanii kijowskiej 
i bitwy warszawskiej 1920 r. Brak k. przedtyt. 100. –

478. KONOPCZYŃSKI Władysław (1880-
1952): Prawda o Biurze Historycznem Sztabu 
Generalnego Rozbiór krytyczny zarzutów Mar-
szałka Piłsudskiego Poznań K. Rzepecki 1926. 
– 24 s., 24 cm brosz. wyd. Praca profesora UJ 
i posła na sejm na temat bezpodstawności zarzu-
tów Józefa Piłsudskiego dotyczącego fałszowania 
dokumentów w Wojskowym Biurze Historycz-
nym Sztabu Generalnego przez jej kierownika 
gen. Mariana Kukiela. 40. –

479. MAŁYSZKO Adolf (1882-1963): Uwa-
gi starego żołnierza. Warszawa: skł. gł. Księg. 
Wojskowa Sztabu Generalnego, 1919. – 39, [1] s., 
21 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka 
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własnościowa. Rozważanie o wojsku z odwoła-
niem do historii i I wojny światowej b. oficera 
armii rosyjskiej i oficera Wojsk Polskich, prze-
ciwnika Józefa Piłsudskiego. Tytuł okł. Nie-
wielkie przybrudzenia okł. 50. –

480. MOND B.[ernard] S.[tanisław] (1887-
1950), GINTEL J.[an]: Historja 205 Pułku 
Piechoty Ochotniczej im. Jana Kilińskiego. 
Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-Wyd., 1932. 
– XVI, 286 s., [4] k. portr., [2] k. map, fot., 30 
szkiców, 23,5 cm, opr. ppł. Monografia autor-
stwa dowódcy ochotniczego pułku piechoty wal-
czącego w wojnie polsko-sowieckiej na Mazow-
szu (pod Nowogrodem, Ostrołęką, Makowem 
Maz., nad Wkrą, pod Przasnyszem, Gołyminem 
i Ciechanowem), uczestniczącego w bitwie nad 
Niemnem i przy zdobywaniu Grodna. Osobny 
rozdział poświęcono walce z Litwinami. Zawie-
ra spis ochotników pułku i kawalerów Virtuti 
Militari. Zaplamienia na pierwszych kartach 
i na s. 125-136. 120. –

481. MONDALSKI Wiktor: Z trzecim puł-
kiem legionów. Kraków: Centralne Biuro Wy-
dawnictw N.K.N., 1916. – 241, [2] s., [21] k. tabl., 
22 cm, opr. ppł. Pieczątka własnościowa. Pamięt-
nik z 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, od 
wiosny 1915 r. w składzie II Brygady Legionów. 
Fot. St. janowskiego. Miejscami zażółcenia i ślady 
zalania na obrzeżach marginesów. 120. –

482. NITTMAN T.[adeusz] M.[ichał] (1896-
1942): Mały Piłsudczyk. Warszawa: Gł. Księg. 
Wojsk., 1939. – 458, [1] s., [5] k. tabl. kolor., [5] 
k. tabl. cz.-b., liczne il. w tekście, mapki. 20,5 
cm, opr. ppł. wyd. z obwol. Przystępny pod-
ręcznik wiedzy o Polsce dla młodzieży z okresu 
międzywojennego omawiający nie tylko dzie-
je najnowsze ze szczególnym uwzględnieniem 
Józefa Piłsudskiego i jego następców (Ignacy 
Mościcki i Edward Śmigły-Rydz), ale również 
prezentujący dorobek gospodarczy odrodzonej 
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ojczyzny i jej osiągnięcia gospodarcze (Gdynia, Mościce, Centralny Okręg 
Przemysłowy). Efektowna szata graficzna w oprac. Atelier Girs-Barcz. Pięk-
ny egzemplarz. 300. –

483. [NOWACZYŃSKI Adolf (1876-1944)]: Odprawa. Warszawa: [b.w.], 
1906. – 24 s., 17 cm, brosz. wyd. Anonimowo wydana broszura politycz-

na w sierpniu 1917 r. w obronie Józefa 
Piłsudskiego osadzonego przez Niemców 
w magdeburgskiej twierdzy. W później-
szym okresie autor został ostrym przeciw-
nikiem politycznym Marszałka. 50. –

484. PIĘKNE wczoraj. Sierpień 1914 – 
listopad 1918. [Oprac. i przygot. do dru-
ku Konrad Libicki (1891-1980)]. Londyn: 
Komitet 50-lecia Czynu Zbrojnego Józefa 
Piłsudskiego – 6 sierpnia 1914 r., 1964. – 
[4], 224 s., [3] k. tabl., fot., 24 cm, opr. pł. 
wyd. Antologia wspomnień związanych 
z Legionami Polskimi oraz ich walką o nie-
podległość 1914-1917 m.in.: K. Sosnkow-
ski, B. Wieniawa-Długoszowski, M. So-
kolnicki, J. Kaden-Bandrowski, J. Haller, 
A. Strug, T. Kasprzycki, F. Sławoj-Skład-
kowski, B. Merwin, J. Piłsudski, S. Bene-
dykt, W. Chocianowicz, W. Jędrzejewicz, 
W. Lipiński, J.A. Teslar, A. Piłsudska, 
B. Miedziński i I. Matuszewski. 80. –

485. POZNAŃ Marszałkowi Piłsud-
skiemu. 19. III. 1933. Poznań: Związek 
Legjonistów Polskich, 1933. – 88, [5] 
s., [5] k. tabl., portr., rys., winiety, 26 
cm, brosz. wyd. Jednodniówka z okazji 
imienin Marszałka Piłsudskiego. Za-
wiera m.in.: wspomnienia z Legionów; 
oprac. Jerzy Stam, Działalność Polskich 
Drużyn Strzeleckich w zaborze pru-
skim; St. Zawadzki, Fragment z stosun-
ku Wielkopolski do Legjonów; Inicjały 
i rys. w tekście Wł. Roguskiego. Drobne 
uszkodzenia okł. na krawędziach, we-
wnątrz czysty egz. 90. –
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486. SKŁADKOWSKI-SŁAWOJ Feli-
cjan (1885-1962): Beniaminów. Wyd. 2. 
Warszawa: Inst. Badania Najn. Historii 
Polski, 1938. – [8], 424, [1] s., [2] k. tabl. 
kol., fot., il., 24 cm, brosz. wyd. Pamięt-
nik okresu internowania przez Niemców 
polskich oficerów w Beniaminowie w la-
tach 1917-1918. Ilustracje kolorowe Kazi-
mierza Młodzianowskiego (1880-1928). 
Stan bardzo dobry. 150. –

487. SKŁADKOWSKI-SŁAWOJ Fe-
licjan (1885-1962): Moja służba w bry-
gadzie Pamiętnik polowy. T.1-2 Wyd.2 
Warszawa Inst. Badania Najnowszej Hi-
storji Polski 1933-1935. – [8], 328 s., [12] 
k. tabl.; [8], 411 s., [42] k. tabl., 24 cm 
brosz. wyd. Przedwojenna pieczęć własno-
ściowa. Wspomnienia ze służby w I Bry-

gadzie Legionów Piłsudskiego spisane przez późniejszego ministra spraw 
wewnętrznych i ostatniego premiera II Rzeczypospolitej. Obejmują okres 
od sierpnia 1914 r. do listopada 1916 r. (wśród tytułów rozdziałów m.in.: 
Zaciąg, Obrona Wisły, Marsz na Ulinę, Walki na Podkarpaciu, Bitwa pod 
Łowczówkiem, Walki pozycyjne nad Nidą, Walki pod Konarami, Walki 
w lubelskiem; Przemarsze nad Bugiem, Bitwa pod Kostiuchnówką, Wal-
ki pozycyjne nad Stochodem, Dymisja Komendanta i rozbicie Brygady). 
Zawierają ponad 50 fotografii i ilustracji. Zagięcia i drobne naddarcia kra-
wędzi brosz. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –
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488. SPRAWOZDANIE z działalności Wydziału Wykonawczego Naczelne-
go Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego za okres od dnia 
6 czerwca 1935 r. do dnia 1 października 1937 r. [Warszawa: Drukarnia 
Państwowa, 1937]. – 53 s., 30 cm, opr. wyd. karton. Dotyczy m.in.: sar-
kofagu Marszałka Piłsudskiego na Wawelu, budowy Kopca na Sowińcu, 
głazów pamiątkowych, odbudowy Zułowa oraz budowy pomnika Mar-
szałka J. Piłsudskiego w Warszawie. 60. –

489. STARZEWSKI Jan (1895-
1973): Józef Piłsudski. Zarys psy-
chologiczny. Warszawa: F. Hoesick, 
1930. – XI, 395 s., [7] k. tabl., 23 cm, 
opr. pł. Nowatorska i monumental-
na biografia mająca charakter analizy 
psychologicznej Józefa Piłsudskiego 
w poszczególnych etapach jego ży-
cia. Książka ta wyróżniająca się na tle 
apologetycznych biografii Marszałka 
z okresu międzywojennego przyniosła 

autorowi, wówczas na co dzień dyplomacie, duży rozgłos. Jednakże nie 
znalazła uznania w oczach Józefa Piłsudskiego, a zwłaszcza jego otoczenia. 
Drobne otarcia opr., poza tym stan dobry. 120. –

490. [STOLARZEWICZ Ludwik 
(1891-1960)] Hincza Stefan [pseud.]: 
Pierwszy żołnierz Polski Odrodzo-
nej. Życie i czyny Józefa Piłsudskie-
go. Z 34 ilustracjami i 4 mapami. 
Łódź – Katowice: L. Fiszer, 1928. – 
424 s., [34] k. tabl., [4] k. map, 22,5 
cm, opr. pł. ozdobna z tłocz. złotem 
głową Józefa Piłsudskiego w legio-
nowej maciejówce. Jedna z popular-
niejszych przedwojennych biogra-
fii Józefa Piłsudskiego zaopatrzona 
w cytaty z jego prac oraz poświęcone 
mu utwory literackie. Drobne otar-
cia opr., poza tym stan bardzo do-
bry. Portret na okł. wytłocz. wg rys. 
Maurycego Gottlieba. Ilustr. pg fot. 
Fuchsa, Pęcherskiego, „Panteonu” 
i Paszkowskiego. 200. –
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491. [STRUG Andrzej (1871-1937), właśc. 
GAŁECKI Tadeusz]: Wódz a żołnierz. Napisał 
St. Borsza [krypt.] były kapral I Brygady L.P. 
Warszawa: [b.w.], 1920. – 24 s., 21 cm, brosz. 
wyd. Charakterystyka Józefa Piłsudskiego, na-
czelnego Wodza Wojsk Polskich. Autor odwo-
łuje się do okresu kiedy Naczelnik Państwa był 
Komendantem I Brygady Legionów Polskich. 
Szkic wspomnieniowy z okresu silnych związ-
ków ideowych autora J. Piłsudskim. 40. –

492. STRZAŁKOWSKI Jacek: Medale, me-
daliony i odznaki związane z Józefem Piłsud-
skim. Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego, 
1974. – 63, [1] s., w tym 42-64 s. il., 25 cm, 
brosz. wyd. Katalog stanowi interesujące uzu-
pełnienie w temacie, jako że zawiera większość 
pamiątek dotychczas nieznanych. 75. –

493. SZLAKIEM Józefa Piłsudskiego 1914-
1939. Warszawa: Spółka Wyd. „Ra”, [1939]. 
– 124, [3] s., fot., 19,5 cm, brosz. wyd. Pie-
czątka podłużna: „Polska na Szlaku J. Pił-
sudskiego – Kraków 6 VIII 1939 r.” z Orłem 
Strzeleckim. Kronika Legionów Polskich 
i Polskiej Organizacji Wojskowej oraz ich bo-
jowego szlaku z licznymi fotografiami. Stan 
bardzo dobry. 60. –

494. SZMURŁO Tadeusz: Opowieści 
wojenne. Warszawa: Wojsk. Inst. Nauko-
wo-Oświat., 1939. – V, [1], 226 s., 19 cm, 
opr. pł. Wspomnienia z 1 Pułku Szwoleże-
rów im. Józefa Piłsudskiego z 1920 r. Stan 
bardzo dobry. 90. –

495. SZMURŁO Tadeusz: Szwoleżery, 
furażery. [Wyd. 2]. Warszawa: Wojsk. Inst. 
Naukowo-Oświat., 1939. – [6], 193, [1] s., 
pl. 45 × 70 cm, 19 cm, opr. pł. Wspomnienia 
z 1 Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskie-
go z 1918-1919. Stan bardzo dobry. 90. –
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496. TESLAR Józef Andrzej (1889-
1961): Czwarty pułk. Rok działań wojen-
nych 4go P.P. Legionów Polskich od dnia 
10 maja 1915 roku do dnia 10 maja 1916 
roku. Oprac… Lwów: Lwowska Delegacya 
N.K.N., 1916. – 39, [3] s., 32 s. tabl., [1] 
k. mapa złoż., 24,5 cm, brosz. wyd. Wspo-
mnienia oficera 4 PP Legionów Polskich 
z walk na Wołyniu. Okł. nieco przybru-
dzona, poza tym czysty egz. 90. –

497. WALIGÓRA Bolesław: Zajęcie Wil-
na przez gen. Żeligowskiego. Warszawa: 
Wojskowe Biuro Historyczne, 1930. – [4], 
48 s., mapy w tekście, 24,5 cm, brosz. wyd. 
Z dedykacją autora dla mjr. Stanisława Rut-
kowskiego. Opis wojskowej operacji zajęcia 
Wilna przez „zbuntowane oddziały” gen. 
Lucjana Żeligowskiego 7-8 X 1920 r. Egz. 
nierozcięty. 60. –

498. WARSZAWA Legjonom. Przyję-
cie delegacji legjonów polskich w dniu 
6 listopada 1916 r. Piotrków [b.w.] 1916. 
– 31 s. 23 cm brosz. wyd. Uroczystości 
na cześć Legionów Polskich w Warszawie 
tuż po ogłoszeniu aktu niepodległości 
Królestwa Polskiego Zawiera m.in. prze-
mówienia St. hr. Szeptyckiego, M. Łem-
pickiego, płk. Sikorskiego oraz adres 
nieobecnego i przebywającego na placu 
boju J. Piłsudskiego. 40. –

499. WARSZAWA w ogniu. Sprawozdania. 12.V-16.V.1926 rok. [Oprac.] Stani-
sław Strumph-Wojtkiewicz (1898-1986), Wanda Melcer Rutkowska (1896-
1972). Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 1926. – 128 s., il., pl., 14 × 10 cm, brosz. 
wyd. Pieczęć okrągła: „Z Księgozbioru Korwin Piotrowskich” z herbem Śle-
powron i „dr med. Ludwik Piotrowski”. Z cyklu „Momenty zwrotne”. Bi-
blioteczka Historyczno – Geograficzna nr 35-36 Reportaż historyczny sta-
nowiący sprawozdanie z kilkudniowych walk podczas przewrotu majowego 
w Warszawie pomiędzy wojskami Marszałka Piłsudskiego, a rządowo-pre-
zydenckimi. Zawiera oryginalne dokumenty. 40. –
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500. WOJSKO na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu: maj – wrze-
sień 1929. Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1929. – [6], 54, [2], k. 
tabl. 4 z ilustr. [w tym 3 z portr.], il. w tekście, 31 cm, opr. pł. z tłocz. 
złotem na licu, przednia okł. brosz. zach. Przewodnik po pawilonie po-
święconym Wojsku Polskiemu, jego histori, walce o niepodległość, bu-
downictwu i przemysłowi wojennemu. Na uwagę zasługuje opis Sali po-
święconej Marszałkowi Piłsudskiemu z przykładami wykwintnych opraw 
introligatorskich autorstwa m.in. Bonawentury Lenarta i innych. Na okł. 
reprodukcja płaskorzeźby orła polskiego, wewnątrz zaś płaskorzeźby 
Ignacego Mościckiego oraz rzeźby Józefa Piłsudskiego autorstwa Anto-
niego Miszewskiego (1891-1957), legionisty i znanego rzeźbiarza. Projekt 
okł. Bieńkowskiego. Po s. 54 krawędź bloku książki podklejona taśmą, 
niewielkie zbrązowienia przy krawędziach wewnątrzokładkowych, poza 
tym stan dobry. Patrz poz. 57. 150. –

501. W YSTAWA ksią żk i 
i grafiki związanej z osobą Jó-
zefa Piłsudskiego. Kraków li-
stopad 1935. Kraków: Komitet 
Bibljofilów i Bibljotekarzy ku 
Uczczeniu Pamięci Józefa Pił-
sudskiego w Krakowie (Tłocz. 
w Druk. Muzeum Przemysło-
wego), 1935. – [8] s., 17 × 12,5 
cm. Prezentuje Komitet Wysta-



wy: Kazimierz Witkiewicz, Ludwik Strojek, Robert Jahoda Żółtowski, He-
lena Lipska, Justyn Sokulski, Franciszek Seifert, Janusz Jah-Śmiechowski, 
Michał Baranowski i Edward Łepkowski wraz z krótka charakterystyką 
wystawy urządzone w salach Muzeum Przemysłowego w Krakowie stara-
niem Towarzystwa Miłosników Książki, Krakowskiego Koła Bibljotekarzy 
oraz Dyrekcji Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa z wyszczegól-
nienie osób i instyucji, które dostarczyły swoich zbiorów; adl.: ZAPRO-
SZENIE na otwarcie wystawy ku czci Józefa Piłsudskiego (Marszałek Józef 
Piłsudski, jako pisarz wydawca, redaktor i drukarz). Kraków: Komitet Bi-
bljofilów…, 1935. – [4] s., 17 × 12,5 cm. Zbiór ozdobnych druków związa-
nych z wystawą projektu Franciszka Seiferta (1900-1964), artysty grafika. 
Dołączono oryginalną kopertę (ślady składania) z nadrukiem Komitetu. 
Stan bardzo dobry. 120. –

502. ZBROJA Franciszek (1889-1963): 
Przemówienia do żołnierzy. Warszawa: 
nakł. autora, 1919. – [8], 134, [1] s., err., 23 
cm, brosz. wyd. Pieczątka i podpis własno-
ściowy. Kazania do Wojska Polskiego wal-
czącego o niepodległość i granice. Okład-
ka z elementami patriotycznymi. Drobne 
przybrudzenia okł. i zażółcenia kart. Egz. 
nierozcięty. 90. –


