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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 

296. AFGANISTAN. Czast I. [Sbornik statiej]: D. Anu-
czina i in. Moskwa: Wsierossijskaja Naucznaja As-
sociacja Wostokowiedienija, 1923. – 204, [1] s., il., 
25 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy. Zbiór 7 
artykułów naukowych o Afganistanie, jego ludno-
ści, historii, tureckich i mongolskich wpływach, 
archeologii, sztuce i pomnikach kultury (m.in. 
rzeźby Buddy w Bamianie zniszczone przez ta-
libów). Więcej nie wydano. Na okł. data: „1924”. 
Zagięcia na krawędziach okł. Wewnątrz czysty 
egz. Stan dobry. 100. –

297. ALBUM Wilna dla turystów. [Wilno]: Wyd. A.F.W., [lata 30. XX w.]. – [7] 
k. tabl., 10 × 23 cm, brosz. wyd. Zbiór 7 pocztówek do wysłania wraz z ich 
miniaturami zawierających ciekawsze obiekty architektoniczne miasta Wil-
na. Oryg. wyd. turystyczne sprzedawane przed 
1939 r. w wileńskich kioskach. Drobne przybru-
dzenia i zagięcia w narożnikach przedniej okł. 
Wewnątrz czyste pocztówki. 100. –

298. [AUTOMOBILKLUB Wielkopolski] STATUT 
Automobilklubu Wielkopolski (Oddział Automo-
bilklubu Polski). Poznań: Automobilklub Wiel-
kopolski, [1937]. – 22 s., 15 cm, opr. karton wyd. 
Statut wielkopolskiej organizacji sportowej. Stan 
bardzo dobry. 40. –
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299. BANK Gospodarstwa Krajowego (National 
Economic Bank). Warszawa: [Bank Gospodar-
stwa Krajowego, 1933]. – [40] s.: fot., il., wykresy, 
17 × 23,5 cm opr. karton wyd. z tłocz. godłem pań-
stwowym na licu. Album reklamujący działalność 
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
z oddziałami regionalnymi w Gdyni, Katowi-
cach, Krakwie, Lwowie i Łodzi. Liczne fotografie 
budynków bankowych i wnętrz. Język ang. Nie-
wielkie przybrudzenia okł., wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 60. –

300. BĄKOWSKI Klemens (1860-1938): Kronika Kra-
kowa z lat 1918-1923. Kraków: Gebethner i Wolff, 
1925. – VI, 136 s., 11 k. tabl., 22 cm, brosz. wyd. 
Kronika pięciolecia wydarzeń w Krakowie od 
pierwszych dni niepodległości. Drobne zagięcia 
i przykurzenia krawędzi okł. Stan ogólny bardzo 
dobry. 60. –

301. BEM DE COSBAN Włodzimierz (1889-1954): Polsko-węgierska wspól-
na granica. Zagadnienia dotyczące Słowacczyzny i Rusi Podkarpackiej. 
(Z mapą etnograficzną Czecho-Słowacji). Cieszyn: [b.w.], 1936. – 65, [1] s., 
[1] k. mapa (kolor., rozkł.), 25 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy z epo-
ki. Problem wspólnej granicy polsko-węgierskiej w obliczu nietrwałości 
państwa czechosłowackiego (irredenta słowacka, ruina ekonomiczna Sło-
wacji pod rządami czeskimi, niebezpieczeństwo przymierza czesko-bol-
szewickiego i rozwój wpływów komunistycznych w Czechach). Książka 
w duchu prosłowackim i prowęgierskim oraz antyczeskim. Efektowna 
mapa etnograficzna terenów państwa czeskiego i sąsiadów. Przybrudze-
nia, otarcia, zaplamienia okł. i niewielkie zagięcia krawędzi okł. We-
wnątrz czysty egz. Mapa w bardzo dobrym stanie. 60. –

302. BENETOWA Sara (1903-1982): Konopie w wie-
rzeniach i zwyczajach ludowych. Warszawa: Tow. 
Naukowe, 1936. – [4], 49, [2] s., 26 cm, brosz. wyd. 
Prace Etnologiczne Instytutu Nauk Antropolo-
gicznych i Etnologicznych, 2. Praca etnograficzna 
autorki badającej tradycje i zwyczaje Słowian oraz 
Żydów. Analizując rolę, jaką w wierzeniach ludo-
wych odgrywają konopie indyjskie (źródło m.in. 
haszyszu), autorka postawiła tezę o ich używaniu 
w Starym Testamencie. Piąty rozdział zawiera: Za-
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stosowanie konopi w medycynie ludowej; Zastosowanie konopi w magji; 
Konopie a religja; Konopie a życie społeczne; Zabiegi magiczne, powodujące 
pomyślny rozwój konopi; Geneza haszyszowania się. Niewielkie zbrązo-
wienia wewnątrz od zszywek. Drobne zagięcia krawędzi okł. Stan ogólny 
bardzo dobry. 100. –

303. BURZYŃSKI Władysław (1869-1940): Z Karpat. (Wspomnienia myśliw-
skie), oraz: KUREK Jalu (1904-1983): Mount Everest 1924. Warszawa: Głów-
na Księgarnia Wojskowa, 1933. – 92, [3] s., [10] k. tabl.: il.; 92, [2] s., [5] k. 
tabl., 20 cm, współopr. ppł., przednie oryg. kolor. okł. zachowane. Pieczątka: 
„Stefan Szlachtycz” (reżyser). Wchodzą w skład Cyklu Pięciu na Olimpjadę, 
z 5 prac nagrodzonych lub wyróżnionych na konkursie przedolimpijskim, 
ogłoszonym przez Min. W. R. i O. P. Pierwsza pozycja stanowi opowiadania 
myśliwskie z Karpat Wschodnich (powiat Dolina, Kałusz i Kosów). Druga 
pozycja stanowi zbeletryzowaną historię tragicznej próby zdobycia Mount 
Everestu przez jednego z najwybitniejszych alpinistów okresu międzywo-
jennego jakim był George Leigh Mallory (1886-1924). Okł., ilustr. oraz układ 
graf. Atelier Graficzne Girs-Barcz. Miejscami drobne zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. 180. –

304. CEBROWSKI Andrzej Kazimierz (ok. 1580-1658): Roczniki miasta Łowicza. 
Pisane w latach 1648-59. Z łaciny przeł., wstępem i uwagami opatrzył Ma-
rian Małuszyński (1903-1944). Łowicz: [Muzeum Miejskie], 1937. – 52 s., [1] 
k. tabl., 21 cm, brosz. wyd. Odbitka z „Księgi Pamiątkowej Akademickiego 
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Koła Łowiczan”. Kronika miasta Łowicza pisana w XVII w. zawierająca 
dzieje miasta. Z faksymile karty tyt. oryg. dzieła. Okł. zbrązowiała, mini-
malne ubytki narożników okł. i k. tyt. Wewnątrz czysty egz. 50. –

305. CHOJNACKI Władysław (1920-1991): Słownik polskich nazw miejscowości 
w b. Prusach Wschodnich i na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska we-
dług stanu z 1941 r. Poznań: Instytut Zachodni, 1946. – 181 s., 22 cm, brosz. 
wyd. Pierwszy słownik nazw miejscowości Polski północno-wschodniej 
i obszaru Wolnego Miasta Gdańska, jako powojenne praca nad kształtowa-
niem imiennictwa Ziem Odzyskanych, prowadzona przez Instytut Bałtycki 
i Instytut Zachodni. W układzie polsko-niemieckim i niemiecko-polskim. 
Egz. nierozcięty. Stan bardzo dobry. 50. –

306. CIECHANOWIECKI Andrzej (1924-) i JEŻEWSKI Boh-
dan O. (1900-1980): Polonica na Wyspach Brytyjskich. 
[Wstęp] Edward Raczyński. [Wprowadzenie] Trenchard 
Cox. London: Taurus, 1966. – 288 s., 173 il., [1] k. tabl. (ko-
lor.)., 27 cm, opr. wyd. płsk. z szyldzikami i złoc. Dzieło 
wydane z okazji 1000 lecia państwa polskiego. Obejmuje 
katalog wraz ze szczegółowym opisem poloniców znajdu-
jących się w zbiorach prywatnych i publicznych w Wiel-
kiej Brytanii. Wśród opisanych wzorowo obiektów o du-
żej wartości znajduje się ceramika, malarstwo i rysunki, 
medale, militaria, szkło, tkaniny, wyroby ze złota i zegary. 
Niezbyt duża liczba obiektów wynika z niewielkich kon-
taktów polsko-angielskich przed 1939 r. Tekst równole-
gły w jęz. ang. Liczne indeksy. Zapowiadany przy końcu 
dzieła tom 2 nigdy nie ukazał się. Papier kredowy. Drobne 
otarcia. Stan ogólny bardzo dobry. 180. –

307. CIESZYN. [Cieszyn: Biuro Zrzeszeń Gospodar-
czych, 1933. – [32] s., [8] s. tabl., 23,5 cm, brosz. wyd. 
Zawiera m.in. dzieje miasta autorstwa Józefa Londzi-
na, opis popularnych szlaków miejskich i miejscowe-
go muzeum. Liczne inseraty miejscowych firm. Okł. 
ze śladami przybrudzeń i zalania na obrzeżach. We-
wnątrz przeważnie czysty egz. 50. –

308. CISZEWSKI Stanisław (1865-1930): Bajka 
o midasowych uszach. Studyum z literatury ludo-
wej. Kraków: Akademia Umiejętności, 1899. – [2], 26 
s., 26 cm, brosz. wyd. Osobne odb. z t. 28 Rozpraw 
Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 
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w Krakowie. Recepcja starożytnego mitu o królu Midasie w literaturze lu-
dowej krajów europejskich i azjatyckich. Drobne zagięcia okł. Wewnątrz 
czysty i nierozcięty egz. 50. –

309. CYRK warszawski St. Mroczkowsk. w Warszawie. 
Program. Warszawa: [b.w., 1928]. – 16 s., fot., 22 
cm, brosz. wyd. Program Cyrku Warszawskiego 
Stanisława Mroczkowskiego przy ul. Ordynackiej 
1 na sezon 9-ty w lutym 1928 r. Liczne fotografie 
uczestników turnieju zapaśniczego walki francu-
skiej. Przybrudzenia okł. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 45. –

310. CZECZOTT Witold (1846-1929): Dyecezya Miń-
ska i jej pasterz biskup Zygmunt Łoziński. Wilno: 
[b.w.], 1925. – 54 s., 24 cm, brosz. wyd. Pieczątki 
Bibljoteki Seminarjum Duchownego ob. łac. we 
Lwowie. Dzieje biskupstwa w Mińsku Litewskim, 
skasowanego przez władze carskie i przywrócone-
go po rewolucji 1917 oraz biskupa Zygmunta Łoziń-
skiego (1870-1932), więzionego przez bolszewików. 
Przybrudzenia okł. i drobne uszkodzenie grzbietu. 
Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 50. –

311. CZOŁOWSKI Aleksander (1865-1944): Historja 
Lwowa od założenia – do roku 1600. Lwów: Koło 
T.S.L. im. Adama Asnyka, 1925. – 20 s., 22 cm, 
brosz. wyd. Lwów w Obrazach. Przeszłość i Teraź-
niejszość. Historia miasta Lwowa według zachowa-
nych zabytków architektury, kultury i sztuki. Stan 
bardzo dobry. 40. –

312. DARWIN Karol Podróż naturalisty. Dziennik spo-
strzeżeń dotyczących historyi naturalnej i geolo-
gii okolic, zwiedzanych podczas podróży naokoło 
świata na okręcie J. K. M. „Beagle” pod dow. kapi-
tana Fitz Roy. Przeł. z najnowsz. wyd. (1884) Józef 
Nusbaum (1859-1917). Warszawa: Przegląd Tygo-
dniowy, 1887. – [4], 412, XVIII, II s., 14 il. (drze-
woryty), 24 cm, opr. brązowy płsk. z epoki z tyt. 
tłocz. złotem na grzbiecie Ex-libris Andrzeja Je-
rzego Kosteckiego z herbem Leszczyc. Dziennik 
pięcioletniej podróży angielskiego przyrodnika do 
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Ameryki Południowej na okręcie HMS Beagle w latach 1831-1836 (m.in. Rio 
de Janeiro, Bahia Blanca, Buenos Aires, Patagonia, Falklandy, Chile, Peru, 
Galapagos, Tahiti i Nowa Zelandia, Australia i Wyspy Kokosowe). Pod-
czas tej podróży przyszły twórca teorii ewolucji spędził większość czasu 
na lądzie (3 lata i 3 miesiąca), a 18 miesięcy na morzu, prowadząc badania 
geologiczne i zbierając materiały do badań nad historią naturalną. Pierw-
sza polska edycja dzienników z ilustracjami w drzeworycie. Otarcia opr. 
i drobne uszkodzenia oraz przetarcia. Miejscami zbrązowienia oraz notatki 
na marginesach (s. 38-29, 48-49, 70, 134). Stan ogólny dobry. 250. –

313. DĄBROWSKI JUNOSZA Witold (1896-1981): 
Rekordy woli. Z przedmową gen. bryg. Józefa 
Olszyny-Wilczyńskiego (1860-1939). Warszawa: 
Główna Księgarnia Wojskowa, 1937. – 112 s., fot., 
17 cm, brosz. wyd. Szkice z wypraw wyczyno-
wych (m.in. zdobycie alpejskiego Matterhorn 
przez Edwarda Whympera (1840-1911) w 1865; 
samotny rejs dookoła świata Alaina Gerbault 
(1893-1941) i tragiczna wyprawa Roberta Scot-
ta (1868-1912) na Biegun Pd. Okł. Atelier Girs-
-Barcz w Warszawie. Drobne przybrudzenia 
okł., grzbiet uzup. Stan ogólny dobry. 45. –

314. DEMIDOFF Anatole de (1813-1870): Voyage 
dans la Russie meridionale et la Crimee, par 
la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Paris: 
Ernest Bourdin, 1841. – [2], VII, [1], 621, [3] s., 
24 k. tabl. (drzeworyty), tabl. ryc. (nuty), liczne 
drzeworyty w tekście, tabele i zestawienia, 28 
cm, opr. tynktura, oryg. okł. brosz. zach. (nakle-
jone). Popularna edycja opisu wyprawy nauko-
wej zorganizowanej w latach 1837-1838 poprzez 
Wiedeń, Bukareszt, Wołoszczyznę, Besarabię 
i Mołdawię do Rosji południowej. Ekspedycje 
sfinansował (za bajońską sumę 500 tys. fran-
ków) i zorganizował autor dzieła – rosyjski ary-
stokrata-przemysłowiec, żonaty z księżniczką z rodu Bonaparte i właściciel 
włoskiego księstewka San Donato. W wyprawie wzięło udział 22 naukow-
ców, pisarzy i artystów francuskich. Sprawozdanie z niej opublikowano w 4 
tomach pod tytułem „Podróż przez Rosję Południową i Krym”. Zawiera 
cenny opis podróży do Chersonia, Odessy, Krymu z Bachczysarajem, Eu-
patorią, Jałtą, Kerczem, Symferopolem i Teodozją. Obfituje w szczegółowe 
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opisy m.in. życia Kozaków, Tatarów krym-
skich i Karaimów. Ilustracje w drzeworycie 
podług Augusta Raffet (1804-1860), rysowni-
ka i grawera francuskiego, który towarzyszył 
wyprawie. Zbrązowienia. Zagięcia kart na 
krawędziach marginesów (naturalne zagięcia 
broszury o szerokich marginesach). Poza tym 
stan dobry. 300. –

315. DOLINA Prutu. Worochta. Tatarów. Kraków: 
Polski Znicz, [lata 30. XX w.]. – [10] s., il., 24 
cm, leporello. Prospekt turystyczny rekla-
mujący uroki Worochty nad Prutem, stolicy 
Huculszczyzny, i Tatarowa w ówczesnym wo-
jewództwie stanisławowskim. Opis miejsco-
wości i inseraty miejscowych firm, zwłaszcza 
pensjonatów. Drobne przykurzenia zewnętrz-
nych kart. Stan ogólny dobry. 35. –

316. [DWADZIEŚCIA pięć] XXV lat Wileńskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego. Wilno: [Wileń-
skie Towarzystwo Wioślarskie], 1935. – 30, [4] s.: 
fot., 27 cm, brosz. wyd. Jednodniówka wydana 
w roku jubileuszowym 1935 ilustrująca działal-
ność Wileńskiego Towarzystwa Wioślarskie-
go. Ślad po złożeniu przez środek i nieznaczne 
przybrudzenie na ostatniej karcie. Poza tym stan 
dobry. 80. –

317. DZIEKOŃSKI Józef (1844-1927): Monografia 
kościoła parafialnego w Będkowie. Kraków – 
Petersburg: L. Zwoliński i Spółka Br. Rymo-
wicz, 1893. – 8 s., tabl. VI: fot., 35 cm, poszyt. 
Pieczątka: Biblioteka Oddz. Krak. Pol. Tow. 
Krajoznawczego. Ilustrowana praca dotycząca 
późnogotyckiego kościoła niedaleko Toma-
szowa Mazowieckiego fundacji rodu Spin-
ków. Autor był słynnym architektem, przed-
stawicielem historyzmu, specjalizującego się 
w architekturze sakralnej i prekursorem stylu 
wiślano-bałtyckiego. Luźne karty. Czysty egz. 
Rzadkie. 150. –
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318. EJSMOND Julian (1892-1930): Moje przygody ło-
wieckie. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Poznań: 
Księgarnia św. Wojciecha, [1929]. – s. [4], 315, k. tabl. 6, 
26 cm, brosz. wyd. Wspomnienia łowieckie z lat 1924-
1928 z polowań w Puszczy Białowieskiej, Rudnickiej, 
Karpackiej, Wiszniewskiej, na Polesiu Wołyńskim 
i Śląsku Cieszyńskim. Wypady w teren z kolegami po 
fachu m.in. Włodzimierzem Korsakiem i Stefanem 
Krzywoszewskim. Opisy polowań m.in. na pardwy, 
głuszce, cietrzewie, kaczki, jelenie, borsuki, rysie, dzi-
ki, wilki. Nastrojowe ilustracje Kamila Mackiewicza. 
Stan bardzo dobry. 150. –

319. ESTREICHER Karol (1827-1908): Scena polska wobec sejmu, oraz: Tenże: Scena 
polska ze względu na administracyę teatru krakowskiego. Kraków: Red. „Kur-
jera Polskiego”, 1890-1892. – 62; 52 s., [2] k.: plan, 17 cm, współopr. pł. z tłocz. 
złotem tyt. na licu, oryg. okł. brosz zachowane. Os. odb. z „Kurjera Polskiego”. 
Nakład 200 egz. Problemy związane z rozwojem teatru w Krakowie u schyłku 
XIX w. Niewielki zażółcenia. Stan ogólny bardzo dobry. 60. –

320. [GAŁKA] Zygmunt: Informator-przewodnik po 
Warszawie. Oprac. Zygmunt G. Warszawa: Wydaw. 
Koła Kulturalno-Oświatowego Policji Państwowej 
m. st. Warszawy, 1930. – 180, [12] s., 14 cm, opr. pełna 
bordowa skóra wyd. z tyt. tłocz. złotem na licu. Pie-
częć: „Księgozbiór M.Ch.”. Obejmuje m.in. dane sta-
tystyczne, zabytki Warszawy, parki i ogrody, mosty na 
Wiśle, najbliższe okolice Warszawy, cmentarze, muzea 
i wystawy, teatry miejskie, teatry prywatne, kinoteatry 
i sale koncertowe, część adresową instytucji i urzędów 
oraz spis ulic wielkiej Warszawy. Zażółcenia. Stan 
ogólny bardzo dobry. 250. –

321. GETTER Leon: Ze spływem przez Polskę do 
morza. Wspomnienia uczestnika. Warszawa: Liga 
Morska i Kolonjalna, 1934. – 124, [1] s., 17 cm, brosz. 
wyd. Relacja z 734 km spływu kajakowego Wisłą od 
Sanu do Gdyni. Książka była rozdawana uczestni-
kom spływu z inicjatywy szefa Ligi Morskiej i Kolo-
nialnej gen. Stanisława Kwaśniewskiego. Podklejenia 
grzbietu. Stan ogólny dobry. 45. –
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322. GLOGER Zygmunt (1845-1910): Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Nie-
mna, Wisły, Bugu i Biebrzy. Warszawa: F. Hoesick, 1903. – [4], 218, [1] s., 
il. 28 cm, opr. ppł. z epoki. Wspomnienia z podróży wraz z opisami miast 
i zabytków przeszłości, położonych wzdłuż biegu opisywanych rzek. W czę-
ści związanej z podróżą po rzece Niemen przedmowa Elizy Orzeszkowej. 
Otarcia opr. przy krawędziach. Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 120. –

323. GOETEL Ferdynand (1890-1960): Egipt. Lwów: 
Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, [1927]. – VI, 234, 
[1] s., [8] k. tabl., fot., 24 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. 
złotem tyt. na grzbiecie i  licu. Relacja z podróży 
po Egipcie w 1925 r., autorstwa znanego polskiego 
pisarza i publicysty, prezesa polskiego PEN Clubu 
i Związku Zawodowego Literatów Polskich, przy oka-
zji uczestnictwa w kongresie geograficznym. Mini-
malne otarcia krawędzi grzbietu. Stan ogólny bardzo 
dobry. 120. –

324. GÓRSKI Edward (1888-1973): Przewodnik po katedrze sandomierskiej; 
oprac. na podstawie inwentarza sandomierskiego kościoła katedralne-
go, sporządzonego w 1933 r. przez Andrzeja Wyrzykowskiego (1879-1955). 
Sandomierz: [b.w.], 1935. – 40 s., 17 cm, brosz. wyd. Zawiera opisy obra-
zów malowanych przez Karola de Prevota w latach 1708-1737 przedsta-
wiających męczeństwo ludności Sandomierza oraz zniszczenia miasta 
z powodu najazdów tatarskich i szwedzkich na przestrzeni wieków. Je-
den z obrazów przedstawia „mordy rytual-
ne dokonane w Sandomierzu przez żydów 
na dzieciach chrześcijańskich” dokonane 
w 1698 i 1710 r. Obraz ten obecnie jest za-
słonięty w katedrze sandomierskiej. Zażół-
cenia. Stan bardzo dobry. 40. –

325. [GRODZISK Mazowiecki] POMPY. Kierow-
nictwo T.S. Trębicki. [B.m.: Fabryka Maszyn, 
po 1924]. – 11, [1] s., il., 22 cm, brosz. wyd. Pro-
spekt reklamowy Fabryki Maszyn w Gro-
dzisku Mazowieckim przy Składnicy Stra-
ży Pożarnych S.A. pod kierownictwem T.S. 
Trębickiego oferujący pompy wodne. M.in. 
do studni artezyjskich, nawadniające, aseni-
zacyjne, domowe, ogrodowe i ssąco-tłoczące. 
Zawiera rysunki wraz z objaśnieniami. Stan 
bardzo dobry. 50. –
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326. GRZELAK Władysław (1886-1944): Domaniewice – 
1633-1933. Wiadomości, dotyczące parafji, kościoła i kapli-
cy, wydane z okazji 300-lecia istnienia cudownego obra-
zu Matki Boskiej w kaplicy domaniewickiej. Łódź: nakł. 
autora, 1933. – 24 s., [4] k. tabl., 19 cm, opr. pl. z tyt. tłocz. 
złotem na grzbiecie., przednia oryg. okł. brosz. zachowa-
na. Pieczątka: „Księgozbiór J. Jeljaszewicza”. Monografia 
wsi Domaniewice niedaleko Łodzi i jej zabytków. Stan 
bardzo dobry. 50. –

327. GULGOWSKI Izydor (1874-1925): Kaszubi. Kra-
ków: Księgarnia Geograficzna „Orbis”, 1924. – 128 s., 
[1] k.: mapa (rozkładana), 37 il., nuty, 16 cm, brosz. wyd. 
Biblioteczka Geograficzna „Orbis”. Seria 3, Polska, Zie-
mia i Człowiek, t. 2. Studium etnograficzno-historyczne 
dotyczące Kaszubów i ich regionu. Zażółcenia. Czysty 
i nierozcięty egz. Stan dobry. 40. –

328. HEDEMANN Otton (1887-1937): Głębokie. (Szkic 
dziejów). Wilno: Oddział. Pol. Tow. Krajoznawczego, 
1935. – 58, [1] s., il., 24 cm, brosz. wyd. Monografia miasta 
dawnego województwa wileńskiego, obecnie w granicach 
Białorusi. Stan bardzo dobry. 50. –

329. HORBAY Bazyli: Przewodnik wraz z planem m. 
Lwowa. Lwów: Lwowskie Biuro dzienników i ogłoszeń 
„Nowa Reklama”, 1935. – 20 s., [1] k.: plan (kolor., roz-
kład.), 19 cm, brosz. wyd. Informator o mieście z dokład-
ną dyslokacją poszczególnych lwowskich ulic i placów. 
Plan wielobarwny 49 × 57 cm. Skala 1:5.000. Z zazna-
czeniem wielu obiektów. Zbrązowienia na kartach. Plan 
w stanie bardzo dobrym. 90. –

330. HUCULSZCZYZNA. Uzdrowiska i letniska. Sta-
nisławów: Wojewódzki Związek Międzykomunalny 
„Karpaty Wschodnie”, 1938. – [12] s.: fot., 21 × 20 cm, 
brosz. wyd. Informator turystyczny wydany pod auspi-
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cjami Ligi Popierania Turystyki i Polskich 
Koleji Państwowych propagujący uroki 
regionu. Zawiera opis ważniejszych miej-
scowości i wsi huculskich pod względem 
krajoznawczo-turystycznym. Reproduk-
cje fotograficzne, w tym całostronicowe, 
m.in. autorstwa Henryka Poddębskiego. 
Drobny ślad po zawilgoceniu z uszczerb-
kiem przy górnej zszywce. Stan ogólny 
bardzo dobry. 40. –

331. JANUSZ Bohdan (ok. 1888-1930): Karaici w Polsce. Kraków: Księgarnia Geo-
graficzna „Orbis”, 1927. – 113, [1] s., [6] k. tabl.: il., 16 cm, brosz. wyd. Biblioteczka 
Geograficzna „Orbis”. Seria 3, Polska, Ziemia i Człowiek, t. 11. Studium etno-
graficzno-historyczne ludu sprowadzonego na Litwę przez wielkiego księcia 
Witolda wyznającego religię monoteistyczną mającą swoje korzenie w juda-
izmie (nieuznającą Talmudu). W okresie II Rzeczypospolitej Karaimi zamiesz-
kiwali zwartymi grupami w Trokach, Wilnie i Łucku oraz Haliczu. Lud ten 
zawsze podkreślał swoją odrębność od Żydów, co znalazło też odzwierciedlenie 
w stosunku okupanta niemieckiego do tej nacji w czasie 
II wojny światowej. Drobne uszkodzenia krawędzi okł. 
Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. 40. –

332. JANUSZ Bohdan (1889-1930): Zabytki przedhistorycz-
ne Galicyi Wschodniej. Lwów: Tow. dla Popierania Na-
uki Polskiej, 1918. – VI, 310 s., 24 cm, brosz. wyd. Prace 
Naukowe – Wydawnictwo Towarzystwa dla Popiera-
nia Nauki Polskiej. Dział 1; t. 5. Doniosła dla ówcze-
snej polskiej archeologii praca zestawiająca wszystkie 
znane do roku 1918 wykopaliska na terenie Małopol-
ski Wschodniej. Obejmuje 739 pozycji z bibliografią 
naukową. Drobne uszkodzenia okł. na krawędziach. 
Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 90. –

333. KAJETANOWICZ (Dionizy) (1878-1954): Katedra Or-
miańska i jej otoczenie. (Przewodnik). Wyd. drugie 
rozszerz. – ilustr. Lwów: [b.w.], 1930. – 60 s., [4] s. tabl., 
liczne il. w tekście, 15 cm, brosz. wyd. Obejmuje opis 
katedry ormiańskiej oraz istniejących i nieistniejących 
instytucji ormiańskich we Lwowie. Drobne zagięcie 
narożnika. Stan ogólny bardzo dobry. 50. –
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334. [KAMIŃSKI Jan]: Ilustrowany poradnik fa-
chowy. Oprac. przy współudziale najwybit-
niejszych polskich fachowców przybyłych 
z Niemiec i mechaników pomorskich. [War-
szawa: Fabryka Rowerów „Jan Kamiński”, ok. 
1932]. – 48 s., il., 20 cm, brosz. wyd. Podpisy 
własnościowe z epoki. Poradnik rowerzysty 
warszawskiej Fabryki Rowerów przy ul. Ka-
rolkowej 62. Bogato ilustrowany poradnik dla 
rowerzysty. Zawiera ilustrowany opis podróży 
Jana Kamińskiego rowerem po Szwecji i Danii, 
ukazujący tamtejsze społeczeństwo rozentu-
zjazmowane w rowerowaniu. Propaguje rower, 
jako styl życia codziennego dla wszystkich 
grup społecznych, w tym rower ciężarowy, dla 
inwalidów i … bezrobotnych. Zbrązowienia na 
k. tyt. Wewnątrz notatki ołówkiem na III okł. 
Poza tym czysty egz. Stan dobry. 60. –

335. KARWICKI DUNIN Józef (1833-1910): Z za-
mglonej i niedawno minionej przeszłości. Opo-
wiadania historyczne. Warszawa: [b.w.], [1902]. 
– 160 s., 18 cm, opr. pł. Opisy licznych miej-
scowości kresowych na Wołyniu (m.in. Cze-
twertnia, Klewań, Łuck, Mizocz, Ołyka, Równe 
i Zdołbunów) i rodzin nimi władających (m.n. 
Czaccy, Czetwertyńscy, Jełowiccy, Lubomirscy, 
Radziwiłłowie i Walewscy). Zawiera również 
opisy dawnych obyczajów, browarów, dwor-
ców, karczm i zajazdów. Przybrudzenia okł., 
wyklejek oraz pierwszych i ostatnich kart. Stan 
ogólny dobry. 60. –

336. KILARSKI Jan (1882-1951): Przewodnik po Po-
znaniu. Lwów: Książnica-Atlas, 1929. – [8], 95, 
[1] s., il., 17 cm, opr. wyd. pł. obustronnie tłocz. 
ślepą ramką i tyt. złotem na licu. Zdezaktuali-
zowane pieczątki własnościowe. Przewodnik 
po dzielnicach Poznania z częścią historyczną 
i informacyjną. Drobne otarcia i załamania 
okł. Stan ogólny dobry. 60. –
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337. [KLECZKOWSKI Antoni (1856-1899)]: Święte 
pamiątki Krakowa. Ozdobione 102 drzeworytami 
tyntowemi. Kraków: A. Napierkowski, 1883. – [8], 
482, [20] s., 101 il. całostronicowe (drzeworyty z tin-
tą) w ramach paginacji, 18 cm, opr. pł. wyd. obu-
stronnie tłocz. niebiesko-złota, obcięcia kart złoc., 
w pudełku okl. pap. Zawiera opisy i liczne ilustracje 
w całostronicowych drzeworytach z tintą krakow-
skich i podkrakowskich kościołów z ich elementami 
architektonicznymi i wnętrzami. Na przednim licu 
w narożnikach złocone medaliony z wizerunkami 
zabytków Krakowa (Kościół Mariacki, Katedra na 
Wawelu, Kościół Karmelitów i Brama Floriańska). 
Opr. wyd. T. Fałdzińskiego z Krakowa (ślepy tłok na 
tylnej okł.). Drobne otarcia opr. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny bardzo dobry. 600. –

338. KLINGER Witold (1875-1962): Jajko w zabobo-
nie ludowym u nas i w starożytności. Kraków: Aka-
demia Umiejętności, 1908. – 30 s., 26 cm, brosz. wyd. 
Odb.: Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii 
Umiejętności w Krakowie, t. 45. Studium etnograficz-
ne o symbolice jajka w kulturze ludowej i przesądach 
z nim związanych. Czysty i nierozcięty egz. Stan bar-
dzo dobry. 50. –

339. KLÖDEN Gustav Adolph von (1814-1885): Geo-
grafja powszechna obszernie wyłożona podług… 
Uzupełniona szczegółowym opisem krajów Sło-
wiańskich. Warszawa: S. Orgelbrand, 1865. – [4], 
645, [1], XXXVIII, [7] s., 24 cm, opr. ppł. z epoki. 
Podręcznik geografii z opisem Królestwa Polskiego 
autorstwa Joachima Szyca (1824-1896) oraz Galicji 
i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Drobne zbrązo-
wienia. Okładki częściowo zaklejone współczesnym 
pap. Stan ogólny dobry. 250. –

340. KLONOWICZ Sebastyjan Fabijan (ok. 1545-
1602): Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi 
rzekami do niej przypadającemi. Wydanie Stanisła-
wa Węclewskiego (1820-1893). Chełmno: J. Gółkow-
ski, 1862. – XVI, 116, [3] s., 22 cm, op. płsk. z epoki 
z tłocz. tyt. złotem na grzbiecie. Poemat poetycki 
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będący efektem podróży, jaką odbył autor Wisłą 
jesienią 1594 r. z flisakami na szkucie do Gdańska. 
Pierwszy poemat o pracy i zarazem „poetycki 
przewodnik żeglugi po Wiśle” oraz „rodzaj fli-
sowskiego reportażu”. Zawiera m.in. opis budo-
wy statków, wywód o szkodliwości i niebezpie-
czeństwie żeglugi, obrzędy i terminologię flisacką 
oraz opis oglądanych miast, miasteczek i rzek od 
Warszawy do Gdańska. Otarcia opr., zwłaszcza 
grzbietu. Złoc. zachowane. Wewnątrz niewielkie 
zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 150. –

341. KŁOS Juljusz (1881-1933): Wilno. Przewodnik 
krajoznawczy. Wilno: Oddział Wileńskiego Tow. 
Krajoznawczego, 1923. – XVI, 261, IX s., liczne il., 
pl. kol. rozkł. (40,5 × 36 cm), 17 cm, brosz. oryg. 
wyd. z kolor. herbem Wilna na okł. Wyd. 1 słynne-
go przewodnika po Wilnie z okł. projektu Ferdy-
nanda Ruszczyca. Zagięcia krawędzi i podklejenia 
okł. oraz niewielkie uszczerbki grzbietu. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 90. –

342. KOBIERZYCKI Józef: Przyczynki do dzie-
jów ziemi sieradzkiej. Cz. 1-2. Warszawa: [b.w.], 
1915-1916. – [6], 125; [4], 121, [2] s., 31 cm, opr. ppł. 
z epoki, oryg. okł. brosz. naklejone na licu. Mate-
riały do dziejów ziemi sieradzkiej i miasta Sieradza 
oraz miejscowych rodów. Zawiera spis urzędni-
ków ziemskich województwa sieradzkiego z cza-
sów Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bogate wypisy 
z akt archiwalnych, ksiąg grodzkich i ziemskich. 
Komplet (więcej nie wydano). Drobne otarcia opr. 
Stan ogólny bardzo dobry. 500. –

343 KOLBERG Oskar (1814-1890): Lud. Jego zwy-
czaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. 
Przedstawił… Z ryc. i drzeworytami wedle rys. 
W. Gersona. Sandomierskie. Warszawa: [b.w.], 1865. 
– 283, [5] s., [2] k. tabl. (litografie kolor.), il., nuty 
(drzeworyty), 23 cm, opr. ppł. współcz. Zarys mo-
nograficzny dotyczący etnografii, obrzędów, wesel, 
pieśni chłopskich i dworskich oraz tańców w San-
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domierskim. Przyozdobiony dwiema barwnymi litografiami Maksymiliana 
Fajansa przedstawiającymi stroje ludowe z okolic Iłży i Szydłowca oraz Dzi-
kowa koło Tarnobrzega. Liczne ilustracje w drzeworycie w tekście oraz nuty. 
Zbrązowienia pierwszych i ostatnich kart. Stan ogólny dobry. 200. –

344. KOLBERG Oskar (1814-1890): Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Przed-
stawił.. Serya XXII: Łęczyckie. Kraków: Akademia Umiejętności, 1889. – 
VIII, 279 s., nuty, 23 cm, opr. pł. współcz., z tłocz. srebrem tyt. na grzbiecie 
i herbowym superekslibrisem na licu. Exlibris heraldyczny: „W.O. Bier-
nacki-Poray”. Studium etnograficzne o pieśniach, zwyczajach, obrzędach 
i wierzeniach ludowych w łęczyckim. Pierwsze i ostatnie karty reperowane 
na narożnikach. Egz. czysty. Stan ogólny dobry. 100. –

345. KOLBUSZEWSKI Stanisław (1901-1965): W stolicach państw bałtyckich. 
Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1939. – 82, [1] s., [5] k. tabl., 
18 cm, brosz. wyd. Odb. reportaży drukowanych w tygodniku „Kultura”. 
„Bibliotek Kultury”, nr 16. Zbiór reportaży ze stolic państw nadbałtyckich 

z uwzględnieniem śladów polskich (m.in. obszerne 
informacje dotyczące związków Adama Mickiewicza 
z Kownem). Autor był profesorem Uniwersytetu w Ry-
dze. Stan bardzo dobry. 60. –

346. KOROTYŃSKI Władysław (1866-1924): Daw-
ne Rady Miejskie i Powiatowe. Warszawa: Gebethner 
i Wolff, 1906. – [4], 95 s., 18 cm, opr. ppł. Opracowanie 
historyczne ze szczególnym uwzględnieniem Warsza-
wy. Dotyczy XVIII-XIX w. Niewielkie zbrązowienia na 
początku i końcu dzieła. Grzbiet wyblakły. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 60. –

347. KOSTRZEWSKI F.(ranciszek) 
(1826-1911): Pamiętnik. Warsza-
wa: S. Lewental, [1891]. – [2], 185 
s., [1] k. portr., il., 18 cm, opr. pł. 
z epoki, tłocz. obustronnie śle-
pa ramką, tyt. tłocz. złotem na 
grzbiecie. Ekslibris: „Varsavia-
na Kazimierza Pątka”. Wspo-
mnienia malarza, ilustratora 
i rysownika z życia w XIX w. 
Warszawie i podróży do Kra-
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kowa, Pieskowej Skały i Sławuty. Obraz życia miasta, cyganerii artystycznej 
i arystokracji polskiej. Drobne zbrązowienia na pierwszych kartach. Krawędź 
tylna grzbietu minimalnie nadpęknięta. Stan ogólny dobry. 75. –

348. KOZIEROWSKI Stanisław (1874-1949): Słowniczek nazw miejscowych 
(niemiecko-polski). Zeszyt 1: Pomorze zachodnie. oraz: Słowniczek nazw 
miejscowych (niemiecko-polski). Zeszyt 2: Środkowe Nadodrze, Ziemia 
Lubuska. Poznań: Instytut Zachodni, 1945. – 39; 23 s., 21 cm, brosz. wyd. 
Os. odb. z „Atlasu nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej”. 
Układ dwuszpaltowy. Drobne przybrudzenia okł. w z. 1. Stan ogólny 
bardzo dobry. 50. –

349. KRASIŃSKI Edward (1870-1940): Gawędy 
o przedwojennej Warszawie. Warszawa: Trzaska, 
Evert i Michalski S.A., 1936. – [4], 137, [1] s., 20 
cm, brosz. wyd. Exlibris varsavianisty Kazimie-
rza Pątka. Wspomnienia ostatniego Ordynata na 
Opinogórze i zarządcy Biblioteki Ordynacji Kra-
sińskich, prezentująca liczne mało znane infor-
macje, dotyczące życia kulturalnego, literackiego 
i towarzyskiego dawnej Warszawy. Przybrudze-
nia i zagięcia krawędzi okł. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 75. –

350. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): 
Wilno od początków jego do roku 1750. Wy-
danie Adama Zawadzkiego. T. 1-4. Wilno: Jó-
zef Zawadzki, 1840-1842. – XXIV, 477 s., [3] k.: 
portr., plan (litografie); 528 s., [1] k. tabl.; 383, 
[7] k. tabl.; XVI, 402 s., [2] k. tabl., [1] k.: pl. 
(rozkładany), 22 cm, opr. niejednolita w 3 wol.: 
t. 1 ppł.; t. 2 brązowy płsk. z epoki z tłocz. tyt. 
na grzbiecie; t. 3 i 4 współopr. w jasnobrązo-
wym płsk. z epoki tłocz. złotem na grzbiecie 
z superekslibrisem „F.C.”. Monografia miasta 
Wilna obejmująca jego chronologiczne dzie-
je, historię ważniejszych obiektów architekto-
nicznych (ratusz, świątynie i pałace), instytu-
cji i cechów miejskich oraz praw i przywilejów 
wileńskich. W tomie 4 zamieszczono dzieje 
wileńskich instytucji naukowych oraz biblio-
grafię druków wileńskich w układzie chrono-
logicznym za lata 1519-1799. Dzieło ozdobione 
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litografowanymi portretami (m.in. królowie Zygmunt 
August i Zygmunt III Waza oraz wielki książę Wi-
told), widokami miasta i jego budowli (m.in. obiekty 
zamkowe, Ostra Brama, wzgórza wileńskie i meczet 
tatarski) i planami miast z 1550 oraz 1840 (rozkłada-
ny 47 × 58 cm). Litografie Józefa Oziębłowskiego 
(1805-1878), artysty wileńskiego. Brak sześciu tablic 
z siedmiu w t. 2; w t. 4 powtórzona litografia z w.ks. 
Witoldem (jak w t. 1) zamiast wileńskiego kościoła. 
Zbrązowienia, szczególnie w t. 1. Otarcia krawędzi 
grzbietu w t. 2 (z niewielkim nadpęknięciem w czę-
ści górnej przy krawędzi) i wol. 3 (nadpęknięcia przy 

krawędzi górnej i dolnej lica). Stan ogólny dobry. Mimo braków sztychów 
w t. 2 rzadkie w komplecie, szczególnie efektowny plan. 1 800. –

351. KRAUSHAR Alexander (1843-1931): Antoni Magier i jego „Estetyka War-
szawy” (1762-1837). Notatka biograficzno-literacka. Warszawa: [b.w.], 1903. 
– 19 s., il., 24 cm, brosz. wyd. Exlibris varsavianisty Kazimierza Pątka. Odb. 
z „Ogniska” Materiały do biografii profesora fizyki Liceum Warszawskiego 
i autora źródłowego pamiętnika do dziejów obyczajowych, kulturalnych 
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i literackich stolicy. Zawiera ilustracje z nie-
istniejącego obserwatorium meteorologiczne-
go Magiera przy ul Piwnej. Papier kredowy. 
Drobne zagięcia i przybrudzenia okł. Stan 
ogólny dobry. 40. –

352. KRAUSHAR Alexander (1843-1931): Warszawa 
za Stanisława Augusta (1764-1795). Warszawa: 
F. Hoesick, 1914. – [4], 60, [1] s., [10] k. tabl., 6 
il., 28 cm, brosz. wyd. Stara Warszawa I. Opis 
architektury Warszawy za Stanisława Augu-
sta wraz z krótką charakterystyką poszczegól-
nych miejsc (m.in. Biblioteka Załuskich; Bra-
ma Krakowska; Kadeckie Koszary, Kościoły 
oo. Dominikanów Obserwantów, Ewangelicko 
Augsburski, Karmelitów Bosych, OO. Bernar-
dynów, OO. Jezuitów, OO. Kapucynów, OO. 
Karmelitów na Lesznie, OO. Pijarów, OO. 
Reformatów, PP. Wizytek, Św. Trójcy, Święto-
-Krzyski, XX. Augustianów, XX. Paulinów; 
Marywil; Pałace: Brühlowski, Czapskich, 
Radziwiłłowski, Rzplitej, Saski i  Tarnow-
skich; Ratusz Nowomiejski i Staromiejski; 
Wieża Marszałkowska, Wieża Świętojańska 
oraz Zamek Królewski). Drobne zagięcie okł. 
przy górnej krawędzi grzbietu z minimalnym 
uszczerbkiem oraz nieco wyblakły grzbiet. 
Stan ogólny bardzo dobry. 150. –

353. KRZYWOSZEWSKI Stefan (1866-1950): 
Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rys. 
Kamila Mackiewicza. Warszawa: Gebeth-
ner i Wolff, [1927]. – 124, [3] s., 24 il., 31 cm, 
brosz. wyd. Zbiór dwunastu opowiadań my-
śliwskich m.in. z terenów Nowogródczyzny, 
Pińszczyzny, Podkarpacia, Puszczy Biało-
wieskiej i Śląska Cieszyńskiego. Ozdobione 
nastrojowymi rysunkami, w tym 8 całostro-
nicowymi autorstwa Kamila Mackiewicza 
(1886-1931), wielokrotnego towarzysza wy-
praw myśliwskich autora. Drobne zagięcia krawędzi okł. i przybrudzenia. 
Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 250. –
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354. LENIEK J., HERZIG Fr., LEŚNIAK Fr. (1854-1921): Dzieje miasta Tarnowa. 
Wydane nakładem Kasy Oszczędności miasta Tarnowa ku uczczeniu 50. 
rocznicy jej założenia. Tarnów: Kasa Oszczędności m. Tarnowa, 1911.– 303, 
[2] s., 90 il., 26 cm, opr. pł. współcz. ze złoc. i szyldzikiem. Monografia mia-
sta z podziałem na dzieje z czasów Leliwitów (Tarnowscy) i od 1567 do 1907. 
Osobny rozdział o artystycznych i historycznych zabytkach miasta (katedra, 
kościoły, ratusz i inne budowle miejskie, muzeum diecezjalne i cmentarz). 
Papier kredowy. Kilka kart podklejonych na krawędziach marginesu, w tym 
karta przedtyt. Wewnątrz przeważnie czysty egz. (kilka podkreśleń). 200. –

355. LEPECKI Mieczysław Bohdan (1897-1969): Sybir 
bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania Marszał-
ka Piłsudskiego. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 1934. 
– 293, [2] s., il., 19 cm, opr. pł. współcz. Reportaż po-
dróżnika i adiutanta Józefa Piłsudskiego z wyprawy 
do miejsc zesłania Józefa Piłsudskiego i martyrologii 
tysięcy Polaków na Syberii. Obraz życia mieszkańców 
Rosji Sowieckiej. Rys. wykonał wg materiału fotogra-
ficznego przywiezionego przez autora z Sybiru Karol 
Kryński (1900-1944), malarz awangardowy. Drobne 
zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 50. –

356. [LITWA] LITAUEN. Berlin-Steglitz: Verlag von Fritz Würt, [1915-1916]. 
Album 10 pocztówek z krajobrazami litewskimi, 9 × 15 cm, brosz. Wyd. 
Obejmuje reprodukcje fotograficzne i obrazów rysowanych z natury (sygn. 
Ew. Mudor… [19]15) z Dobośni (pałac Bułhaków), Grodna (most kolejowy), 
Jeziora koło Grodna (synagoga), Kowna (widok ogólny miasta), Kroże (ko-
ściół pojezuicki), Lidy (targ), Trok (ruiny zamku) i krajobrazy znad Dubissy 
(2) oraz Wilii. Drobne zagięcia okł. Pocztówki z przeznaczeniem do wysyłki 
(pierwsza i ostatnia poluzowane). Rzadkie w komplecie. 120. –
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357. LWOWSKA Kongregacja Synodalna R.P. 1932. 
[Lwów: Kuria Metropolitalna, 1932]. – 28, [3] s., 24 cm, 
brosz. wyd. Zawiera: 1. Orędzie arcypasterskie w spra-
wie Kongregacji synodalnej (arcybiskupa Bolesława 
Twardowskiego); 2. Sprawozdanie z Kongregacji; 3. Za-
rządzenia Kongregacji; 4. Dekret wprowadzający zarzą-
dzenia Kongregacji. Okł. i k. tyt. z licznymi elementami 
heraldycznymi. Drobne zagięcia i przybrudzenia przy 
krawędzi okł. Stan ogólny dobry. 50. –

358. ŁOWMIAŃSKA Marja: Wilno przed najazdem 
moskiewskim 1655 roku. Wilno: Magistrat, 1929. – [2], 
198, [3] s., plan, 23 cm, opr. pł. współcz. Bibljoteczka 
Wileńska, nr. 3. Charakterystyka miasta Wilna w 2 
poł. XVII w. (Topografja, Ludność, Władze i gospo-
darka miejska; Skorowidz osób i miejscowości). Stan 
bardzo dobry. 60. –

359. MALISZEWSKI Edward (1875-1928): Przewod-
nik po Gubernji Mińskiej. Zarys statystyczno-opisowy 
Warszawa Wydawnictwo Straży Kresowej 1919. – 36 
s., mapka 20 cm, opr. pł. współcz., oryg. okł. brosz. 
zachowane. Exlibris Wojciecha Trojanowskiego. Opis 
guberni mińskiej z krótką charakterystyką poszcze-
gólnych miast i miasteczek oraz ciekawszych miejsco-
wości. Stan bardzo dobry. 50. –

360. MARCZAK Michał (1886-1945): Przewodnik 
po Polesiu. Brześć n/Bugiem: Oddział Pol. Tow. 
Krajoznawczego, 1935. – 160, [1] s., [1] k. mapa złoż. 
(kolor.), 107 il., 22 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Pań-
stwowe Gimnazjum imienia Adama Mickiewicza 
w Warszawie”. Zawiera: ogólny obraz Polesia – zie-
mia i ludzie; Szlaki turystyczne pg linii kolejowych 
(Brześć – Pińsk – Łuniniec – Mikaszewicze; Brześć 
– Baranowicze – Stołpce; Brześć – Kowel; Kowel – 
Kamień – Koszyrski – Janów Poleski; Brześć – Wyso-
kie Litewskie; Brześć – Kamieniec Litewski); ochrona 

przyrody na Polesiu. Mapa kolorowa Polesia 1:1.200.000 (20 × 28 cm), 
sygn. „Unja”, Lwów. Fotomontaż oraz okł. projektował i wykonał architekt 
W. Wdowiszewski. Niewielkie zagięcia krawędzi okł. Wewnątrz czysty 
egz. na pap. kredowanym. Stan dobry. 150. –
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361. MARDKOWICZ Aleksander (1875-1944): Sy-
nowie zakonu. (Kilka słów o Karaimach). Łuck: 
[b.w.], 1930. – 19, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Szkic 
historyczny o Karaimach w Łucku. Stan bardzo 
dobry. Rzadkość. 50. –

362. MORAWSKI Szczęsny (1818-1898): Lechia. 
Sarmaty, puny i ślachta. Zbadał i wydał… Kraków: 
Walery Ciesielski, 1896. – 78 s., 20 cm, brosz. wyd. 
Schyłkowe opracowanie historyka, archeologa i pio-
niera regionalizmu. Jego istotę stanowią lingwistycz-
ne analizy nad reliktami fenickimi w języku polskim 
(np. w nazwie Kraków), pradziejami Słowiańszczy-
zny i powstaniem społeczeństwa polskiego w drodze 
podboju. Zbrązowienia okł. i k. tyt. Grzbiet podkle-
jony. Stan ogólny dobry. 60. –

363. MOŚCICKI Henryk (1881-1952): Wilno 
i Warszawa w „Dziadach” Mickiewicza. Tło histo-
ryczne trzeciej części „Dziadów”. Warszawa: Gebe-
thner i Wolff, 1908. – [4], 203, 23 il., 20 cm, opr. ppł., 
oryg. okł. brosz. zach. Obraz Wilna i Warszawy 
z okresu Towarzystwa Filomatów i Filaretów. Pra-
ca z przypisami źródłowymi i ikonografią. Projekt 
okł. Jan Bukowski (1873-1938?). Niewielkie przy-
brudzenia pierwszych kart i gdzieniegdzie zbrą-
zowienia. Ślady używania. Okł. lekko przycięta.  
Stan ogólny dobry. 50. –

364. [MOTTY Marceli (1818-1898)]: Przechadzki po mieście (Poznaniu). Cz. 1-2 
[z 4]. Poznań: „Dziennik Poznański”, 1888-1889. – [2], 224; 237 s., 20 cm, 
współopr. brązowy płsk. z epoki z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. Pieczątka: 
„Bibljoteka w Łąkocinie”. Wspomnienia poznańskiego nauczyciela będące 
w istocie zbiorem felietonów z „Dziennika Poznańskiego”, stanowiące zbiór 
informacji biograficznych, historycznych i regionalnych o XIX wiecznym 
Poznaniu. Otarcia opr. i minimalne nadpęknięcie krawędzi grzbietu. Na-
turalne zażółcenia względnie zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 150. –
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365. [NAAKE-NAKĘSKI] Wacław OBUSZEK 
[pseud.] (1864-1945): O sławnym żeglarzu 
Magiellanie, czyli pierwsza podróż naoko-
ło świata. Wyd. 2 ozdobione licznemi il. 
i mapkami. Warszawa: Księgarnia „War-
szawska” W. Wodzyńskiego, 1902. – 77 s., 
il., mapki, 18 cm, brosz. wyd. Zdezaktuali-
zowana pieczątka. Popularny opis pierwszej 
podróży naokoło świata Ferdynanda Magel-
lana. Drobne ślady użytkowania na okł. Stan  
ogólny bardzo dobry. 40. –

366. [NIEMCEWICZ Julian Ursyn] 
SIDWA Anne H., COLEMAN Marion 
Moore (1900-1993): Niemcewicz. An an-
niversary tribute. Cambridge Springs, 
Pa: Alliance College, 1958. – [2], 19 s., 
il., 28 cm, opr. pl. współcz. ze złoc. tyt. 
na grzbiecie. Pamięci Juliana Ursyna 
Niemcewicza (1758-1841), mieszkające-
go w Elisabeth, New Jersey w okresie 
1800-1802 i 1804-1807, po małżeństwie 
z przedstawicielką miejscowych nota-
bli. Praca rocznicowa wydana przez 
miejscową uczelnię, dokumentująca 
miejsca jego zamieszkanie i pozostałe 
po literacie i uczonym pamiątki. Stan 
bardzo dobry. 90. –

367. OSSOWSKI Godfryd (1835-1897): 
Prusy Królewskie. Z. 4. Badał i opisał… 
Kraków: [nakł. Autor], 1888. – 113-168; 
51-60 s., k. tabl. XXXV-XLV (litografie), 
32 cm, brosz. wyd. Zeszyt czwarty (spra-
wa edycji piątego i ostatniego jest dotąd 
niewyjaśniona) „pomnikowej i staran-
nie ilustrowanej monografii” poświę-
conej wykopaliskom prowadzonym 
na Pomorzu Gdańskim. Autor dzieła 
był archeologiem działającym z nie-
zwykłym rozmachem na terenie ziem 
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polskich zaboru pruskiego, Galicji i Wołynia. Układ dwuszpaltowy. Język 
pol. i franc. Zawiera opis poszczególnych stanowisk archeologicznych i od-
nalezionych zabytków. Tablice w litografii M. Salba z Krakowa zawierają 
zabytki archeologiczne z Nawry, Gościeradza, Brąchnówka, Zalesia (Plu-
skowęs), Starego Targu i Tczewa. Ponadto widoku kurhanów w Orłowie, 
Gawłowicach i Tczewie. Zabytki Przedhisto-
ryczne Ziem Polskich, ser. 1. Dzieła Ossowskiego 
nie występowały na aukcjach antykwarycznych 
w Polsce w ciągu ostatnich wielu lat. Zbrązowie-
nia na krawędziach sztychów. Luźne karty. Okł. 
tymczasowa. Drobne naddarcia na krawędziach 
części tekstowej. Stan ogólny dobry. 200. –

368. PAMIĄTKA 50-lecia Stowarzyszenia Drukarzy 
i Pokrewnych Zawodów „Ognisko” we Lwowie.  
Lwów: [b.w.], 1926. – 56 s., 17 cm, brosz. wyd. 
Zawiera „Utwory pióra lwowskich kolegów, wy-
konane na Uroczystej Akademji i Bankiecie Ju-
bileuszowym w dniu 12-go września 1926 roku”. 
W tekście rymowanym i nieco krotochwilnym 
występuje nazwiska wielu przedstawicieli śro-
dowiska drukarskiego we Lwowie z  lat 20. 
XX w. Drobne przykurzenia okł. Stan ogólny 
bardzo dobry. 50. –

369. PAPÉE Fryderyk (1856-1940): Historja miasta 
Lwowa w zarysie. Wyd. 2, popr. i uzup. Lwów 
– Warszawa: Książnica Polska, 1924. – 286 s., 30 
il., 22 cm, brosz. wyd. Popularna ilustrowana 
historia miasta Lwowa z obszerną bibliografią 
pióra znanego historyka. Niewielkie przyku-
rzenia i zagięcia na okł. Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 90. –

370. PAPEÉ Stefan (1897-1981): Wielkopolska wczo-
raj i dziś. Lwów: Państwowe Wydawnictwo 
Książek Szkolnych, 1933. – 234, [5] s., 20 k. tabl., 
23 cm, opr. pł. z tłocz. tyt. Zdezaktualizowane 
pieczątki własnościowe, m.in. Poselstwa pol-
skiego w Helsingfors. Historia i kultura ziemi 
wielkopolskiej na przestrzeni dziejów. Stan 
bardzo dobry. 90. –
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371. PIEKARSKI Ludwik (? – 1945): Zarys dzie-
jów wodociągów miejskich w Polsce przedrozbio-
rowej. Warszawa: Polski Instytut Wodociągowo 
Kanalizacyjny, 1932. – 42 s., [2] k. tabl. (rozkł.), 
23 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki 
biblioteczne. Wydawnictwa Polskiego Instytutu 
Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Warszawie, t. 
1, z. 1 Zawiera m.in. tablice chronologiczne do 
dziejów wodociągów miejskich w Polsce przed-
rozbiorowej oraz alfabetyczny wykaz ówczesnych 
miast posiadających je z  informacjami histo-
rycznymi. Dołączono faksymile wraz z tekstem 

królewskiego przywileju na budowie w Drohobyczu na Rusi Czerwonej. 
Zażółcenia okł. Wewnątrz stan bardzo dobry. 50. –

372. PIETRUSIŃSKI Ludwik (1803-1865): Podróże, przejazdki i przechadzki 
po Europie. T. 1-2. Warszawa: Gustaw Sennewald, 1843. – [6], 424, XIV, [2]; 
[8], 375, [1], XVI s., 18 cm, opr. płsk. niejednolita; t. 1 opr. brązowa z epoki 
z szyldzikiem pap.; t. 2 opr. późniejsza czarna z 2 poł. XIX w. Na k. tyt. t.1, 
zaklejony ekslibris z herbem Jelita hr. Zamoyskich pod koroną hrabiowską. 
Tom pierwszy obejmuje opis podróży z Krakowa do Wiednia, wraz z opi-
sem naddunajskiej stolicy oraz podróż z Calais do Londynu. Tom 2 zawiera 
opis podróży z Wiednia do Triestu, z opisem Triestu, Newcastle, Wenecji 
i Warszawy. Dzieło napisane dość żywo, gdzie relacje z podróży w formie 
gawędy przeplatają się z rozmowami, spostrzeżeniami i praktycznymi wska-
zówkami. W 1845 r. ukazały się dwa kolejne tomy cyklu wydawniczego. 
Autor był prawnikiem i czynnym współpracownikiem „Encyklopedii Or-
gelbranda”. Zbrązowienia. W t. 1 ślady po owadach na okł. oraz podklejona 
k. tyt. Otarcia krawędzi grzbietu. Stan ogólny dobry. 400. –

373. PLAN Powszechnej Wystawy Krajowej w roku 1929 i stołecznego mia-
sta Poznania. Z skorowidzem ulic, placów itd. [Poznań: b.w., 1929]. – 
20 s., [2] s. plan (kolor., rozkład.), 19 cm, brosz. wyd. Zawiera skoro-
widz ulic i placów poznańskich oraz ważniejszych obiektów miejskiej 
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infrastruktury. Barwny plan stoł. m. Poznania 
(58 × 46 cm). Skala 1:12.500. Na odwrocie rysun-
kowy plan obiektów Powszechnej Wystawy Kra-
jowej z usytuowaniem na planie miasta. Tyt. na 
kolor. okł. Przybrudzenia i zagięcia krawędzi okł. 
Plan w stanie bardzo dobrym. 75. –

374. POJEZIERZE Augustowsko-Suwalskie. Przewod-
nik krajoznawczy i turystyczno-letniskowy. W oprac. 
Komitetu Red. „Naszego Głosu”. [Augustów]: Ko-
mitet Obyw. Pojez. Augustowsko-Suwalskiego, 1937. 
– 326, [2], XXII, [14] s., il., 16 cm, brosz. wyd. Bibl-
joteczka Regjonalna „Naszego Głosu” Nr. 3. Bogato 
ilustrowany przewodnik i informator po regionie au-
gustowsko-suwalskim. Odbarwienia okł. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 150. –

375. POLKOWSKI Bolesław: Krajoznawca. Warszawa: 
nakł. Centralnej Komisji Dostaw ZHP, 1931. – 42, [1] 
s., 17 cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka własnościo-
wa z dedykacją. Poradnik krajoznawczy dla harcerzy 
z bibliografią literatury przewodnikowej. Drobne za-
gniecenia i zażółcenia. Stan ogólny dobry. 30. –

376. [POMORZE Zachodnie i Ziemia Lubuska] SKORO-
WIDZ nazw miejscowości Pomorza Zachodniego 
i Ziemi Lubuskiej według uchwał Komisji Ustalania 
Nazw Miejscowości przy Min. Admin. Publicznej. 
Poznań: Instytut Zachodni, 1947. – 172 s., err., 24 cm, 
brosz. wyd. W układzie polsko-niemieckim i niemiec-
ko polskim. Zażółcenia. Drobne uszczerbki grzbietu 
i narożnika okł. Wewnątrz czysty egz. 50. –

377. PRUS Konstanty (1872-1961): Spis miejscowości Pol-
skiego Śląska Górnego. Nazwy wszystkich gmin, 
obszarów dworskich oraz osad i kolonji znaczniej-
szych. Zestawił… Bytom: Polski Komisarjat Plebi-
scytowy dla Górnego Śląska, 1920. – 106 s., 20 cm, 
opr. wyd. karton tłocz. Alfabetyczny spis miejsco-
wości z podaniem krótkich informacji o położeniu każdej z nich, uzu-
pełniony skorowidzem niemiecko-polskim. Drobne uszkodzenie grzbietu 
i przykurzenia okł., wewnątrz liczne adnotacje na czerwono przy miejsco-
wościach. Stan ogólny dobry. 60. –



158

378. PRZEWODNIK po Powązkach. Warszawa: Tow. 
Nauczycieli Polskich Szkół Elementarnych, Koło War-
szawskie, 1915. – 20 s., 16 cm, brosz. wyd. Drugi histo-
rycznie przewodnik po warszawskich Powązkach wydany 
po opuszczeniu Warszawy przez władze carskie w wa-
runkach nowej okupacji. Zawiera opis kilkudziesięciu 
grobów. Zbrązowienia i drobne zagniecenia. Stan ogólny 
dobry. 40. –

379. PRZYBOROWSKI Walery (1845-1913): Z przeszłości 
Warszawy. Szkice historyczne. Warszawa: A.G. Dubowski, 
1899. – 266, [6] s., 18 cm, opr. płsk. z epoki. Supereksli-
bris tłocz. na grzbiecie: „P.Z.Ch.”. Pieczątka: „Biblioteka 
Chmielewskich” i inne pieczątki własnościowe. Exlibris 
varsavianisty Kazimierza Pątka. Życie codzienne Warsza-
wy w XVII-XIX w. w felietonach historycznych. Zawie-
ra również opisy życia Szwedów i Żydów w Warszawie. 
Zbrązowienia i otarcia opr. Minimalny uszczerbek dolnej 
krawędzi grzbietu. 200. –

380. PTAŚNIK Jan (1876-1930): Życie żaków krakow-
skich. Lwów: „Filomata”, [ok. 1934]. – [2], 161, [1] s., il., 19 
cm, brosz. wyd. Życie i obyczaje studentów krakowskich 
w okresie największego rozkwitu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w XV-XVI w. Podklejenia grzbietu. Stan ogólny 
bardzo dobry. 45. –

381. PUCZYŃSKI P.(iotr): Swaty w Księstwie Łowic-
kiem. Sztuka ludowa w 1-ej odsłonie. Oryginalnie na-
pisana przez… Łowicz: skł. gł. Księg. K. Rybackiego, 
1925. – 15 s., 20 cm, brosz. wyd. Sztuka z autentycznymi 
postaciami autorstwa organisty z Godzinowa koło Li-
piec Reymontowskich. Przybrudzenia na okł. i zagięcia. 
Rzadkość. 45. –



159

382. PUCZYŃSKI P.(iotr): Wesele w Księstwie Łowic-
kiem. Rozpleciny, dzień ślubu, przeprowadziny 
i oczepiny. Ze śpiewkami. Łowicz: skł. gł. Księg. K. 
Rybackiego, 1925. – 16 s., 20 cm, brosz. wyd. Studium 
etnograficzne powstałe w Lipcach (Reymontowskich) 
w 1913 r. Przybrudzenia okł. i drobne naddarcie. 
Rzadkość. 45. –

383. PUTEK Józef (1892-1974): O zbójnickich zamkach, 
heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie. 
Szkice z dziejów pogranicza śląsko-polskiego. Kra-
ków: [b.w.], 1938. – VIII, 263 s., [64] k. tabl., 74 il., 23 cm, opr. pł. współcz. 
ze sk. szyldzikiem. Podpis własnościowy. Biblioteka Kresów Śląskich, tom 
I. Dzieło napisane z erudycją i pasją, opisujące m.in. rycerzy, magnatów, 
górali, zbójników, Żydów, karaitów i neofitów. Całość oparta na bogatym 
materiale źródłowym. Stan bardzo dobry. 150. –

384. [RABKA] GÓRSKIE zdrojowisko Rabka: 
Małopolska Zachodnia (520 metrów nad pozio-
mem morza). Rabka: Komisja Zdrojowa, [ok. 
1930]. – 16 s., mapka, il., 16 cm, brosz. wyd. Bo-
gato ilustrowany popularny informator uzdrowi-
skowy. Tyt. okł. Pod tyt.: „Solanki jodo-bromo-
we, szkoły sanatoryjne: sezon całoroczny”. Stan 
bardzo dobry. 40. –

385. RAPALSKI Stanisław Leon (1891-1979): In-
korporacja terenów i plany regulacyjne m. Łodzi. 
Łódź: [Magistrat Łódzki], 1930. – 36 s., [5] k. tabl., 
[2] k. map (kolor.), 29 cm, opr. ppł., oryg. okł. 
brosz. zachowane. Zdezaktualizowane piecząt-
ki biblioteczne. Autograf autora. Odb.: Księga 
pamiątkowa dziesięciolecia Samorządu Miasta 
Łodzi: 1919-1929 / red. Jan Holcgreber. Łódź 1930. 
Materiały do historii rozwoju m. Łodzi. Dołączo-
no list powielony autora do prof. Adolfa Suligow-
skiego. Drobne przykurzenia okł. Poza tym stan 
bardzo dobry. 60. –

386. SKOLSZCZYZNA i powiat doliński. Sta-
nisławów: Wojewódzki Związek Międzykomu-
nalny „Karpaty Wschodnie”, [1939]. – [12] s.: fot., 
21 × 20 cm, brosz. wyd. Informator turystycz-
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ny wydany pod protektoratem Ligi Popierania Turystyki i Polskich Ko-
leji Państwowych propagujący uroki regionu. Zawiera opis ważniejszych 
miejscowości i wsi huculskich pod względem krajoznawczo-turystycznym. 
Reprodukcje fotograficzne, w tym całostronicowe, m.in. autorstwa Henryka 
Poddębskiego. Drobne zagięcie u dołu. Stan ogólny bardzo dobry. 40. –

387. SŁOMCZYŃSKI Adam (1903-1980): Muzeum m. st. 
Warszawy na Rynku Starego Miasta. Zestawił… [War-
szawa: b.w.], 1948. – [1], 12, [2] k., [8] k. tabl., 30 cm, brosz. 
wyd. Na końcu dzieła pieczęć muzeum i autograf autora. 
Na prawach rękopisu. Pierwszy powojenny informator 
o dzisiejszym Muzeum Historycznym m. Warszawy. 
Maszynopis powielony. Stan bardzo dobry. 75. –

388. SMOŁKA Jan (1882-1946): Katalog starożytnego Archi-
wum Miejskiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Prze-
myślu. I. Dyplomy pergaminowe. Przemyśl: Tow. Przy-
jaciół Nauk, 1921. – 59 s., 23 cm, brosz. wyd. Katalog 22 
dyplomów pergaminowych z lat 1386-1793 wraz z opisem 
i spisami osobowymi i miejscowymi. Drobne zagięcia 
i plamki na okł. Stan ogólny dobry. 50. –

389. SPIS alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa 
Polskiego ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej. 
Wyd. 3-cie. Warszawa: Księgarnia „Kroniki Rodzin-
nej”, [ok. 1913]. – [4], 148, [22] (inseraty) s., 23 cm, opr. 
płsk. współcz. z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie i licu. 
Trzecia i ostatnia edycja spisu właścicieli ziemskich 
Królestwa Polskiego w układzie alfabetycznym z po-
daniem majątku, guberni i poczty. Poprzednie edycje 
ukazywały się w 1905 i 1909 r. Liczne inseraty reklamo-
we w tekście również w formie kolorowych przekładek 
pomiędzy stronami, związane również z rolnictwem 
i ziemiaństwem. Na licu tłocz. nieco inny tyt. dzie-
ła: „Spis obywateli ziemskich Królestwa Polskiego” 
z błędnie występującą w wielu katalogach i opisach 
datą 1909. Miejscami drobne zbrązowienia. Poza tym 
stan bardzo dobry. 450. –

390. SPIS miejscowości województwa poznańskiego z wyszczególnieniem gro-
mady, gminy, powiatu, poczty, najbliższej stacji kolejowej i sądu; Alfabe-
tyczny spis ulic miasta Poznania i wykaz okręgów, dzielnic i obwodów ad-
ministracyjnych miasta Poznania; Administracyjny podział województwa 
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poznańskiego z podaniem władz, urzędów, instytucyj, przedsiębiorstw, 
wolnych zawodów itp. Poznań: Zarząd Okręgu Związku Zawodowego 
Pracowników Poczt i Telekomunikacji, 1948. – 310 s., 30 cm, brosz. wyd. 
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Zawiera również spisy lekarzy, 
adwokatów i notariuszów oraz instytucji państwowych, spółdzielczych oraz 
przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. Obejmuje również Ziemię 
Lubuską. Spis miejscowości w układzie tabelowym. Drobne uszkodzenie 
górnej krawędzi okł. Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

391. STADNICKI Aleksander (1806-1861): O wsiach tak 
zwanych wołoskich na północnym stoku Karpat. Lwów: 
w Drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossoliń-
skich, 1848. – 92 s., 28 cm, opr. ppł. i karton okl. pap. 
z epoki. Pieczątki: m.in. „Biblioteka i Muzeum Staro-
żytności Aleksandra Jelskiego w Zamościu”. Studium 
historyczne o wsiach wołoskich i tamtejszych wójto-
stwach w powiecie sanockim, samborskim i sądeckim 
(m.in. Berehów, Boberka, Bogusza, Dołżyca, Dwernik, 
Krosno, Rówień, Swinacz, Terenowa I Ustrzyki). Za-
wiera dokumenty źródłowe z XVI w. Grzbiet uzup. współcz. pł. Otarcia 
krawędzi opr. i zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 200. –

392. STASZIC Stanisław (1755-1826): Dziennik podróży.. (1777-1791). T. 1-2. Wyd. Alek-
sander Kraushar. Warszawa: skł. E. Wende i Sp., 1903. – 292, [2] s., [2] k. portr.; 
281, [3] s., 22 cm, brosz. wyd. Relacja z podróży odbytej do Austrii, Holandii, 
Anglii, Szwajcarii i Włoch. Zawiera również opis Wrocławia i podkrakowskiej 
Wieliczki. Wydane z autografu w dziale rękopisów Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego. Zażółcenia. Egz. nierozcięty. W t. 1 uszkodzenia grzbietu i tylnej 
okł. (podklejone i uzupełnione). Czysty egz. Stan dobry. 150. –

393. STATUT Giełdy Pieniężnej w Warszawie. Warszawa: [b.w.], 1925. – [2], 
26 s., 17 cm, brosz. wyd. Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” No 116 
z dn. 19 maja 25 r. Statut zatwierdzony przez ówczesnego ministra Skarbu 
Władysława Grabskiego. Stan bardzo dobry. 35. –
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394. STATUT Syndykatu Handlowego dla swojskiego 
przemysłu i rolnictwa we Lwowie. [Lwów: b.w., 1914]. 
– 22 s., 15 cm, brosz. wyd. Statut spółki lwowskiej za-
rejestrowanej w 1914 r. Grzbiet podklejony pł. Stan 
bardzo dobry. 35. –

395. STOLARCZYK Józef (1816-1893): Kronika parafii 
zakopiańskiej (1848-1890); wydał i wstępem zaopa-
trzył Adam Wrzosek (1875-1965). Kraków: Wydawca, 
1915. – 23 s., 23 cm, brosz. wyd. Podpisy własnościo-
we. Źródła do historii parafii rzymsko-katolickiej 
w Zakopanem od momentu jej powstania. Drobne 
uszkodzenia krawędzi grzbietu (podklejenia) i zbrą-
zowienia pierwszej oraz ostatniej karty. Stan ogólny 
dobry. 60. –

396. SZWARCE Bronisław (1834-1904): Warszawa w 1794 
r. Kraków: Wyd. „Nowej Reformy”, 1894. – IV, 272; 
[2], 272 s., [11] k. portr., 18 cm, opr. płsk. brązowy 
z epoki z szyldzikiem, obcięcie kart barwi Opr. sygn. 
pieczątką: „Robert Jahoda / Introligator / Kraków”. 
Dzieje powstania kościuszkowskiego w Warszawie autorstwa działacza 
niepodległościowego, Sybiraka i mentora Józefa Piłsudskiego na zesła-
niu. Wśród rozdziałów m.in.: Opis Warszawy; Lista osób pobierających 
od Moskali wynagrodzenie za sprzeniewierzenie się Polsce; Spis po-
wieszonych za zdradę Ojczyzny, Łączenie się z Moskalami magnackich 
rodzin polskich związkami małżeńskimi, Sprawa krzyżów „Virtuti Mi-

litari”, Arsenał (obrona); Prusacy pod War-
szawą; Aresztowanie zdrajców; Przestroga 
Kościuszki o intrygach Moskiewskich; Lista 
Panów Polskich, co przyjmowali tytuły hra-
biów, baronów, książąt od Moskali, Austry-
akówi Prusaków; Malkontenci. Niesnaski; 
Niektóre szczególne zdarzenia przy obronie 
Warszawy. Obejmuje okres do klęski macie-
jowickiej. Część III nie została wydana. Za-
wiera ikonografię odcisków powstańczych 
pieczęci i głównych przywódców oraz boha-
terów powstania. Otarcia krawędzi opr. Pod-
klejenie s. 15-16. Stan ogólny dobry. 400. –
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397. SZYRMA LACH Krystyn (1790-1866): Anglia i Szkocya. Przypomnienia z po-
dróży roku 1820-1824 odbytey przez.. Z rysunkami litograficznemi. T. 1-3. War-
szawa: Druk. A. Gałęzowski i komp., 1828-1829. – [14], V, 298 s., [1] k. portr., [1] 
k. tabl.; [8], 324 s., [3] k. portr.; [8], 280, [3] s., [3] k. portr. (litografie), 21 cm, opr. 
brązowy płsk. z epoki z dwoma barwionymi szyldzikami. Superekslibris tłocz. 
złotem na dolnej części grzbietu: „E.T. [E.Tarnowski?]. Pieczątka: „Biblioteka / 
Chorzelów” [hr. Tarnowskich]. Dzieło profesora Uniwersytetu Warszawskie-
go, oficera powstania listopadowego 1830-31 i sekretarza Literackiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Polski w Londynie. Trzy tomy opis barwnej podróży po Anglii 
i Szkocji odbytej w latach 1820-1824. Na jej podstawie autor został członkiem 
zwyczajnym warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zawiera szeroki 
obraz stosunków angielskich i szkockich, łącznie z historią, ówczesną obycza-
jowością i wiadomościami z dziedziny kultury i sztuki oraz opis podróży po 
kraju, charakterystykę Londynu i okolic. Zbrązowienia. Otarcia opr., zwłaszcza 
krawędzi. Zbrązowienia. Stan ogólny dobry. Zob. il. str. 173. 1 500. –
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398. [ŚLĄSK] SKOROWIDZ gmin Śląska Dolnego i Opolskiego 
z niemieckimi i polskimi nazwami miejscowości, według stanu 
z dnia 1 stycznia 1941 r. Katowice: Instytut Śląski, 1945. – 50 s., 21 
cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka własnościowa. Wyd. Instytu-
tu Śląskiego. Spis niemiecko-polski w układzie dawnych rejencji 
– wrocławskiej, lignickiej, opolskiej i katowickiej. Przednia okł. 
nieco zaplamiona. Wewnątrz czysty egz. 50. –

399. ŚWIĄTKOWSKI Wacław (1869-?): Lubelskie. Czwarta 
wycieczka po kraju. Warszawa: nakł. autora, 1928. – 140 s., il., 
[2] k.: mapy, 23 cm, brosz. wyd. Ilustrowany opis podróży po 
województwie lubelskim z opisem kilkudziesięciu miast, mia-
steczek i wsi. Zażółcenia krawędzi opr., grzbiet reperowany 
(podklejony). Stan ogólny dobry. 60. –

400. ŚWIĄTKOWSKI Wacław (1869-?): Nad wodami War-
ty, Gopła i jezior kujawsko-wielkopolskich. Szósta wycieczka 
po kraju. Warszawa: nakł. autora, 1930. – 180 s., 113 il., [1] k.: 
mapa, 23 cm, opr. ppł., przednia oryg. okł. brosz. zachowana. 
Zdezaktualizowana pieczątka. Dedykacja autora z 1930 r. Ilu-
strowany opis podróży po województwie łódzkim z opisem 
kilkudziesięciu miast, miasteczek i wsi. Drobne otarcia opr. 
Stan ogólny bardzo dobry. 90. –

401. ŚWIĄTKOWSKI Wacław (1869-?): Płockie i południowa 
Lubelszczyzna. Trzecia wycieczka po kraju. Warszawa: [b.w], 
1927. – 77, [3] s., [2] k.: mapy, 41 il., 23 cm, brosz. wyd. Obej-
muje opisy krajoznawcze m.in.: Dobrzyń nad Wisłą, Golub, 
Karnkowo, Lipno, Modlin, Płock, Raciąż, Rypin, Sierpc, Skę-
pe, Szreńsk, Wyszogród, Zakroczym i Żuromin oraz Biłgo-
raj, Frampol, Hrubieszów, Janów, Klemensów, Krasnobród, 
Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów, Zamość i Zwierzyniec. 
Grzbiet minimalnie uszkodzony (podklejony). Przybrudzenia 
okł. i zagięcia krawędzi pierwszych i ostatnich kart. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 60. –

402. UZIEMBŁO Henryk (1879-1949): Radziwiłłowska pusz-
cza. (Błoto… bajeczne. Cz. 2). Kraków: [b.w.], 1934. – 80 s., 18 
cm, opr. ppł. Pieczątka: „Ex libris: Joannis Szczudło” Odb. 
z „Czasu” – 1934 r. Wspomnienia z polowań myśliwskich na 
Polesiu w ordynacji dawidgródeckiej ks. Karola Radziwiłła. 
Przy końcu stosowny wycinek z epoki. Autor był malarzem 
i grafikiem związanym z Krakowem. Stan dobry. 60. –
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403. UZIEMBŁO Henryk (1879-1949): W kniejach woj-
skiego. Kraków: [b.w.], 1933. – 57, [2] s., 18 cm, opr. 
ppł. Pieczątka: „Ex libris: Joannis Szczudło” Odb. 
z „Czasu” – 1933 r. Wspomnienia z polowań myśliw-
skich na Nowogródczyźnie, m.in. w Puszczy Nali-
bockiej. Stan dobry. 60. –

404. WALICKI Michał (1904-1966): Kolegiata w Tumie pod 
Łęczycą. Łódź: Łódzki Obywatelski Komitet Ratowa-
nia Kolegiaty w Tumie, 1938. – [6], 78, [2] s., 12 + XXXII 
k. tabl., 25 cm, brosz. wyd. Monografia kolegiaty ro-
mańskiej z XII w. z opisem jej wyposażenia, przeważ-
nie zniszczonego lub zaginionego w czasie wojny, jak 
unikalna XII w. stauroteka bizantyjska (średniowiecz-
ny złoty relikwiarz). Zażółcenia na okł. i pierwszych 
kartach oraz gdzieniegdzie plamy na marginesach. 
Stan ogólny dobry. 60. –

405. [WARSZAWA] PROGRAM Warszawskich Teatrów 
Miejskich. Warszawa: [b.w.], 1915. – [1]2 s., il., 21 × 12 
cm, brosz. wyd. Programy teatrów warszawskich pod 
okupacją niemiecką. Obejmuje Teatr Rozmaitości, „No-
wości”, Letni i Nowy. Stan bardzo dobry. 90. –

406. [WARSZAWA] STOŁECZNY Komitet Budowy Pomnika Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Komunikat pierwszy. Warszawa: 
SKBPMJP, 1935. – 29, [3] s., il., 26 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo infor-
macyjne o konkursie na Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego zlo-

kalizowanego na Pl. Na Rozdrożu. Zawiera 
projekty przebudowy Warszawy z widokiem 
największej arterii p.n. Al. Piłsudskiego, jaka 
miała powstać w stolicy od Al. Szucha, z prze-
cięciem ul. Marszałkowskiej i Polnej w kie-
runku Pól Mokotowskich, z przecięciem Al. 
Żwirki i Wigury aż do Al. Grójeckiej. Omawia 
dalsze projekty, w tym kościół Opatrzności 
Bohdana Pniewskiego oraz łuk triumfalny na 
cześć zmarłego wodza. Podano skład tegoż 
Komitetu Budowy. Zagięcia i podklejenia okł. 
Reprodukcje fot. autorstwa W. Pikiela i Stefa-
na Plater-Zyberka. Notatka na k. tyt. Tyt. okł. 
Stan ogólny dobry. 50. –
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407. [WARSZAWA] TEATR Letni. Warszawa – sezon 
1933/1934. [Warszawa: Teatr Letni, 1933]. – [20] s., 
il., inseraty, 23 cm, brosz. wyd. Program teatru war-
szawskiego działającego w Ogrodzie Saskim. Okł. 
proj. T. Gronowskiego. Zawiera liczne inseraty firm 
warszawskich, w tym związanych z rozrywką i ży-
ciem nocnym. Ślady składania i używania, w tym 
zbrązowienia na okł. Grzbiet nadpęknięty. Stan 
ogólny dobry. 50. –

408. [WARSZAWA] W piętnastole-
cie istnienia Stowarzyszenia Dzie-
ci Marji przy kościele św. Krzyża 
w Warszawie i w dziesięciolecie pracy 
w tymże stowarzyszeniu ks. Bronisła-
wa Niemkiewicza ze Zgrom. Ks.Ks. 
Misjonarzy: 15 VIII 1935. Warszawa: 
[b.w.], 1935. – [16] k. tabl.: fot., 16 × 24 
cm, teka wyd. Zawiera fotograficzną 
kronikę działalności stowarzyszenia 

oraz przedwojenną ikonografię m.in. odbudowanego po ostatniej wojnie 
kośc. św. Krzyża i domu kościelnego przy ul. Radnej 14 w Warszawie. Na-
turalne zażółcenia. Stan ogólny bardzo dobry. Rzadkość. 100. –

409. [WARSZAWA] ZAKŁAD Rzeźbiarsko-Sztukat. i Artyst. Formiernia dla 
Pomocy Naukowej i Dekoracyjnej Zygmunta Bobrowskiego. [Warszawa: Z. 
Bobrowski, 1938]. – [4] s., il., 16 × 23 cm, karta złożona. Druk reklamowy zakła-
du rzeźbiarskiego w Warszawie przy ul. Kopernika 14 specjalizującego się w po-
piersiach znakomitych Polaków wykonanych w gipsie, alabastrze lub cemencie 
wg wzorów różnych artystów, zawiera ilustracje popiersia prezydenta Ignacego 
Mościckiego, marszałków Józefa Piłsudskiego oraz Edwarda Rydza-Śmigłego 
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oraz Tadeusza Kościuszki. Wydano w formie pocztówki celem rozesłania do 
klientów. Drobne zagięcia i zażółcenia. Stan dobry. 50. –

410. WARSZAWSKA Spółdzielnia Mieszkaniowa: Spra-
wozdanie z działalności w roku 1934. Warszawa: 
Wyd. W.S.M., 1935. – 211, [1], il., 20 cm, brosz. wyd. 
Zawiera materiały sprawozdawcze słynnej Warszaw-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu ( w ra-
dzie nadzorczej m.in. Stanisław Szwalbe, Antoni Zda-
nowski, Teodor Toeplitz i Adam Kuryłowicz). Okł. 
projekt. inż. arch. Zofia Chmielewska. Zawiera liczne 
reprodukcje fotografii dokumentujące budowę, roz-
wój i życie osiedla oraz montaż Mieczysława Bermana 
(1903-1975). Zawiera kilkusetosobowy spis członków 
i lokatorów W.S.M. na rok 1934. Wśród nich m.in.: 
Bierutowa Janina, Paweł Szandruk, Edward Szturm 
de Sztrem, Teodor Toeplitz, Stanisław Tołwiński, 
Władysław Uziembło, Wiesław Wohnout i Zdzisław 
Żmigryder. Drobne zagniecenia okł. Stan ogólny 
bardzo dobry. 90. –

411. WASILEWSKI Leon (1870-1936): Skład narodo-
wościowy państw europejskich. Warszawa: In-
stytut Badań Narodowościowych, 1933. – 150 s., 
[1] k.: mapa, 21 cm, brosz. wyd. Analiza i staty-
styka struktury językowej i narodowościowej po-
szczególnych państw europejskich. Liczne tabele 
i wykresy. Drobne zbrązowienia. Poza tym stan 
bardzo dobry. 75. –

412. WEJNERT Aleksander (1809-
1879): Starożytności Warszawskie. 
Dzieło zbiorowo-zeszytowe. T. 1-2 
[z 6]. Warszawa: Józef Unger, 1848. 
– 383, [3] s., [7] k. tabl. (rozkładane); 
[8], 411, [2] s., [4] k. tabl. (rozkłada-
ne), 19 cm, współopr. brązowy płsk. 
z epoki z tyt. tłocz. złotem na grzbie-
cie. Pieczątka: „F. Kalkstein” [Fran-
ciszek Kalkstein (1789-1856), radca 
Towarzystwa Kredytowo Ziemskie-
go w Płocku i były oficer Wojsk Księ-
stwa Warszawskiego] oraz piecząt-
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ka „Redakcja Starożytności Warsz.” z herbem stolicy. Materiały źródłowe 
do monografii miasta Warszawy. Zawierają m.in. opisy historyczne herbu 
Pragi i Warszawy z rycinami; wiadomości o szpitalach miejskich; opisy 
trzech bram Nowego Miasta z ryciną; o podziałach miasta na przestrzeni 
wieków z planami miejskimi; widowiskach teatralnych oraz Pałacu Kaza-
nowskich z przepiękną rozkładaną litografią przedstawiającą widok tegoż 
z r. 1656 w litografii Józefa Herknera (1802-1884). Tom 1 składa się z sześciu 
zeszytów z zachowanymi przeważnie własnymi kartami tyt. Niewielkie 
zbrązowienia, podklejenia kilku planów oraz otarcia krawędzi opr. Stan 
ogólny dobry. 600. –

413. WICHERKIEWICZOWA ze SŁAWSKICH 
Marja (1875-1962): Obrazki z przeszłości Pozna-
nia. Poznań: czcionkami Drukarni Dzienni-
ka Poznańskiego, 1924. – 87 s., 23,5 cm, opr. 
kartonowa okl. francuskim papierem ręcz-
nie barwionym, kapitałka i rogi wzmocnione 
pap., grzbiet z tektury łamany z tyt., oryg okł. 
brosz. zachowane. Opr. niesygnowana Alek-
sandra Semkowicza. Informacje o poprzednim 
właścicielu. Szkice biograficzne i historyczne 
z dziejów miasta. Zawiera: Antoni Hoene, kró-
lewsko polski budowniczy; Jan Glaser, złotnik 
XVI w.; Klasztor Dominikanek czyli Katarzy-
nek w Poznaniu; Domy i dwory szlacheckie; 
Z życia Józefa Strusia; Doktorzy poznańscy: 
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Lindnerowie, Stefan Mikan; Rodzina Czempińskich i Dębiec przy Pozna-
niu; Grecy w Poznaniu; Gawędy z dawnych lat; Baśń zapomniana; Kata-
rzynka i Mazurek; Ucieczka panny Ridtówny; Miłość księcia Radziwiłła. 
Stan bardzo dobry. Ładny introligatorsko egz. 250. –

414. WICIK P.: Spis miejscowości województwa śląsko-dąbrowskiego łącz-
nie z obszarem Ziem Odzyskanych Śląska Opolskiego, tudzież podział 
administracyjny województwa na powiaty, gminy i gromady. Katowice: 
[b.w.], 1946. – 84 s., err., 21 cm, brosz. wyd. Spis miejscowości w układzie 
polsko-niemieckim oraz podział administracyjny. Niewielkie zaplamie-
nie i drobne uszczerbki narożników okł. oraz pierwszych kart. Wewnątrz 
czysty egz. 50. –

415. WIERZEJSKI Witold Kazimierz (1882-1950): Fragmenty z dziejów polskiej 
młodzieży akademickiej w Kijowie 1834-1920. Warszawa: Instytut Józefa 
Piłsudskiego, 1939. – [8], 160 s., XIX k. tabl., 25 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. 
zachowane. Częściowa odb.: Niepodległość. 1939, z. 53-54. Bogato ilustrowa-
ne dzieje polskich studentów na Uniwersyteckie w Kijowie w okresie ucisku 
carskiego i po rewolucji 1917 r. Dotyczy również organizacji studenckich, 
w tym korporacji akademickich oraz udziału studentów w organizacjach 
konspiracyjnych, w tym w Polskiej Organizacji Wojskowej. Zawiera indeks 
nazwisk. Praca oparta w znacznej mierze na nieistniejącym materiale rę-
kopiśmiennym. W tekście liczne podkreślenia, na marginesach dopiski, 
ołówkiem i kredką. Przednia okł. minimalnie zaplamiona. Wewnątrz 
stan dobry. 150. –

416. [WISŁA] NAJWIĘKSZE Uzdro-
wisko klimatyczne Wisła w Beskidach 
zachod. (Śląsk Cieszyński). Cieszyn: 
Konc. Biuro Pośrednictwa „Infor-
macja”, [ok. 1930]. – [22] s., il., map-
ka, 14 × 20 cm, brosz. wyd. Popular-
ny informator po uzdrowisku Wisła 
na sezon letni i zimowy z miejsco-
wymi inseratami firm. Niewielkie 

ślady wewnątrz po żelaznych zszywkach wydawniczych. Poza tym stan 
dobry. 50. –

417. WITANOWSKI RAWITA Michał (1859-1943): Kłodawa i jej okolice pod 
względem historyczno-ludoznawczym. Z rys. oryg. Jana Olszewskiego 
(1873-1943). Warszawa: Kasa Pomocy im. Józefa Mianowskiego, 1904. – 285 
s., il., 26 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowana monografia królewskiego 
miasta wielkopolskiego koło Koła autorstwa regionalisty i mieszkańca 
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Kłodawy. Zawiera liczne materiały źródłowe z archi-
wów. Tylna okł. uszczerbiona i w niewielkim stopniu 
przybrudzona, grzbiet nadpęknięty. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 120. –

418. WITANOWSKI RAWICZ Michał (1859-1943): 
Monografia Łęczycy. Z rysunkami. Kraków: nakł. auto-
ra, 1898. – [6], 195 s., il., 29 cm, opr. ppł., przednia oryg. 
okł. brosz. zachowana. Ekslibris i znaki własnościowe 
Wacława Wallisa. Ilustrowane dzieje królewskiego mia-
sta z opisem jego znaczniejszych gmachów oraz spisem 
wojewodów, kasztelanów i starostów łęczyckich oraz in-
formacjami źródłowymi o miejscowym przemyśle, han-
dlu i szkolnictwie. Osobny rozdział poświęcono diabłu 
Borucie. Drobne naturalne plamki na okł. brosz. Stan 
ogólny bardzo dobry. 150. –

419. WITANOWSKI RAWITA Michał (1859-1943): 
Wspomnienia o starym Piotrkowie Trybunalskim. Opo-
wiedział… Wyd. 2. Piotrków: Polskie Towarzystwo Krajo-
znawcze. Oddział Piotrkowski, 1918. – 39, [2] s., [2] k. tabl., 
23 cm, brosz. wyd. Wyd. z powodu 1. dziesięciolecia ist-
nienia Oddziału Piotrkowskiego Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego 1908-1918. Ciekawie opowiedziana histo-
ria królewskiego miasta Piotrkowa, siedziby Trybunału 
Koronnego w czasach Rzeczypospolitej. Przybrudzenia 
na krawędziach pierwszych kart z minimalnym śladem 
po zacieku. Poza tym czysty egz. Stan dobry. 40. –

420. WOJCIECHOWSKI Tadeusz (1838-1919): Chroba-
cya. Rozbiór starożytności słowiańskich. Napisał… 
T. 1. Kraków: „Kraj”, 1873. – [2], 341, [3] s., 22 cm, 
opr. brązowy płsk. z epoki tłocz. złotem na grzbiecie. 
Praca późniejszego profesora historii polskiej Uni-
wersytetu Lwowskiego o rozsiedleniu się dawnych 
Słowian. Tom 1 omawia metody badawcze i etnogra-
fię. Tom II poświęcony historii nie został wydany. 
Zbrązowienia i niewielkie otarcia opr. Złoc. zacho-
wane. Stan dobry. 200. –
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421. [WROCŁAW] BURGEMEISTER Ludwig (1863-
1932): Das Breslauer Rathaus: geschichtliche und 
bauliche Beschreibung. Breslau [Wrocław]: W.G. 
Korn, 1913. – 56 s., il., w tym całostronicowe, 31 cm, 
opr. karton wyd. Bogato ilustrowana monografia 
wrocławskiego ratusza. Jego dzieje i architektura. 
Papier kredowy. Drobne zagięcia na krawędziach. 
Stan ogólny dobry. 120. –

422. ZARUSKI Marjusz (1867-1941): Przewodnik po tere-
nach narciarskich Zakopanego i Tatr Polskich. Wyd. 
2 przerobione i uzup. Warszawa: Główna Księgarnia 
Wojskowa, 1931. – VII, [1], 102, [2], [1] k.: mapa, 14 
cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Bibljoteka Koła Wycho-
wawców Fizycz. w Warszawie”. Biblioteczka Sporto-
wa, nr 16. Popularny przewodnik autorstwa wybit-
nego taternika i popularyzatora turystyki górskiej, 
zwłaszcza zimowej. Zawiera liczne opisy wycieczek 
i wskazówki turystyczne, Z mapą autorską pt. „Te-
reny narciarskie Tatr Polskich” (26 × 42,5 cm). Śla-
dy używania na okł. Ślady po zszywkach. Wewnątrz 
czysty egz. Stan mapy bardzo dobry. 60. –

423. ZARUSKI Mariusz (1867-1941): Wśród wichrów i fal. 
Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1935. – 111, [4] 
s., [17] k. tabl. (w ramach paginacji), 28 cm, opr. kar-
ton wyd. z obwol. Układ graficzny, oprac. fotografii 
(autorstwa M. Zaruskiego), oprawa i kolorowa plan-
sza Atelier (Anatol) Girs – (Bolesław) Barcz. Opowia-
dania żeglarskie z podróży jachtowych po morzach 
słynnego generała Wojsk Polskich, podróżnika, ta-
ternika i żeglarza. Drobne przybrudzenia i uszko-
dzenia obwol. oraz podklejenia kartonu. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 100. –

424. [ZAWIROWSKI Józef (1886-1941)]: Przewodnik po 
Gdańsku. Gdańsk: Polska Macierz Szkolna, [po 1930]. 
– 96 s., il., plan (kolor., rozkład.), 15 cm, brosz. wyd. 
Podpis własnościowy. Polski przewodnik po Wolnym 
Mieście Gdańsku. Plan barwny 28 × 30 cm. Skala 1:10.000. Projekt okł. Ta-
deusz Kryszak (autor słynnej reklamy „Cukier krzepi”). Zbrązowienia na 
krawędziach okł. i podkreślenia na czerwono w tekście. Poza tym czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 50. –
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425. ZBIÓR widoków wystawy 
w Częstochowie. Łódź: Zakład 
Fotograficzny A. Piotrowskiego, 
1909. – [2] s., k. tabl. [54], 2 inse-
raty, 13,5 × 18,5 cm, opr. pł. czer-
wona wyd. tłocz. złotem na licu 
z widokiem zamku Olsztyn pod 
Częstochową. Podpis własno-
ściowy. Zbiór reprodukcji foto-
graficznych z Wystawy Przemy-
słu i Rolnictwa w Częstochowie 

z 1909 roku, która była największą wystawą na ziemiach polskich przed 
I wojną światową. Na okł. tyt.: „Album widoków Wystawy Częstochowskiej 
1909” tłocz. złotem. Stan bardo dobry. 180. –

426. ZEJSZNER Ludwik (1805-1871): Pieśni ludu 
Podhalan czyli Górali tatrowych polskich. Ze-
brał i wiadomości o Podhalanach skreślił… 
Warszawa: Redakcya Biblioteki Warszawskiey, 
1845. – [8], 171, [1] s., 21 cm, opr. pł., tylna oryg. 
okł. brosz. zach. Praca etnograficzna wybitne-
go profesora geologii i specjalisty o Tatr, będąca 
efektem jego zainteresowania budownictwem, 
muzyką i sztuką ludową Podhala. Składa się 
z  dwóch części: charakterystyki Podhalan 
i zbioru ich stu kilkudziesięciu pieśni. Natural-
ne zbrązowienia na kartach. 150. –

427. ZIELIŃSKI Adam (1902-1991): Z plecakiem 
przez Karpaty. Podręcznik turystyki gór-
skiej letniej i zimowej. Warszawa: Główna 
Księgarnia Wojskowa, 1939. – 163, [1] s., [2] k. 
tabl. (luzem), 18 cm, brosz. wyd. Biblioteczka 
Sportowa, nr 46. Praktyczny podręcznik tu-
rysty górskiego w warunkach letnich i zimo-
wych. Drobne zagięcia okł. przy narożniku 
i dolnym grzbiecie. Czysty egz. Stan ogólny 
dobry. 60. –



428. ZIEMIA. Miesięcznik krajoznawczy illustrowany. 
R. VI: 1920, nr 1-6 (półrocznik). Red. Edward Maliszew-
ski (1875-1928). Warszawa: Polskie Tow. Krajoznawcze, 
1920. – 176 s., il., 28 cm, współopr. pł. z epoki z naklejoną 
obustronnie ozdobną kolor. wyszywaną w kwiaty opa-
ską, tyt. tłocz. na grzbiecie i licu. Zawiera liczne artyku-
ły poświęcone m.in. kresom wschodnim i zachodnim 
Polski, w tym należącym do Pruss oraz Tatrom, Spiszo-
wi i Orawie. Wśród autorów, oprócz redaktora, m.in. 
Franciszek Rawita-Gawroński, Antoni Langer, Mie-
czysław Orłowicz, Władysław Semkowicz, Mieczysław 
Świerz, Adam Uziembło i Jan Wiktor. Wyklejka papier 
jedwabisty z elementami zielono-złotymi. Drobne przy-
kurzenia okł. i gdzieniegdzie wewnątrz zbrązowienia. 
Poza tym stan bardzo dobry. 300. –

429. ŻYSKAR Jozafat (1868-1919): Nasze kościoły. Djece-
zja mińska. [Z. 15]: Dekanat ihumeński [dekanat bobruj-
ski]. [St. Petersburg: b.w., 1914]. – 24 s., il., 25 cm, opr. pł., 
tymczasowe okł. brosz. zachowane. Wyd. zeszytowe będą-
ce monografią kościołów diecezji. Opis wg okł. Numeracja 
zeszytu pg stempla na okł. Stronice numerowane również 
w ciągłej paginacji (235-258). Stan bardzo dobry. 60. –

SZYRMA… poz. 397
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K a r t o g r a f i a  ( m a p y  i  p l a n y ) 

430. BAZEWICZ J.(ózef) M.(ichał): Polska w trzech zaborach w granicach przed-
rozbiorowych w 1770 r. oraz w innych najważniejszych okresach historycz-
nych. Opracował i wydał.. Warszawa [1921]. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka. 
Mapa litografowana 73 × 104,5 cm (kolor.). Skala 1: 2.000.000. Mapa teryto-
rium państwa polskiego w rozwoju historycznym od X w. do 1918 r. Dzieło 
sugestywnie przemawiające do odbiorcy, z wielobarwnym zaznaczeniem 
poszczególnych ziem należących do Polski w kolejnych okresach dziejów. 
Dodatkowo dołączone mapy poboczne: Polska w czasie trzech rozbiorów, 
Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie i Inflanty polskie z lat 1562-1660. 
Tytuły i objaśnienia w lewym górnym rogu dodatkowo w 10 językach. W kar-
tuszu tytułowym na tle sztandarów herb Rzeczypospolitej (Orła i Pogoni), 
przedzielony panopliami pod koroną królewską. Po prawej u dołu legenda 
w jęz. pol. i franc. ze skalą liczbową i podziałkami liniowymi. Obramowanie 
mapy składa się z 54 historycznych herbów województw i ziem Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów oraz bandery narodowej, wojennej i handlowej floty 
polskiej (4). Ślady składania i pęknięcia w miejscach złożenia. Stan ogólny 
dobry. Efektowna mapa historyczna Polski. 750. –
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431. [LITWA – POLSKA] MAPY rozsiedle-
nia ludności polskiej i litewskiej na terenie 
republiki litewskiej i na obszarach północ-
no-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. 
Warszawa: Inst. Badań Narodowościowych, 
1929. – 9, [3] s., 2 mapy rozkład., 25 cm, opr. 
kart. Zawiera dwie kolorowe mapy: rozsiedle-
nia ludności litewskiej na terenie Republiki 
Litewskiej na obszarach pn. RP oraz rozsie-
dlenia ludności polskiej na terenie Republi-
ki Litewskiej i na obszarach pn. RP (obie po 
48,5 × 63,5 cm). Oprac. przez Instytut Karto-
graficzny „Gea”. Tyt. okł., równoległy tyt. i tekst 
objaśnień w jęz. franc. Przybrudzenia okł., we-
wnątrz tekst i mapy czyste. 120. –

432. [POLSKA – GDAŃSK – PRUSY WSCHODNIE – LITWA] POLAND with 
the Free Territory of Danzig, East Prussia and Lithuania; The London Geo-
graphical Institute. London: George Philip & Son, [1939]. Mapa 61 × 51 cm, 
na ark. 70 × 55 cm (kolor.; rozkładana), 19 cm, opr. karton wyd. (Philips’ 
Authentic Imperial Maps). Skala 1:650.000. Mapa administracyjno-poli-
tyczna, kolorowana liniowo i częściowo płaszczyznowo. W lewym dolnym 
rogu dwie mapy poboczne: „Nowa Polska” (ukazująca powstanie Polski po 
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I wojnie światowej) i Warszawa (plan miasta). Tyt. i legenda mapy w języku 
angielskim; na mapie język polski i niemiecki. Drobne ślady przetarć na 
mapie w 2 miejscach. Okł. Ze śladami użytkowania (drobne uszkodzenia 
na krawędziach, przykurzenia, zbrązowienia wewnątrz). Stan ogólny samej 
mapy bardzo dobry. 120. –

433. [ŚLĄSK] PROVINZ Schlesien. Entworfen von F.(riedrich) Handtke (1815-
1879); bearb. und ergänzt im kartographischen Institut der Verlagshan-
dlung. Glogau [Głogów]: Carl Flemming, Verlag Buch – und Kunstdruckrei, 
A.-G., [przed 1908]. Litografia kolorowa 68,5 × 88 cm (rozkładana), 19 cm, 
oryg. okł. wyd. tłocz. Flemmings Generalkarte. No. 8. Skala 1:510.000. Mapy 
poboczne w lewym rogu: [Wrocław] Breslau, 19 × 18 cm (skala 1:50.000); 
[Karkonosze] Das Riesengebirge, 25 × 30 cm (skala 1:150.000); [Książ 
i Szczawno-Zdrój] Fürsteinstein und Salzbrunn, 19 × 15 cm (skala 1:50.000); 
[Sobótka i okolice] Zobten, 8 × 7 cm (skala 1:150.000). W prawym dolnym 
rogu mapy tabl. statystyczna prowincji śląskiej z powierzchnią poszczegól-
nych 70 powiatów należących do regencji legnickiej, opolskiej i wrocław-
skiej. Mapa w 32 sekcjach, podklejona na płótnie. Niewielkie przetarcia na 
krawędziach opr. Stan ogólny dobry. 150. –

434. [WIELKOPOLSKA – KRAJ WARTY] Reichsgau Wartheland. Berlin: He-
rausgegeben vom Reichsamt für Landesaufnahme, 1941. Mapa 105 × 128,5 cm 



177

(dwukolor., rozkładana), 26,5 cm. 
Skala 1: 300. 000. Mapa admini-
stracyjno-fizyczna Kraju Warty 
z siecią drogową. Obejmuje ob-
szar Wielkopolski (województwo 
poznańskie) oraz tereny wcielone 
do Rzeszy z województwa łódz-
kiego i częściowo pomorskiego. 
Stan bardzo dobry. 150. –

435. [GDAŃSK] Plan wolnego miasta 
Gdańska. [Warszawa – Gdańsk]: 
Polskie Tow. Księgarni Kolejo-
wych „Ruch” Sp. Akc., [1925]. 
Plan 39 × 53 cm (kolor., rozkła-
dany), 21 cm. Skala 1:8.000. Wie-
lobarwny plan Gdańska wydany 
przez organizację polską w mie-
ście, obejmujący centrum miasta z przedmieściami. Jako uzupełnienie 
planu głównego, w prawym narożniku, plan dzielnicy Wrzeszcz (Skala 
1:17.000). Nazwy w języku niemieckim i polskim, częściowo równolegle 
podane. Zaznaczono graficznie najbardziej charakterystyczne obiekty ar-
chitektury miejskiej. Na odwrocie inseraty polskich firm w mieście. Ślady 
składania. Niewielkie zbrązowienia i naddarcia na krawędziach i odwrocie. 
Poza tym czysty egz. 90. –



178

436. [MIĘDZYZDROJE] Pharus-Plan Misdroy. Berlin: Verlag Pharus-Plan, 
[1941] (Kartolithographie und Druck Pharus-Gutenberg). Plan 28 × 35 cm 
(kolor.; rozkładany). Skala 1:6000. Plan Międzyzdrojów z zaznaczeniem 
ulic i poszczególnych domów oraz kilkunastu najważniejszych obiektów 
miejskich. Na odwrocie mapa okolic Międzyzdrojów (1:40.000) z siecią 
drogowo-kolejową i duktów leśnych. Ślady składania i niewielkie naddar-
cia oraz zbrązowienia na krawędziach w kilku miejscach oraz przetarcia 
w miejscach składania. Niektóre ulice z nadpisanymi nazwami polskimi 
z okresu powojennego. Stan ogólny dobry. 60. –

437. [USTKA] Pharus-Plan Ostseebad 
Stolpmünde. Berlin: Pharus Verlag, [lata 
20.-30. XX w.]. Plan 22 × 29 cm (kolor.; roz-
kładany), 14 × 16 cm. Skala 1:6500. Barwny 
plan Ustki ze spisem ulic i zaznaczeniem 
najważniejszych obiektów miejskich oraz 
podziałem na sektory. Na odwrocie mapa 
okolic Ustki (skala 1:13.000) z zaznacze-
niem siatki drogowo-kolejowej i leśnej. 
Ślady składania i minimalne naddarcia 
na krawędziach w miejscach składania. 
Czysty egz. W dobrym stanie. 90. –
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438. [WARSZAWA   – okolice] Mapa 
szczegółowa okolic Warszawy. 
Wykonał: Zdzisław Jaworski, kar-
tograf. Warszawa: Wydawnictwo 
Kartograficznej Spółki Wydawni-
czej, 1933. Arkusz 74 × 62 cm (ko-
lorowy). Skala 1:100.000. Mapa 
okolic Warszawy rozciągająca się 
na północ do linii Narwi, na połu-
dniu obejmująca Górę Kalwarię, na 
wschodzie Tłuszcz, a na zachodzie 
Błonie. Czerwony nadruk: „Uwa-
ga: Nowopowstałe Osiedla i Mia-
sta-Ogrody w okolicy Warszawy 
jak: Adamów-Zalesie, Bukowiec, 
Białołęka Dworska, Czerniaków, 
Jabłonna, Jabłonna Legjonowa, Ko-
morów, Podgórze Leśne, Podgórze 
Leśne-Młociny, Podkowa Leśna, 
Stara Wieś, Służew-Służewiec, Wa-
wer-Anin, Włochy, Zagórze-Dwór, 
etc. są w tej mapie uwzględnione 
według projektów rozplanowa-
nia terenów, w takiej dokładności, 
na jaką pozwala skala 1:100.000”. 
Oprac. Na zlecenie Polskiego To-
uring Klubu. Mapa podklejona pa-
pierem i taśmą przezroczystą (na 
obrzeżach). Ślady składania. Stan 
dobry. 120. –

439. [WROCŁAW] Stadt – und Landkreis Breslau. Bearb. in der kartographi-
schen Anstalt der Verlagshandlung. Glogau [Głogów]: Carl Flemming Verlag, 
Buch – und Kunstdruckerei, A.-G., [1902]. Litografia kolor. 45,5 × 38 cm (roz-
kładana), 19 cm. Flemmings Neue Kreiskarten, Bl. 2. Skala 1:150.000. Mapa 
Wrocławia i powiatu wrocławskiego z zaznaczeniem ważniejszych obiektów 
w mieście oraz majątków, pałaców, kościołów i zamku w powiecie. Rzeź-
ba terenu cieniowana z oznaczeniem punktów wysokości. Naklejana na pł. 
w epoce. Na odwrocie reklamy firm wrocławskich. Przetarcia na krawędziach 
złożenia i niewielkie ubytki. Stan ogólny dobry. Rzadkie. 120. –
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440. ZNAKI topograficzne map polskich w podziałce 1:20.000 i 1:25.000. Warsza-
wa: Wojskowy Instytut Geograficzny 1923. Arkusz dwustronny (rozkła-
dany), 51 × 57,5 cm. Zatwierdzony przez Sztab Generalny (M.S. Wojsk.) 
pod kierownictwem Marszałka Józefa Piłsudskiego zbiór 160 znaków to-
pograficznych wraz z dokładnym opisem na odwrocie. Dołączono wzory 
17 pism. Ślady składania. 50. –

Plany budowlane

441. [BRWINÓW k. Warszawy] Szkic 
Nr 2 do projektu oświetlenia elek-
trycznego Brwinowa. Sporządził 
dn. 18 stycznia 1912 H. Wierzbow-
ski… Skala 1:4.200. Autograf. Plan 
na jedwabiu, rysunek w czarnym, 
czerwonym i niebieskim tuszu, 
70 × 94 cm. Brwinów został ze-
lektryfikowany w latach 1926-1927. 
Na planie wyrysowano poszcze-
gólne parcele z  zabudową, ich 
oznaczeniem i ulicami. Drobne 
notatki ołówkiem i ślady składa-
nia. Stan dobry. 200. –
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442. [CHŁAPOWO, obecnie część Władysławowa] PARCELE budowlane 
w Chłapowie, pow. morski. Właściciel: Bank osadniczy T.A. w Poznaniu… 
Plan z mapką sytuacyjną, [po 1926]. Pieczątka tuszowa: „Bank Osadniczy 
Tow. Akc.”. Ozalid, 23 × 36 cm. Plan usytuowania 61 działek nad Mo-
rzem Bałtyckim, z wymiarami kilkunastu z nich. W narożniku mapka 
sytuacyjna terenu, 8,8 × 9,2 cm (skala 1:100.000). Chłapowo w okresie 
międzywojennym stanowiło znany ośrodek letniskowy. Bank Osadniczy 
sprzedawał parcele budowlane w Chłapowie od ok. 1926 r. Przybrudzenia, 
zagięcia, naderwania w miejscu złożenia i drobne przetarcie. Drobne no-
tatki ołówkiem, głównie poza samym planem. Mimo wyraźnych śladów 
intensywnego użytkowania plan czytelny i wyraźny. 100. –

443. [GRÓJEC – ŚRENIAWA] Śreniawa. Leśne 
osiedle pod Grójcem, wojew. warszawskie, 
powiat grójecki, gmina Konie. Warszawa: 
Administracja Dóbr Mała Wieś, [koniec lat 
20. XX w.]. – [2] s., mapka, plan, 29,5 × 21,5 
cm. Folder reklamujący Leśne Osiedle Śre-
niawa, inicjatywę budowlaną właściciela 
dóbr Mała Wieś, Zdzisława ks. Lubomirskie-
go (1865-1943), ex-regenta. Szeroko zakrojone 
plany przewidywały stworzenie wśród kil-
kusethektarowego sosnowego lasu „klima-
tycznego uzdrowiska”. Na użytek publicz-
ny przeznaczono 45 ha gruntu pod budowę 
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osiedla, z powstaniem w dalszej perspektywie parku, kasyna, szkoły, łaźni, 
szpitala, poczty, magistratu, straży pożarnej, stacji autobusowej i toru sa-
neczkowego. Mapka z lokalizacją osiedla i dojazdem, schematyczny plan 
osiedla oraz opis warunków nabycia działek z charakterystyką terenu. Ślad 
po złożeniu. Stan ogólny dobry. 80. –

444. 
[OPALEŃ – MŁOCINY – 
WARSZAWA] Plan zabu-
dowy podmiejskiej dziel-
nicy willowej „Opaleń”. 
Plan osiedla podmiejskiego 
Opaleń, gm. Młociny, pow. 
Warszawskiego. Warszawa: 
[Bank Wzajemnego Kre-
dytu, ok. 1930]. – [4] s., pl., 
mapka, 25 × 16 cm. Folder 
reklamujący podwarszaw-
skie osiedle podmiejskie w gminie Młociny. Zawiera informacje o sprzeda-
ży, mapę z lokalizacją osiedla oraz rozkładany plan zabudowy podmiejskiej 
dzielnicy willowej „OPALEŃ” oraz opis i informacje o osiedlu i warunkach 
sprzedaży. Ślady składania. Poza tym stan dobry. 80. –

445. [WOLA MĘCKA – SIE-
RADZ] Letniska „WOLA-
-MĘCKA” gm. Wojsławi-
ce pow. sieradzkiego, pow. 
ogólnej 60 ha. 6153 m2. 
Plan ogólny. Opracowanie 
i wydawnictwo Stowarzy-
szenia Nabywców Działek 
Letniskowych „Wola Męc-
ka”. Pomiaru na gruncie 
dokonał w roku 1929 Mier-
niczy Przysięgły Stanisław 
Sałaciński, zam. w Piotrko-
wie Trybunalskim. Karta (kolor.), 42,5 × 34 cm. Podziałka liniowa 1:4000. 
Reklama osiedla w postaci planu kolorowego z zaznaczeniem 84 działek. 
Działki powstały z parcelowanego majątku Wola Męcka należącego do 
Zygmunta Siemiątkowskiego. Obecnie Męcka Wola leży tuż przy granicy 
Sieradza. Ślady składania i użytkowania. Stan ogólny dobry. 120. –
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Plany majątków
446. [KOŁO – Nowa Wieś] 
Plan gruntów wsi Nowa-
-Wieś w gminie Sompolno, 
powiecie kolskim wojewódz-
twie łódzkiem położonej, 
scalonych na mocy orze-
czenia Okręgowej Komi-
sji Ziemskiej w Piotrkowie 
z dnia 25 kwietnia 1923 roku. 
Pomiaru na gruncie dokonał 
w roku 1924 i plan niniejszy 
sporządził wg południka 
magnetycznego w roku 1925 

starszy pomocnik geometry Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrko-
wie. Plan na jedwabiu, wykonany tuszem, kolorowany akwarelami, 74 × 97 
cm. Skala 1:5000. Odręcznie opisany i wykonany. Zawiera: Opis gruntów 
przyległych; Wykaz kolorów oznaczających poszczególne użytki; Wykaz 
powierzchni ogólnej; Tabela z Wykazem miar. Urzędowe pieczątki, ad-
notacje i podpisy. Ślady składania. Stan ogólny bardzo dobry. Efektowny 
kolorystycznie plan. 150. –

447. [KOŁO – Ponętowo 
Dolne] Plan gruntów mająt-
ku Ponętowo-Dolne w gminie 
Krzykosy, powiecie kolskim 
województwie łódzkiem po-
łożonych. Pomiaru na grun-
cie dokonał w roku 1931 i plan 
niniejszy sporządził według 
południka magnetycznego 
w roku 1932 mierniczy przy-
sięgły Stanisław Nawrocki. 
Plan na jedwabiu, wykonany 
tuszem, kolorowany akware-

lami, 68 × 97 cm. Skala 1:4000. Odręcznie opisany i wykonany. Plan mająt-
ku Karola Kosińskiego. Zawiera: Opis gruntów przyległych; Wykaz kolorów 
oznaczających poszczególne użytki; Wykaz powierzchni ogólnej; Tabela 
z Wykazem miar. Urzędowe pieczątki, adnotacje i podpisy. Ślady składania. 
Stan ogólny bardzo dobry. Efektowny kolorystycznie plan. 150. –
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448. [KOŁO – Ponętowo 
Górne] Plan gruntów majątku 
prywatnego Ponętowo-Górne 
w gminie Krzykosy, powiecie 
kolskim województwie łódz-
kiem położonych. Pomiaru na 
gruncie dokonał w roku 1931 
i  plan niniejszy sporządził 
według południka magne-
tycznego w roku 1932 mier-
niczy przysięgły Stanisław 
Nawrocki. Plan na jedwabiu, 
wykonany tuszem, kolorowa-
ny akwarelami, 70 × 97 cm. 
Skala 1:5000. Odręcznie opisa-
ny i wykonany. Plan majątku 
Karola Kosińskiego. Zawiera: 
Opis gruntów przyległych; 
Wykaz kolorów oznaczających 
poszczególne użytki; Wykaz 
powierzchni ogólnej; Tabela 
z Wykazem miar. Urzędowe 

pieczątki, adnotacje i podpisy. Ślady składania. Stan ogólny bardzo do-
bry. Efektowny kolorystycznie plan. 150. –

449. [KOŁO – Rgilew] Plan gruntów majątku Rgilew w gm. Drzewce, pow. kol-
skim woj. łódzkim położonych. Pomiaru na gruncie dokonał w roku 1937 
i plan niniejszy sporządził według południka magnetycznego w roku 1938 
mierniczy przysięgły Stanisław Skarbek. Plan na jedwabiu, wykonany tu-
szem, kolorowany akwarelami, 66 × 58 cm. Skala 1:5000. Odręcznie opisa-

ny i wykonany. Plan majątku 
Walerii Kosińskiej. Zawiera: 
Opis gruntów przyległych; 
Wykaz kolorów oznaczających 
poszczególne użytki; Wykaz 
powierzchni ogólnej; Tabela 
z  Wykazem miar. Urzędowe 
pieczątki, adnotacje i podpisy. 
Ślady składania. Stan ogólny 
bardzo dobry. Efektowny kolo-
rystycznie plan. 150. –
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450. [PODOLE – Kornaczówka] 
Płan liesow ustrojennych na trid-
cati-letnij pieriod rubki w imienii 
Kornaczowka Podolskoj guber-
nii Uszickago ujezda władienia 
pomieszczikow Mazurowskich. 
Sostawlen 1892 goda. Plan na je-
dwabiu, wykonany tuszem, kolo-
rowany akwarelami, 59 × 55 cm. 
Plan lasów majątku Kornaczów-
ka w guberni podolskiej powiatu 
uszyckiego będących własnością 
ziemian Mazurowskich (Maria 
Irena z Mazurowskich Bolesławo-
wa Kostecka – ostatnia właściciel-
ka dóbr przed 1917 r.), sporządzo-
ny w związku z planowanym na 30 
lat wyrębem. Odręcznie opisany 
i wykonany. Urzędowe adnota-
cje (m.in. urzędu leśnego guberni 
podolskiej), autografy i pieczątka 
z lat 1893-1907. Podziałka liniowa 
w sążniach. Całość składa się z 4 
planów. Ślady składania i drobne 
plamki w kilku miejscach. Stan 
ogólny bardzo dobry. 250. –

451. [WOŁYŃ] Mappa Wsi Kop-
czyniec Dziedzicznej Jaśnie Wiel-
możnej Nepomuceny… Pułaskiej 
Rotmistrzowej w Gubernij Zyto-
mierskiey Powiecie Nowogród 
Wołyńskim Sytuowaney, z Mappy 
Oryginalney tychże Dóbr przeze 
mnie niżey piszącego się przeko-
piowana Roku 1820 Dnia 1o Ju-
nij. Plan na papierze czerpanym, 
wykonany tuszem, kolorowany 
akwarelami, 59 × 48 cm, naklejo-
ny na pł. Odręcznie opisany i wy-
konany. Kopczyniec (Kopczyńce?) 
wieś w gminie Derewicze. Plan 



majątku Joanny Nepomuceny ze Świętosławskich Pułaskiej, żony Kazimie-
rza Adama Pułaskiego (1784-1856), rotmistrza gwardii rosyjskiej, później-
szego więźnia stanu. Podziałka liniowa Skalla Prętów 500 Jeometrycznych. 
Drobne zbrązowienia, ślady składania, niewielkie uszkodzenia papieru na 
obrzeżach i przetarcia, bez uszczerbku dla tekstu. Rzadkość. 250. –


