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R E G I O N A L I A

237. ALBUM z nad polskiego mo-
rza. Gdynia: „Fotobrom”, [ok. 
1935]. [12] k.: fot., 14,5 × 9,5 cm, 
brosz. wyd., oklejona srebrnym 
papierem z  tyt. tłocz. na licu 
czerwienią. Zawiera 50 fotogra-
fii z Gdyni, Helu, Jastarni i Or-
łowa z krajobrazami widokowy-
mi, morza, portów, przystani, 
okrętów, kutrów i statków oraz 
miast, miasteczek i wsi polskie-
go wybrzeża. Drobne otarcia 
krawędzi grzbietu i narożników, 
stan bardzo dobry. 75. –

238. BARTOSZUK Aleksander: 
Łemkowie, zapomniani Pola-
cy: województwo krakowskie. 
Łemkowszczyzna Zachodnie. 
Z mapką i 4 fotografiami. Ma-
teriały onomastyczne zebrał 
i omówił… Warszawa: Towa-
rzystwo Rozwoju Ziem Wschod-
nich. Komitet do Spraw Szlachty 
Zagrodowej na Wschodzie Pol-
ski, 1939. – 64 s., [1] mapa złoż., 
4 fot., 26 cm, brosz. wyd. Zdez-
aktualizowana pieczątka biblio-
teczna. Polskie osadnictwo hi-
storyczne. Cz. 4. Obejmuje setki 
nazwisk drobnej szlachty i wło-
ściaństwa w powiatach Gorlice, 
Jasło, Nowy Sącz i Nowy Targ 
z  podziałem na miejscowości 
i strukturę wyznaniową. Zagię-
cia na krawędziach okł. i drobne 
przybrudzenia. Wewnątrz czy-
sty egz., stan dobry. 75. –



118

239. BATOWSKI Zygmunt (1876-
1944): Malowidła w kościele pokame-
dulskim w Pożajściu. Wilno: Druk. 
J. Zawadzkiego, 1914. – [2], 23 s., 4 
k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Odbitka 
z V-go Rocznika Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk, Malowidła w najwięk-
szym zespole klasztornym na Litwie 
(obecnie dzielnica Kowna), stanowią-
ce jeden z najcenniejszych zabytków 
późnego baroku na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej. Drobne zagięcia 
okł., stan bardzo dobry. 40. –

240. BECK Adolf (1863-1942): Uniwersytet Jana Ka-
zimiera we Lwowie podczas inwazji rosyjskiej 
w roku 1914/15. Lwów: Senat Akad. Uniwersyte-
tu, 1935. – [2], 86 s., 26 cm, brosz. wyd. Zdezaktu-
alizowana pieczątka biblioteczna. Praca profeso-
ra lwowskiego Uniwersytetu opisująca stosunki 
zwierzchności UJK z okupacyjnymi władzami 
rosyjskimi we Lwowie w okresie 1914-1915. Uszko-
dzenia krawędzi okł., poza tym wewnątrz w bar-
dzo dobrym stanie, egz. nierozcięty. 60. –

241. BIAŁOWIEŻA. Parc National. Pologne. Varso-
vie: Liga Popierania Turystyki; Chemins de Fer 
de L’Etat Polonais, 1937. – [12]] s., fot., 21 × 10 cm, 
leporello. Folder zachwalający walory myśliw-
skie Białowieskiego Parku Narodowego w języku 
franc. Stan bardzo dobry. 30. –

242. BURZYŃSKI Władysław (1869-1940): Z Kar-
pat. (Wspomnienia myśliwskie), oraz: KUREK 
Jalu (1904-1983): Mount Everest 1924. Warsza-
wa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1933. – 92, [3] 
s., [10] k. tabl.: il.; 92, [2] s., [5] k. tabl., 20 cm, 
współopr. ppł., przednie oryg. kolor. okł. zacho-
wane. 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 opo-
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wiadania myśliwskie z Karpat Wschodnich (powiat Dolina, Kałusz i Ko-
sów). Druga książka to zbeletryzowana historia tragicznej próby zdobycia 
Mount Everestu przez jednego z najwybitniejszych alpinistów okresu 
międzywojennego jakim był George Leigh Mallory (1886-1924). Okł., 
ilustr. oraz układ graf. Atelier Graficzne Girs-Barcz. Miejscami drobne 
zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 180. –

243. [BYDGOSZCZ] B.T.W. Działalność Bydgoskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego w pierwszych 10-ciu 
latach swego istnienia. Oprac. Władysław Żewicki 
(1896-1943); [fot. Tytusa Piechockiego i in.]. Byd-
goszcz: Wydaw. „Dziennika Bydgoskiego”, 1930. 
– 134, [1] s., portr., liczne il. w tekście, 28 cm, opr. 
pł. wyd. z tłocz. barwnie symboliką organizacji na 
licu oraz złotymi inicjałami i datami rocznicowy-
mi. Wyd. Jubileuszowe Bydgoskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego. Monografia Towarzystwa Wioślar-
skiego, którego zawodnicy w okresie międzywojen-
nym zdobyli 13 tytułów mistrzów i 14 wicemistrzów 
Polski oraz dwa medale olimpijskie (m.in. na olim-
piadzie w Amsterdamie w 1928 r.). Papier kredowy. 
Otarcia krawędzi okł. i niewielkie zaplamienia. We-
wnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 200. –

244. CEGIELSKI Jerzy (1912-1987): Ceny parcel budow-
lanych na obszarze jednej z dzielnic m. Warszawy 
w latach 1926-35. Warszawa: [b.w.], 1935. – 29, [1] s., 
18 rys. (mapki, plany i wykresy), 28 cm, brosz. wyd. 
Uzup. odb.: „Dom-Osiedle-Mieszkanie”, nr 5: 1939. 
Ceny nieruchomości miejskich na terenie Mokoto-
wa. Opis wg okł. Drobne zagięcie narożnika, poza 
tym stan bardzo dobry. 40. –

245. CHAREWICZOWA Łucja (1897-1943): Lwowskie 
organizacje zawodowe za czasów Polski przedro-
zbiorowej. Lwów: Ossolineum, 1929. – [4], 194, [1] s., 
17 il. [na 10 k. tabl.], 25 cm, opr. pł. Monografia po-
święcona działalności lwowskich cechów rzemieśl-
niczych w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej 
z symboliką i godłami tychże organizacji. Zażół-
cenia pierwszych i ostatnich stron oraz zagniecenie 
k. przedtyt., poza tym stan dobry. 90. –
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246. CHĘTNIK Adam (1885-1967): Pożywienie Kur-
piów. Jadło i napoje zwykłe, obrzędowe i głodowe. 
Z 48 figurami (209 rycin) wykonanych przez autora. 
Kraków: Polska Akademja Umiejętności, 1936. – VIII, 
134 s., il., 24 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne. Prace Komisji Etnograficznej Pol-
skiej Akademii Umiejętności, nr 16. Historia kuchni 
kurpiowskiej i zwyczajów żywieniowych. W tekście 
m.in.: napoje zwykłe i wyskokowe oraz narkotyki, 
używki i środki podniecające Papier półkredowy. 
Drobne uszkodzenia okł. Wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 70. –

247. CHOCISZEWSKI Józef (1837-1914): Malowniczy opis Polski czyli geo-
grafia ojczystego kraju. Ułożył… Z mapką i licznemi rys. Wyd. 3 popr. 
i pomnożone. Inowrocław: „Dziennik Kujawski”, 1907. – 410, [6] s., [1] k. 
portr., [3] k. tabl. jednobarwnych, 11 k. tabl. kolor., 144 il., 21 cm, opr. brą-
zowy płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Geografia historycz-
na ziem polskich obejmująca również Kresy Wschodnie z Litwą i Rusią. 
Zawiera etnografię i statystykę oraz bogaty materiał ilustracyjny, w tym 
herby ziem, mapki, sceny historyczne, widoki miast i przyrody oraz wi-
zerunki strojów ludowych (kolorowe) i historyczne. Otarcia krawędzi 
opr. Między okł. zatarta ded. z epoki oraz pieczątka, poza tym czysty 
egz., stan dobry. 150. –
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248. [CIECHANÓW] Świadec-
two czeladnicze dla Szczepana 
Zwierzchowskiego. Ciechanów: 
Urząd Starszych Zgromadzenia 
Stolarzy, 1 V 1914. Druk. J. Majufesa 
w Ciechanowie. Karta 39 × 43 cm, 
złożona, opr. pł. (20,5 × 11,5 cm). 
Dyplom drukowany, ręcznie wy-
pełniany, w ozdobnej ramce z her-
bem miasta i wizerunkiem zamku 
książąt mazowieckich w Ciecha-
nowie. Tekst w jęz. pol. i ros. Pie-
częcie „Urząd Starszych Zgroma-
dzenia Stolarzy w Ciechanowie” 

oraz magistratu miejskiego (rosyjska). Autografy starszego i podstarszego 
cechu. U góry skasowany znaczek skarbowy. Podklejony na płótnie. Natu-
ralne zażółcenia, stan dobry. 150. –

249. CISZEWSKI Stanisław (1865-1930): Prace etnologiczne. T.1-4. Warszawa: 
Kasa im. Mianowskiego, 1925-1936. – [8], 219 s.; [6], 166, [1] s., [1] k. portr.; 
[8], 166 s., [1] k. tabl.; X, [2], 224, [2] s., 23 cm, współ-
opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki własnościo-
we. Dzieła zbiorowe wybitnego polskiego etnografa 
i przejściowo profesora Uniwersytetu we Lwowie, 
który zajmował się etymologią, literaturą ludową 
i obrzędami ludowymi. Ostatni tom dzieła omawia 
określenie pojęcia „rodu” w różnych organizacjach 
społecznych oraz jego etymologię w różnych języ-
kach. Bogata literatura przedmiotu, indeksy oraz 
skorowidze rzeczowe wyrazów. Poszczególne tomy 
obejmują m.in.: t.1 – Mazowiecki sibrat, mazowiec-
ka część i mazowiecka szlachta cząstkowa; Sancy-
gniew i Sancygniewscy; Niektóre ciężary chłopskie 
w średniowiecznej Polsce; t. 2 – Płacidła pierwotne. 
Darzenie płatami materji oraz gotowemi płaciami 
a słow. płatiti. Bydło i zboże a majątek; t. 3 – Prze-
nosiny. Namaszczanie i mycie ciała wodą, kąpiel, 
mycie bielizny, surogaty mydła i mydło; Picie her-
baty i samowar; Pierwotne sposoby liczenia i pro-
wadzenia rachunkowości; t. 4 – Ród (przygotowała 
Anna Kutrzebianka). Czysty egz. Stan dobry. Rzecz 
unikalna w komplecie. 240. –
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250. [CYWIŃSKI Stanisław, WĄSOWICZ Henryk:] 
Bazylika Wileńska. Wilno: Komitet Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej, [1933]. – 55 s., il., 23 cm, brosz. wyd. Prze-
wodnik historyczno-artystyczny po katedrze wileńskiej. 
Fot. Jan Bułhak. Zagięcia i drobne przybrudzenia kre-
dowej okł. (na odwrocie), stan dobry. 50. –

251. CZAPSKA Maria: Miłosierdzie na miarę klęsk. 
Londyn: „Veritas”, 1954. 120, [4] s., 20 cm, opr. pł. wyd. 
z obwol. i oryg. czerwoną opaską z napisem: „15 ry-
sunków Józefa Czapskiego”. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie. Historia Zakładu św. Kazimierza w Paryżu 
istniejącego do dnia dzisiejszego, gdzie zmarł m.in. 
poeta Cyprian Kamil Norwid i piosenkarka Wiera 
Gran. Obwol. przykurzona i nadpęknięta lekko u dołu 
grzbietu, stan bardzo dobry. 60. –

252. CZĘSTOCHOWA. POLEN. War-
schau: Liga Popierania Turystyki; 
Polnische Staatsbahnen, 1937. – [16] 
s., fot., pl., 21 × 10 cm, leporello. Tu-
rystyczny folder ilustrujący klasztor 
jasnogórski w Częstochowie z infor-
macjami dla odwiedzających. Stan 
bardzo dobry. 30. –
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253. CZOŁOWSKI Aleksander (1865-1944): Hi-
storja Lwowa od założenia – do roku 1600. 
Lwów: Koło T.S.L. im. Adama Asnyka, 1925. 
– 20 s., 22 cm, brosz. wyd. Lwów w Obra-
zach: Przeszłość i Teraźniejszość. Historia 
miasta Lwowa według zachowanych zabyt-
ków architektury, kultury i sztuki. Stan bar-
dzo dobry. 40. –

254. DĄBROWSKA Helena, KOSELNIK Bo-
lesław, ZAKRZEWSKI Władysław: Gdy-
nia i Wybrzeże. Przewodnik ilustrowany 
z 2  mapkami. [Wyd. 2 poszerz.]. Warszawa: 
Liga Morska i Kolonjalna, 1933. – 112 s., [6] 
k. tabl.: fot., mapa, plan (rozkładane), 17 cm, 
brosz. wyd. Popularny przewodnik z informa-
torem turystycznym. Projekt okł.: Jastrzębiec-
-Kozłowski. Zbrązowienia wewnątrz wskutek 
użycia przez wydawcę metalowych zszywek, 
plan i mapa podklejone, stan dobry. 50. –

255. DĄBROWSKI Romuald: Przewodnik 
ilustrowany po województwie stanisła-
wowskiem. Z mapą. Stanisławów: Woje-
wódzka Komisja Turystyczna, 1930. – [4], 
180, mapa (rozkł.), il. w tekście, 15,5 cm, 
opr. wyd. kart. Obejmuje m.in. opis szla-
ków turystycznych Bieszczad, Gorganów 
i Czarnohory. Karty 101-108 lekko zagięte. 
Niewielkie uszkodzenia na krawędziach 
okładki, stan dobry. 120. –

256. DUTKIEWICZ Józef (1903-1968). Gro-
bowce rodziny Tarnowskich w Kościele 
Katedralnym w Tarnowie. Tarnów: Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk w Tarnowie, 1932. 
– [4], 65, [3] s., 15 k. tabl.: fot., 24 cm, brosz. 
wyd. Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w  Tarnowie, Z. 1. Zabytki artystyczne 
w postaci pomników nagrobnych rodziny 
magnackiej Tarnowskich w katedrze p.w. 
Narodzenia NMP. Drobne przykurzenia 
okł., stan bardzo dobry. 75. –
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257. DYBOWSKI Benedykt (1833-1930): O Syberyi i Kamczatce. Część 1: Po-
dróż z Warszawy na Kamczatkę. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1912. – XX, 
562, [1] s., [14] k. tabl.: portr., fot., 22 cm, opr. ppł. Podpis własnościowy. 
Dziennik z podróży przez Syberię na Kamczatkę autorstwa badacza Sybe-
rii, przyrodnika, podróżnika, odkrywcy i lekarza, późniejszego profesora 
Uniwersytetu Lwowskiego. Zawiera dziennik z przygotowań do podróży, 
przejazdu przez Syberię i pierwszego roku pobytu na Kamczatce w 1879 r. 
(pobyt trwał w sumie sześć lat!). Więcej nie wydano. Cenny materiał hi-
storyczno-etnograficzny oraz ważne dzieło podróżnicze dotyczące Syberii 
i Kamczatki. Otarcia względnie niewielkie zaplamienia okł. Wewnątrz 
czysty egz, stan dobry. 90. –

258. ESTREICHER Karol (1906-1984): 
Nie od razu Kraków zbudowano. 
[Wyd. 1 (krajowe)]. Kraków: SW 
„Czytelnik”, 1947. – 235, [1] s., il., 
20 cm, opr. pł. wyd. Tytuł i orna-
menty tłocz. złotem na licu, oryg. 
okł. brosz. zachowane, obcięcia 
kart barwione. Opr. sygn. suchym 
wytłokiem na ostatniej karcie: 
„R. Jahoda / Zakład Introliga-
torski / Kraków”. Opis Krakowa 
z początku XX w. pełen uroku 
i  ciepła. „Niesamowity klimat 
rozmów, zależności społecznych, 
a to wszystko widziane przez pry-
zmat oczu dziecka, spisane przez 
już dorosłego człowieka, który 
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uśmiecha się do swojego dzieciństwa”. Ilustr. J. 
Pagaczewska; okł. projektowała B. Hoffmanów-
na. Stan bardzo dobry. Ładny egz. 250. –

259. FISCHER Stanisław (1879-1967): Kazimierz 
Wielki, jego stosunek do Bochni i Bocheńszczy-
zny. Bochnia: Tymcz.(asowy) Wydział Powiatowy, 
1934. – 91, [4] s., [18] k. tabl., 215 cm, brosz. wyd. 
Z dedykacją wiekowego już autora z 1957 r. Boga-
to ilustrowane studium historyczne o związkach 
króla Kazimierza Wielkiego z Bochnią i okoli-
cami (Lipnica Murowana, Łapczyca, Niepoło-
mice i Wiśnicz). Dotyczy rozwoju miasta i żup 
solnych oraz pamiątek związanych z ostatnim 
władcą z rodu Piastów. Drobne uszkodzenia okł. 
(zagięcia przy krawędziach), grzbiet reperowany 
(podklejony). Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny 
dobry. 80. –

260. FUCHSÓWNA Jolanta (1899-1944): Bagaż 
sentymentalny. Kraków: S.A. Krzyżanowski, 
1934. – 189, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. Przedr. felie-
tonów ogłoszonych w „Ilustrowanym Kurierze 
Codziennym” od IV 1931 r. do X 1933 r. Felietony 
dotyczą m.in. refleksji autorki z podróży do Gre-
cji, Konstantynopola, Londynu, Paryża i Wilna. 
Drobne zagięcia przy krawędzi i przybrudzenia 
okł., stan dobry. 50. –

261. GDAŃSK. Przeszłość i teraźniejszość. Pra-
ca zbiorowa pod redakcją Stanisława Kutrzeby 
(1876-1946). Lwów: Zakł. Narodowy im. Ossoliń-
skich, 1928. – XIII, [1], 490 s., 10 k. tabl. w tek-
ście w ramach paginacji, mapka, 181 il. i inicjały 
w tekście, 26 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowana 
monografia Gdańska obejmująca jego historię, li-
teraturę, sztukę i rozwój gospodarczy oraz zagad-
nienie Wolnego Miasta Gdańska. Zawiera m. in. 
rozdziały poświęcone przemysłowi artystyczne-
mu, pieczęciom, monetom i medalom gdańskim 
autorstwa Józefa Kostrzewskiego (pradzieje), 
Mariana Gumowskiego, Tadeusza Kruszyń-
skiego, Stanisława Kutrzeby i Stanisława Przy-



126

byszewskiego (wspomnienia o polskości Gdańska). Projekt kolor. okł. Jan 
Bukowski (1873-1943). Minimalne zagięcia krawędzi okł. i przykurzenia na 
odwrocie, stan bardzo dobry. 180. –

262. GORDON Franciszek (1860-1931): Listy 
z podróży po ziemiach polskich i do Ziemi Świę-
tej w roku 1908. T. 1-3. Chicago, Ill.: Sp. Nakł. 
Wyd. Pol., 1910. – 222, XII s., il.; 217, [1], X s., il.; 
158, VI s., il., 20 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. rys. pi-
ramid i Sfinksa. Odb. z „Dziennika Chicagoskie-
go” wzbogacona licznemi illustracyami. Bogato 
ilustrowany opis perygrynacji księdza ze Stanów 
Zjednoczonych, pochodzącego z okolic Bydgosz-
czy. Oprócz opisów Palestyny, Egiptu i Syrii, za-
wiera m.in. opisy Koronowa, Tryszczyna, Wtelna 
i Morzewca. Ponadto porusza problematykę ger-
manizacji i polskości ziemi kujawsko-pomorskiej. 
Stan bardzo dobry. 150. –

263. GREKOWICZ Michalina (1891-1967): Powiat Kosów. Huculszczyzna. Kosów: 
Rada Powiatowa, 1932. – 30, [2] s., fot., mapka, 17 × 25 cm, brosz. wyd. Obraz 
Huculszczyzny a aspekcie krajoznawczo-turystycznym z elementami etno-
graficznymi opracowany na podstawie materiałów Apolinarego Tarnawskie-
go. Skrót w jęz. franc. Projekt okł. z uwzględnieniem motywów huculskich 
Fryderyk Pautsch (1877-1950), rektor ASP w Krakowie; fot. Mikołaja Sień-
kowskiego Niewielkie uszkodzenia okł., grzbiet podklejony, jeden narożnik 
zagięty, drugi urwany, wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 100. –



127

264. HOESICK Ferdynand (1867-1941): Tatry 
i Zakopane. Przeszłość i teraźniejszość. [Cz. 
pierwsza: Do Goszczyńskiego i Pola] Poznań: 
Księgarnia św. Wojciecha, [1921]. – [2], 317 s., 
[14] k. tabl.: fot., 16 cm, opr. pł. z epoki. Na okł. 
motyw tatrzański malowany olejem w opar-
ciu o oryg. obwol. wyd. Wpis pamiątkowy 
St. Świtala z 1925 r. Historia Tatr w literaturze 
i obyczaju od czasów najdawniejszych po XIX 
w. oraz piewców Seweryna Goszczyńskiego 
i Wincentego Pola. Jest to jedna z czterech 
części stanowiących regionalne malowidło 
Zakopanego i okolic wydanych na przełomie 
dziesięciolecia. Znakomite połączenie lite-
rackiego języka z historią regionu sprawia, że 
dzieło nie straciło nic ze swojej aktualności. 
Zdjęcia Tatr zdobiące książkę autorstwa arty-
sty-fotografika i taternika Jana Jaroszyńskiego 
(1876-1956), uważanego do I wojny światowej 
za najwybitniejszego fotografa tatrzańskiego. 
Brak k. przedtyt., otarcia opr. i naturalne za-
żółcenia papieru, stan dobry. 120. –

265. HUCULI, ich życie i stroje w obrazach: 10 zdjęć fotograficznych. Nad-
wórna: Aba Heller, 1929. – [10] k. tabl.: fot., 10 × 15 cm, brosz. wyd., 
tytuł ze złoc. na okł. Album pocztówkowy wydawnictwa lokalnego na 
Huculszczyźnie (Aba Heller – Księgania i Skład Przyborów Fotogra-
ficznych). Tytuł na 
okł. i na odwrocie 
każdej pocztów-
ki tekst również 
w  jęz. ukraińskim 
i data 1927. Drobne 
zbrązowienia (od 
zszywek) na okł. 
Grzbiet luźny, stan 
dobry. 90. –
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266. HUCULSZCZYZNA. Lwów: Książnica-Atlas, 1939. – [10] k.: fot., 7 × 9 cm, 
brosz. wyd. Pieczątka heraldyczna „Hipolit Lubicz-Chojecki – zbiory biblio-
teczna”. Albumik zdjęć Huculszczyzny autor-
stwa m.in. Zygmunta Klemensiewicza, Jana 
Bułhaka i St. Konopki. Drobne przykurzenia 
okł., wewnątrz stan bardzo dobry. 120. –

267. [HUCULSZCZYZNA] BURKUT. Zakład 
Zdrojowo-Kapielowy… [B.m.: b.w., przed 
1914]. – 16 s., fot., 20 × 13 cm, brosz. wyd. 
Reklama Zakładu Zdrojowo-Kąpielowego 
w Burkucie, poczta Żabie, stacja kolejowa 
Worochta, położonego w paśmie Czarno-
hora na wysokości 1012 m n.p.m. Zawiera 
praktyczne informacje dla kuracjuszy wraz 
ze sprawozdaniem z rozbioru chemicznego 
wody mineralnej ze zdroju „Burkut” koło Ża-
biego z listopada 1910 r. Drobne zażółcenia na 
okł., stan bardzo dobry. 75. –

268. [HUCULSZCZYZNA] DOLINA Oporu. 
Oprac. Zygmunt Klemensiewicz (1886-1963). 
[Warszawa]: Wyd. Ministerstwa Komunika-
cji, [ok. 1930]. – [16] s., fot., mapka, 17 cm, 
brosz. wyd. Opis Huculszczyzny (Bieszczad 
Wschodnich) nad Doliną Oporu Skole, Sław-
sko, Ławoczne i in.). Fot. autora, H. Poddęb-
skiego, A. Lenkiewicza i J. Jaroszyńskiego. 
Stan bardzo dobry. 40. –
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269. [HUCULSZCZYZNA] KRÓTKI przewod-
nik po Huculszczyźnie od Hnitesy po Ro-
goze; zest. komitet redakcyjny. Warszawa: Gł. 
Księg. Wojsk., 1933. – [6], 139 s., [1] k. mapa 
(rozkładana, kolorowa), 17 cm, opr. ppł. wyd. 
Przewodnik turystyczny po Huculszczyźnie 
zawierający charakterystykę ogólną krainy 
oraz część szczegółową z opisem poszczegól-
nych szlaków i wariantów wędrówek. Projekt 
okł. Atelier Graficzne Girs-Barcz. Mapa zna-
kowanych szlaków turystycznych Huculszczy-
zny (49 × 39 cm) w oprac. Adama Zielińskiego. 
Skala 1:200 000. Przykurzenia i niewielkie za-
gniecenia okł., stan dobry. 200. –

270. [IZRAEL] FACTS about Israel. [B.m.]: Mini-
stry For Foreign Affairs, Information Depar-
tament, 1962. – 168 s., liczne fot. i il. w tekście 
(w tym kolor.), 19 cm, brosz. wyd. Oficjalne 
wydawnictwo propagandowe izraelskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych dotyczą-
ce dziedzin życia politycznego i społecznego 
współczesnego Izraela. Zawiera 8 całostroni-
cowych kolorowych ilustracji w oprac. graf. 
Jerzego Hima (George Him), właśc. Himmel-
farb (1900-1981). Autor był grafikiem, ilustrato-
rem i plakacistą, wykształconym w Niemczech 
i tam działającym w latach 1925-1933. W latach 
1934-1937 razem z Jerzym Lewittem tworzyli 
w Polsce dwuosobową spółkę autorską, która 
osiągnęła sukces dzięki ilustracjom do wierszy 
Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Drobne otar-
cia grzbietu, stan bardzo dobry. 50. –

271. JANOWSKI Aleksander (1866-1944): Nad 
polskiem morzem. Warszawa: M. Arct, 1921. 
– 47, [3] s., il., mapka, 23 cm, opr. ppł. z epo-
ki. Tyt. tłoczony złotem na grzbiecie. Nasz 
Kraj, nr 2. Popularne opracowanie o polskim 
Pomorzu ze szczególnym opisem ziemi ka-
szubskiej. Drobne ślady używania (otarcia 
grzbietu) i zażółcenia, stan dobry. 50. –
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272. JANOWSKI Aleksander (1866-1944): Ziemia 
rodzinna. Warszawa: Polskie Towarzystwo Kra-
joznawcze, 1913. – 76, [4] s., il., mapa rozkład., 19 
cm, opr. wyd. ppł. Poznaj Swój Kraj. I. Popularne 
opracowanie o ziemiach polskich z okresu zaboru 
rosyjskiego. Niewielkie otarcia na okł. i naturalne 
zażółcenia, stan dobry. 40. –

273. JANTA [POŁCZYŃSKI] Aleksander (1908-
1974): Nowe odkrycie Ameryki. Paryż: Libella, 
1973. – VII, [1], 489, [1] s., [8] s. tabl.: fot., 22 cm, 
brosz. wyd. z oryg. obwol. Z dedykacją autora. 
Zbiór wspomnień słynnego reportera i pisarza 
emigracyjnego z okresu powojennego, przejścio-
wo dotkniętego „ostracyzmem” z powodu wizyty 
w Polsce Ludowej w 1948 r. i sposobu w jakim opi-
sał swoje wrażenia. Stan bardzo dobry. 90. –

274. JAREMCZE. Letnisko i uzdrowisko pod-
karpackie: 10 widoków zdjętych z natury. Nad-
wórna: Aba Heller, 1928. – [10] k. tabl.: fot., 10 × 15 
cm, brosz. wyd., tytuł ze złoc. na okł. Album 
pocztówkowy wydawnictwa lokalnego na Hu-
culszczyźnie z miejscowymi widokami autorstwa 
edytora. Na odwrocie każdej pocztówki tekst 
również w jęz. ukraińskim i data 1927. Tytuł na 
okł. Stan bardzo dobry. 90. –

275. JAREMCZE, Mikuliczyn, Worochta: 20 zdjęć z natury. Kraków: Polskie Tow. 
Księgarni Kolejowych „Ruch” S.A., [192?]. – [1] k., [20] k. tabl.: fot., 15 × 21 cm, 
opr. karton wyd., grzbiet przewiązany ozdobnym sznurkiem. Tytuł tłocz. zło-
tem na licu. Zawiera widoki Huculszczyzny. Zagięcia górnych narożników, 
złocenia w większości zachowane, wewnątrz czysty egz. 120. –
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276. [JAREMCZE] UZDROWISKO górskie na Huculsz-
czyźnie Jaremcze wraz z Jamną i Dorą. [B.m.: b.w., lata 
30. XX w.]. – [12] s., 15 fot., 24 × 11 cm, leporello. Reklama 
uzdrowiska Jaremcze z opisem jego położenia, dojaz-
du, wskazówek leczniczych, cennikiem i użytecznymi 
informacjami dla kuracjuszy. Wydane zapewne przez 
Solankowy Zakład Kąpielowy i Inhalacyjny Józefa Ma-
tuszewskiego w Jaremczu. Zagięcia na krawędziach, 
niewielkie zażółcenie, stan dobry. 45. –

277. [JODKOWSKI Józef (1890-1950)]: Grodno i okolice. 
Jeziora Augustowskie. Suwalszczyzna. Przewodnik tu-
rystyczny. Grodno: Komisja Turystyki przy Zarządzie 
Miejskim, 1934. – 28, [8] (inseraty) s., [1] k.: mapa, fot. 
w tekście, 20 cm, opr. karton wyd. ze złoc. na licu. Po-
pularny przewodnik turystyczny autorstwa dyrektora 
Muzeum Miejskiego w Grodnie. Z mapką turystyczną 
okolica Augustowa, Grodna i Suwałk oraz inseratami 
regionalnymi. Złocenia na licu nieco wyblakłe i drobne 
przybrudzenia, stan dobry. 75. –

278. KACZKOWSKI Karol: Dziennik podróży do Krymu 
odbytej w roku 1825. T. 1-2 [z 4]. Warszawa: N. Glücks-
berg, 1829. – [8], 110; [2], 167 s., 3 k. tabl. (rozkład.), 15 cm, 
opr. płsk. z epoki z dwoma szyldzikami. Opis Krymu 
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i podróży lekarza z Krzemieńca, wiodącej 
przez Podole, Ukrainę i Odessę. Grzbiet 
nadpęknięty przy krawędzi ze śladami po 
owadach i uszczerbkiem w części dolnej 
(reperowany). Wewnątrz miejscami zbrą-
zowienia, stan dobry. 300. –

279. [KAJAKIEM po Polsce] Mit dem 
Paddelboot durch Polen. [Warschau]: 
Liga Popierania Turystyki; Polnische Sta-
atsbahnen, 1938. – [28] s., fot., 21 × 20 cm, 
brosz. wyd. Popularny informator dla 

turystów niemieckojęzycznych popularyzujący trasy kajakowe w Polsce 
z mapką i licznymi ilustracjami w układzie dwuszpaltowym. Dołączono 
ulotkę zawierającą aktualne informacje o spływach w sezonie na rok 1939. 
Drobne zagięcia na krawędziach, stan bardzo dobry. 60. –

280. KALENDARZYK Polityczny na rok 1847, wydany przez Fr. Radziszewskie-
go. Rok piętnasty. Warszawa: Druk. Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, 
[1846]. – [4], 522 s., [1] k. tabl. (litografia); 54 s., [1] k. tabela, [1] k. tabl. (lito-
grafia), 14 cm, opr. pł. współcz., przednia oryg. okł. brosz. naklejona; kar-
ton współcz. Kalendarz Franciszka Radziszewskiego, półurzędowy rocznik 
szefa wydziału w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, spośród innych wyda-
wanych pod tym tytułem w latach 1834-1849, obejmuje zindeksowany spis 
naczelnych władz cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa 
Polskiego. Przed k. tyt. litografia (7,5 × 14,5 cm) przedstawiająca warszawski 
kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście. W cz. 
2., m.in. charakterystyka miasta Warszawy opis Starego Miasta wraz z roz-
kładaną litografią (14,5 × 12 cm) prezentującą jedyny widok dawnego Ratusza 
Starej Warszawy, zajmującego środkową część Rynku Starego Miasta. Drobne 
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zagięcia papieru i zaplamienia, niewielki 
ślad zalania drugiego sztychu, poza tym 
czysty egz. w dobrym stanie. 250. –

281. [KARPATY Wschodnie] WCZA-
SY nad Dniestrem. [Oprac. Janusz 
Miketta (1890-1954)]. Stanisławów: 
Wyd. Wojewódzkiego Związku 
Międzykomunalnego „Karpaty 
Wschodnie”; Urząd Wojewódzki, 
[1937]. – [12] s., il., 21 × 21 cm, brosz. 
wyd. Popularny przewodnik tury-
styczny wraz z informatorem z biegiem polskiego Dniestru. Grzbiet 
nadpęknięty, stan dobry. 40. –

282. [KASPROWY Wierch] CA-
BLE-Railway and Ski-ing gro-
unds of the Kasprowy 1988 m. 
Zakopane – Poland. [Warszawa: 
Liga Popierania Turystyki, 1939]. 
– [16] s., il., 21 × 10  cm, brosz. 
wyd., leporello. Kolejka linowa 
na Kasprowy Wierch i szlaki nar-
ciarskie w jego okolicach. Koloro-
wy folder w języku ang. Obejmuje 
mapę wschodnich i zachodnich 
stoków Kasprowego Wierchu 
oraz mapę szlaków narciarskich 

biegnących z samego szczytu wraz z opisem poszczególnych i cennikiem 
kolejki. Projekt okł. Z. Mendlowska. Drobne nadpęknięcie grzbietu w dol-
nej części, poza tym stan bardzo dobry. 60. –

283. [KAUKAZ – CMENTARZE] CZERNOPIANOW W.I.: Niekropol nie-
skolkich miest Kawkaza. Moskwa: Tip. A.P. Piczman, 1913. – [4], 75 s., [1] 
k. tabl., 26,5 cm, brosz. wyd. Spis setek osób pochowanych na cmentarzach 
kaukaskich (m.in. Kisłododzk, Piatigorsk i Władykaukaz) z danymi bio-
graficznymi. Ottisk iż t. IV „Lietopisi Istoriko-Rodosłownago Obszczestwa 
w Moskwie za 1913 g.”. Zawiera kilkadziesiąt nazwisk pochodzenia pol-
skiego. Egz. nierozcięty. Stan bardzo dobry. 100. –

284. KENNAN Jerzy [George] (1845-1924): Syberya; przeł. K. Ł.; z przedm. Zdzi-
sława Dębickiego. [Cz. 1-4]. Warszawa: [b.w.], 1907. – 149; 141; 160; 140 s., 
19 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. na grzbiecie Biblioteka Dzieł Wyborowych, 
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nr 466. Dokumentalna książka 
amerykańskiego podróżnika, bę-
dąca owocem podróży w latach 70. 
po Syberii. Jej edycja spowodowała 
zakaz władz carskich wjazdu au-
torowi do Rosji. Krytyczny obraz 
stosunków syberyjskich (opis wię-
zień, zesłańców itp.) przyczynił się 
do zmiany poglądów amerykań-
skiej opinii publicznej na carską 
Rosję i jej system ustrojowy, zaś 
sam autor zyskał międzynarodowe 

uznanie jako znawca stosunków rosyjskich. W książce występują również 
Polacy przebywający na syberyjskim osiedleniu względnie zesłaniu. Otar-
cia grzbietu opr. (resztki złoc. tyt.), stan bardzo dobry. 150. –

285. KOBIERZYCKI POMIAN Alfred: Monografia Lublina. Lublin: nakł. 
autora, 1901. – 112 s., [2] k. tabl., [2] s. tabl.: il. (również liczne w tekście), 
23 cm, opr. ppł. wyd., z herbem Lublina na licu. Pieczątki własnościowe. 

Ilustrowana historia miasta Lublina z ikonografią 
jego zabytków sztuki i pomników dziejowych oraz 
ważniejszych obiektów miejskiej infrastruktury. 
Przybrudzenia i otarcia krawędzi okł., wewnątrz na 
ogół stan dobry. 120. –

286. KORSAK Włodzimierz: Puszcza Rudnicka. 
Z 3 mapkami i 14 rycinami. Lwów: Książnica Atlas, [1934]. 
– 53, [2] s., 14 il., 3 mapki, 21 cm, brosz. wyd. Dookoła 
Polski T. 4. Monografia litewskiej Puszczy Rudnickiej 
niedaleko Wilna w powiecie trockim z uwzględnieniem 
zwierzyny łownej. Stan bardzo dobry. 50. –

287. LAWIŃSKI Ludwik (1887-1971): Igraszki bolsze-
wickie. Londyn: [b.w.], 1951. – 39, [1] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Z dedykacją autora z grudnia 1951 r. w Londynie. 
Zbiór kawałów i anegdot obrazujących rzeczywistość 
we Lwowie zajętym przez okupacyjne władze sowiec-
kie w 1939 r. i wcielonym w drodze „głosowania” do 
ZSRR. Projekt okł. S. Mikula. Zażółcenia okł. przy 
krawędziach, stan bardzo dobry. 50. –

288. [LEWKOWICZ Kazimierz (1889-1960)]: Krót-
ki przewodnik. Wilno i bliższe okolice. Oprac. K.L. 



135

[krypt.]. Wilno: Sgł. J. Tarasiewicz, [ok.1935]. – 
48 s., [1] k. pl. (złoż.), fot., 17 cm, brosz. wyd. 
Popularny przewodnik po Wilnie i okolicach. 
Stan bardzo dobry. 60. –

289. [LONDZIN Józef (1862-1929)]: Letnisko Cieszyn. 
Cieszyn: [b.w., 1930]. – 16, [20] s., il., inseraty, 23 cm, 
brosz. wyd. Popularny przewodnik z miejskim in-
formatorem. Na okł. kolor. herb Cieszyna. Drob-
ne uszkodzenia krawędzi grzbietu i przykurzenia, 
stan dobry. 50. –

290. LWÓW: 1918-1933. Lwów: [b.w.], 1933. – [4], 64 s., 
il., 20 cm, brosz. wyd. Zbiór tekstów o Lwowie 
na jego 15-lecie w odrodzonej ojczyźnie autor-
stwa m.in.: Łucji Charewiczowej, Józefa Biały-
nia-Chołodeckiego, Władysława Filara i Janusza 
Witwickiego. We wstępie spis członków Komitetu 
Obywatelskiego Obchodów XV-ej Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości Państwa i Obrony Lwo-
wa. Zażółcenia krawędzi, s. 31 pomazana lekko 
kredką, stan dobry. 40. –

291. [LWÓW] ALBUM miasta Lwowa. Chicago: Koło Lwowian. [1957]. – [8] s., 
[46] s. tabl.: 34 fot., il., 22 × 29 cm, brosz. wyd. Zawiera fotografie architek-
tury lwowskiej, pomników historycznych i widoki miasta. Opis wg okł. 
Tekst równolegle w jęz. ang. Stan bardzo dobry. 50. –

292. LWÓW i ziemia czerwieńska. [Praca zbiorowa]: Karol Maleczyński (1897-
1968), Tadeusz Mańkowski (1878-1956), Feliks Pohorecki (1890-1945), Ma-
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rian Tyrowicz (1901-1989): Lwów: Państw. Wyd. Książek Szkolnych, [ok. 
1938]. – 324 s., [2] k. tabl.: il., 23 cm, opr. ppł. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. 
Monografia historyczna Lwowa i terenów dawnego województwa ruskiego 
(ziemia czerwieńska) oraz ich wielowiekowych związków z Rzeczypospoli-
tą od 981 r. Bogaty materiał ilustracyjny. Drobne otarcia górnych i dolnych 
krawędzi grzbietu, stan dobry. 120. –

293. [LWÓW – „POGOŃ”] Księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu działalności 
Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń” 1904-1939. Lwów: Lwowski Klub 
Sportowy „Pogoń”, 1939. – 421, [37] s., [1] k.: portr., 92 s. tabl.: fot., portr., [3] 
k. rozkł., tabele, wykresy, inseraty, 31 cm, opr. wyd. pł. brązowe za złotem 
tłoczonym tytułem na przednim licu i herbem klubu na odwrocie. Mono-
grafia słynnego polskiego klubu sportowego. Okładkę projektował Czesław 
Sadowski. Czasy przedwojenne (od 1900-1914) oprac. T. Dręgiewicz, St. Po-
lakiewicz, R. Wacek. Czasy wojenne (1914-21) R. Wacek. Czasy powojenne 
(1921-39) M. Kobiak. Fotografii dostarczyli członkowie i sympatycy „Pogoni”. 
Spisy członków chronologicznie i działami od założenia klubu do 1939. Sport 
polski i „Pogoń” w karykaturze Zdzisława Czermańskiego w latach 1922-
1925. Nadruk na k. przedtyt.: Księga zawiera 548 stron druku, 578 ilustracyj, 
51 karykatur, 119 tablic i wykresów. Grzbiet zdublowany. Wewnątrz ładny 
i czysty egzemplarz na papierze kredowym. Rzadkość. 500. –

294. ŁAZIENKI królewskie. Warszawa. War-
szawa: nakł. Wydawnictwa „Piękno”, [ok. 1916]. – 
[4], 37 k. tabl.: fot., 19 × 24 cm, opr. karton wyd. Na 
przednim licu tyt. tłocz. złotem z wizerunkiem orła 
z rozpostartymi skrzydłami spowitego wawrzynem. 
Karta autora: „Stanisław Sowiński Nofok / Fotograf 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości…”. 
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Współczesny ekslibris Kazimierza Pątka, var-
savianisty. Album fotograficzny 37 wizerun-
ków pałacu w Łazienkach, jego wnętrz i innych 
parkowych obiektów. Okł. wykonana w Tow. 
Komand. Puget, Jerzyna i Ska Warszawa. 
Papier kredowy. Drobne przybrudzenia, stan 
bardzo dobry. 120. –

295. MAJCHER Mieczysław (1890-1936): Prze-
wodnik po Warszawie. [Wyd. 1]. Warszawa: 
Warszawska Agencja Wydawnicza, [ok.1925]. 
– 198 s., il., [1] k.: pl. rozkład. (43 × 47 cm) 15 cm, 
brosz. wyd. Popularny przewodnik po War-
szawie z informatorem. Plan st.m. Warszawy 
z przyległemi przedmieściami z zaznaczenie 
na kolorowo sieci komunikacyjnej. W okienku 
mapka okolic Warszawy. Zażółcenia względ-
nie przybrudzenia okł. z uzupełnieniami na 
krawędziach, wewnątrz czysty egz. Stan planu 
bardzo dobry. 80. –

296. MAJEWSKI LUBICZ Stanisław (1878-1941): 
Geografja powszechna, cz. 4: Geografja Pol-
ski. Wyd. 3. Łódź: L. Fiszer, 1923. – 181, [7] 
s., 61 il., [4] k. map złoż., 23 cm, brosz. wyd. 
Opis geograficzny ziem polskich pod wzglę-
dem ogólnym i szczegółowym wraz ze sta-
tystyką. Stan bardzo dobry. 50. –

297. MAŁCUŻYŃSKI Karol (1922-1984), WOJ-
NACKI [KIETLICZ] Wacław: Zwiedzamy 
nową Warszawę. [Warszawa]: Społeczny 
Fundusz Odbudowy Warszawy, druk 1950. – 
95, [1] s. [1] k. pan (rozkład.), il., 17 cm, brosz. 
wyd. Przewodnik po Warszawie uwzględ-
niający jej nowy socrealistyczny charakter 
i kształt. Z czerwonym sztandarem na okł. 
i Al. Stalina na planie miasta. Drobne ślady 
używania, stan bardzo dobry. 50. –

298. MARCZAK Michał (1886-1945): Przewod-
nik po Polesiu. Brześć n/Bugiem: Oddział 
Pol. Tow. Krajoznawczego, 1935. – 160, [1] s., 
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mapa złoż. (kolor.), 107 il., 21 cm, opr. pł., przednia oryg. okł. brosz. za-
chowana. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Ogólny obraz Polesia – ziemia 
i ludzie. Szlaki turystyczne pg linii kolejowych (Brześć – Pińsk – Łuniniec 
– Mikaszewicze; Brześć – Baranowicze – Stołpce; Brześć – Kowel; Ko-
wel – Kamień – Koszyrski – Janów Poleski; Brześć – Wysokie Litewskie; 
Brześć – Kamieniec Litewski). Ochrona przyrody na Polesiu. Mapa koloro-
wa Polesia 1:1.200.000 (20 × 28 cm), sygn.: „Unja”, Lwów. Fotomontaż oraz 
okł. projektował i wykonał architekt W. Wdowiszewski. Przykurzenia okł., 
wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 150. –

299. MIDOWICZ Władysław (1907-1993), MERTA 
St.: Zwardoń i okolica. Przewodnik narciarski z do-
datkiem letniskowym. Żywiec – Biała: Koło Narciarzy 
w Żywcu i Sekcji Narciarskiej w Białej przy Oddziale 
Babiogórskim Pol. Tow. Tatrz., 1931. – 44, [4], [1] k. tabl. 
(rozkł.), [1] k. pl. (rozkł.), 15 cm, brosz. wyd. Pieczątka 
własnościowa. Przewodnik regionalny dla narciarzy 
w Beskidach. Stan bardzo dobry. 75. –

300. MORELOWSKI Marian (1884-1963): [Przewod-
nik po okolicach Wilna w promieniu 100 km. Zarysy 
syntetyczne sztuki wileńskiej od gotyku do neoklasy-
cyzmu z przewodnikiem po zabytkach od Niemna do 
Dźwiny]. [Wilno: Związek Propagandy Turystycznej 

Ziemi Wileńskiej, wrzesień 1939]. – 368 s., [2] k. map. (rozkł.), liczne ilustr. 
w tekście, 18 cm, luźne składki wyd. Przewodnik obejmuje obszar pomię-
dzy Grodnem i Brasławiem ze szczególnym uwzględnieniem Wilna i jego 
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okolic. Jak wyjaśniał sam autor, niekiedy ręcznie dopisując: „Wypadki wo-
jenne 1939 spowodowały, że druk niniejszego [przewodnika], kończony 
w czasie bombardowania Wilna, nie mógł już objąć, ani karty tytułowej, 
ani indeksów, a nakład ostatnich stron t.j. 353-368, kończonych pospiesznie, 
przepadł w 90 procentach wskutek konfiskaty drukarni przez okupan-
tów [sowieckich] Z tych powodów niniejszy pełny egzemplarz jest wielką 
rzadkością”. Arkusz obejmujący s. 353-368 zadrukowany jednostronnie, 
powstał już w trakcie działań wojennych. Do niektórych egz. dołączano 
niekiedy kopie karty tyt. i s. 369-376 (zawierające spis letnisk Wileńszczy-
zny i Nowogródczyzny oraz spis rozdziałów) odbite na ksero z jedynego 
znanego egz. zawierającego ten arkusz i oryg. okł. przewodnika. Tu na 
okł. tymczasowej napis: „Cieniom sztuki wileńskiej”. Luźne składki. Stan 
bardzo dobry. 200. –

301. NA obczyźnie i u siebie. Z przeżyć jednej szkoły. 
Warszawa: Koło Opieki Rodzicielskiej przy Gim-
nazjum Kazimierza Kulwiecia, [ok. 1926]. – 151, 
[1] s., il., 25 cm, brosz. wyd. Monografia Gim-
nazjum św. Kazimierza, założonego w Moskwie 
i tam działającego do 1918 r. Znaczna część książ-
ki dotyczy działalności tej placówki w Moskwie 
podczas I wojny światowej, gdzie znajdowało się 
duże skupisko Polaków. Zawiera wspomnienia 
i życiorys Ślady zalania na górnych krawędziach 
kart, ślad po usuniętej pieczątce, okł. nieco przy-
brudzona, stan dobry. 75. –

302. NAPIERKOWSKI Artur: Najnowszy prze-
wodnik po Krakowie i okolicach. Kraków: 
A. Napierkowski, [ok. 1880]. – [4], VIII, LXXX, 
114, [1] s., il., 19 cm, opr. ppł., oryg. okł. brosz. 
zachowane. Tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. 
Pieczątka: „Biblioteka Las Świtalów”. Prak-
tyczny przewodnik po Krakowie, zawierający 
oprócz części opisowej informator miejscowy 
dla podróżnych z cennikami komunikacyjny-
mi, ważniejsze wydarzenia miejskie oraz wia-
domości o poszczególnych miejscowościach 
podkrakowskich oraz zdrojowiskach galicyj-
skich. Uszkodzenia na krawędziach s. I-II (2) 
z minimalnym brakiem tekstu. Naturalne za-
żółcenia. Stan ogólny dobry. 120. –
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303. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758-1841): Po-
dróże historyczne po ziemiach polskich między 
rokiem 1811 a 1828 odbyte. Paryż: A. Franck; B.M. 
Wolff, 1858. – XI, 528 s., 23 cm, opr. ppł. z epoki. 
Tyt. tłocz. na grzbiecie. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne: m.in.: „Wolna Polska – Mo-
skwa” i „Centralna Szkoła PPR”. Dzieło będące 
efektem wieloletnich peregrynacji obejmujących 
Kraków, Lublin i Sandomierz z okolicami; dawne 
Prusy Królewskie i Książęce z Gdańskiem i Kró-
lewcem; Warszawę z okolicami; Litwę i Podla-
sie; Brzeskie, Kijowszczyznę, Podole i Wołyń: 
Ruś Czerwoną (Galicję) ze Lwowem; Wielkopol-
ski i Podlasia w różnych okresach lat 1811-1828. 
W poszczególnych 9 rozdziałach historia i opis 

pamiątek historycznych przeplata się z charakterystyką gospodarczą ziem 
i zachodzącymi nań przemianami społecznymi. Całość pełna osobistych 
ocen autora będącymi wynikiem troski o ojczyznę podzieloną grani-
cami zaborów, jak charakterystyka obyczajów i zwyczajów poszczegól-
nych regionów (np. kulinarnych). Przykładowo według autora „ciągły 
pobyt królów i częste sejmy podniosły Warszawę w gmachy, bogactwa 
i ludność; podniosłyby jeszcze bardziej, gdyby nie szkodliwy zwyczaj 
dawania mieszkań darmo posłom i urzędnikom publicznym” (s. 134). 
Opr. nadpęknięta przy krawędzi ze śladami otarć. Wewnątrz niewielkie 
zbrązowienia, stan dobry. 150. –

304. OPIS ziem zamieszkanych przez Pola-
ków pod względem geograficznym, etno-
graficznym, historycznym, artystycznym, 
przemysłowym, handlowym i statystycz-
nym. T.1-2. T.1: Ziemie polskie w Pru-
sach. T.2: Królestwo Polskie. Warszawa 
– Petersburg: Gazeta Polska, 1904. – [4], 
IV, 519, [1] s., il., [4] k. tabl. kolor.; VIII, 
346, [2] s., il., 25 cm, opr. pł. Monografia 
dotycząca ziem polskich pod względem 
demograficznym, etnograficznym, geo-
graficznym, gospodarczym, historycznym 
i statystycznym. Tom 1 w oprac. Aleksan-
dra Czechowskiego obejmuje ziemie pol-
skie pod panowaniem pruskim (Prusy 
Wschodnie i Zachodnie) Wielkie Księstwo 
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Poznańskie i Śląsk Pruski). Tom 2 współautorstwa m.in. Zygmunta Glogera 
i Aleksandra Janowskiego zawiera opis Królestwa Polskiego. We wstępie 
do t. 1 Bolesław Koskowski omówił liczebność Polaków na całym świecie, 
a Jan Karłowicz poruszył problematykę antropologiczną dotyczącą raso-
wej przynależności naszego narodu. Bogaty materiał ilustracyjny, w tym 
kolorowy przedstawiający m.in. krajobrazy, widoki miast, wizerunki sław-
nych Polaków i strojów ludowych oraz zabytki sztuki. Więcej tomów nie 
wydano (Galicja). Zażółcenia na pierwszych i ostatnich kartach i drobne 
otarcia opr., czysty egz. Stan ogólny dobry. 360. –

305.  ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Ilustro-
wany przewodnik po województwie pomor-
skiem. Lwów: Książnica Polska, 1924. – 575, [17] 
s., 264 il., 2 plany, [1] k. mapa (kolor., rozkłada-
na), reklamy, 17 cm, opr. pł. wyd. Polska Bibl. 
Turystyczna nr 7. Część ogólna zawiera historie, 
wiadomości geograficzne, stosunki wyznanio-
we, charakterystykę zabytków artystycznych, 
bibliografię przedmiotu i praktyczny informa-
tor z planem podróży. W części szczegółowej 
(od s. 84) zamieszczono dokładny opis miej-
scowości obejmujący 45 szlaków turystycznych, 
w tym niektóre poświęcone większym miastom wraz z indeksami (również 
w jęz. niem.). Z planem Torunia i Grudziądza oraz mapami barwnymi woje-
wództwa pomorskiego (1:100.000) i Małego Morza (1:300 000). Nieznaczne 

załamania dwóch naroż-
ników i otarcia opr. przy 
tylnej krawędzi. Ślad po 
usunięciu znaku własno-
ściowego, mapa podklejo-
na w miejscu złożenia na 
niewielkim odcinku. Stan 
bardzo dobry. 200. –

306. OSSENDOWSK I 
Antoni F.[erdy na nd] 
(1876 -1945) :  K a r pat y 
i  Podkarpacie. Poznań: 

Wyd. Polskie R. Wegnera, [1939]. – 258, [2] s., liczne il., mapka, 21 cm, 
opr. wyd. pł. beżowe, tłocz. złotem na grzbiecie i licu. Monografia 
z serii „Cuda Polski. Piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dzie-
jów” Stan bardzo dobry. 200. –
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307. OSTASZEWSKI Józef (1875-1942): Z dziejów mławskiego Mazowsza. Szkic 
historyczny. Mława: nakł. autora, 1934. – 281 s., il. (faksymila, herby, mapki), 
23 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Monografia 

Mazowsza mławskiego z opisem poszczególnych 
miast i miasteczek oraz obszerną bibliografią źró-
dłową. Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry.
 75. –

308. [OTWOCK] OTWOCKIE Kółko Myśliwskie 
im. Św. Huberta 1884-1984. Pod red. Bronisława 
Zielińskiego. [Otwock]: Otwockie Kółko Myśliw-
skie im. Św. Huberta, 1984. – [18] s., portr., 25 cm, 
brosz. wyd. Historia Koła Myśliwskiego w Otwoc-
ku na podstawie historii spisanej przez Kazimierza 
Pączkiewicza. Odb. 250 egz. numer. Stan bardzo 
dobry. 60. –

309. PAMIĘTNIK kijowski. T. 3. Londyn: Koło Kijowian, 1966. – 271, [1] s., [30] 
s. tabl., 22 cm, opr. pł. wyd. Obejmuje m.in. Wspomnienia o Podolu; Typy 
własności ziemskiej na Podolu (wspomnienia – T. Bończa-Tomaszewski, T. 
Tołkacz, Sz. Zawadzki i Z. Grocholski); Kamieniec Podolski (wspomnie-
nia i artykuły); O harcerstwie na Rusi i w Rosji w latach 1914-1920; Polska 
Macierz Szkolna na Podolu; Centralny Komitet Obywatelski w Winnicy na 
Podolu; Powstanie Zabajkalskie w 1866 r.; Sojusz polsko-ukraiński w 1920 
r.; Polski Teatr w Kijowie; Ukraina w malarstwie polskim; Polscy muzycy 
z ziem ukrainnych. Stan dobry. 90. –

310. PAMIĘTNIK kijowski. T. 4. Londyn: Orbis, 1980. – 212 s., [32] s. tabl., il., 
22 cm, opr. wyd. pł. Zawiera m.in. wspomnienia o zmarłych Kijowanach 
(ppłk Zygmunt Andrzejowski, mjr Bohdan Żebrowski, Józef Olechnowicz), 
o rodzie Grabianka h. Leszczyc, fragmenty niepublikowanych wspomnień 
gen. Zygmunta Podhorskiego, polonica z Rzyszczowa i Żytomierza, wspo-
mnienia z kilku rozgromionych dworów kresowych po 1917 r., kilka wspo-
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mnień z Kijowszczyzny oraz szkic o dworach na 
Podolu Michała Leszczyc-Grabianki. Stan bardzo 
dobry. 90. –

311. PANORAMA z okien wagonu na szlaku ko-
lejowym Delatyn – Worochta oraz krótki prze-
wodnik po Dolinie Prutu. Stanisławów: Dyrekcja 
Okręgowa Kolei Państwowych w Stanisławowie, 
1934. – 14 s., panorama kol. 88 × 10,5 cm, 11 × 12 cm, 
brosz. wyd. Popularny przewodnik turystyczny 
po Dolinie Prutu z barwną panoramą. Drobne 
zagięcia narożników, stan bardzo dobry. 150. –

312. [PIENINY] LES Pieniny. Warszawa: Liga 
Popierania Turystyki, 1937. – [12] s., fot., 21 × 10 
cm, leporello. Folder propagujący walory tury-
styczne Pienin z reprodukcjami fotografii autor-
stwa St. Muchy, Henryka Poddębskiego i F. Rapfa. 
Język franc. Opis pasma górskiego pod względem 
krajoznawczym z mapką i trasami wypraw. Drob-
ne zagięcie na okł., stan bardzo dobry. 30. –

313. POLSKA. Rocznik 1937. [Red. Jerzy Gra-
bowski]. [Warszawa: Światowy Związek Polaków 
z Zagranicy], 1937. – [480] s., liczne fot. i il. w tek-
ście, 31 cm, opr. pł. z epoki. Tytuł tłocz. złotem na 
licu. Zbiór 60 dodatków ilustracyjnych do rocz-
nika 1937 tygodnika „Polska” wydawanego przez 
Światowy Związek Polaków z Zagranicy („Świat-
pol”). Każdy numer składa się z 8 stron (7 + 1 
nlb.) i jest w całości poświęcony sprawom Polski 
i Polonii współczesnej. Każdy numer stanowi od-
rębną tematyczną całość (np. Marszałek Edward 
Rydz-Śmigły; Polesie; Tarnów; St. Witkiewicz, 
ewangelista Tatr; Podole; Polacy w Rumunii; San-
domierz, miasto męczenników; Zamek w Olsz-
tynie; Kobiety w dziejach Polski; Belweder; Wieś 
łowicka; Harcerstwo polskie; Kalisz; Harcerstwo 
polskie zagranicą; Myślistwo w sztuce polskiej; 
U niewidomych w Laskach; U rybaków kaszub-
skich; Polskie Lasy Państwowe; Strażactwo Pol-
skie; Len Polski; Milanówek – centrala polskiego 
przemysłu jedwabniczego; Janowa Dolina – mat-



144

ka polskich autostrad; Wielki triumf Polski 
na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej 
w Berlinie; Związek Polaków w Niemczech; 
Ryngraf NMP na orężu polskim. Stan bar-
dzo dobry. 150. –

314. POLSKA w krajobrazie i zabytkach. [Fot.]: 
(Jan) Bułhak, (Zdzisław) Marcinkowski, 
(Jan) Jaroszyński, (Henryk) Poddębski 
i inni, fotografje Wł.(odzimierz) Dzwonkow-
ski; [Photo-Plat (Stefan Plater-Zyberk i in.)]; 
[autorzy artykułów: Julian Ejsmond, Henryk 
Gąsiorowski Aleksander Janowski, Alfred 
Lauterbach, Juljusz Kłos, Władysław Miedniak, Mieczysław Orłowicz, Jerzy 
Remer, Tadeusz Szydłowski, Adam Wisłocki, Marjusz Zaruski; opisy zdjęć 
Wł. Dzwonkowski, Antoni Karczewski)]. T. 1-2. Warszawa Tad. Złotnicki 
1930-1931. – XLVII, [3], 140 s., 312 s. fot.; 137, [1] s., 320 s. fot., 34 cm, opr. 
wyd. pł. z tłocz. i złoc. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie i licu; na odwrocie 
ślepe tłocz. Opr. niesygn. projektu Franciszka Joachima Radziszewskiego. 
Monumentalny album 1446 fotografii krajoznawczych autorstwa najwybit-
niejszych fotografików polskich okresu międzywojennego. Zawiera zdjęcia 
krajobrazów i zabytków podług ówczesnych województw, z odrębnymi 
rozdziałami poświęconymi Warszawie, Krakowowi i Tatrom oraz stosow-
nymi objaśnieniami pióra krajoznawców. Dołączono kilka kart zeszytów 
tymczasowych w jakich wydano pierwotnie dzieło. Otarcia grzbietu (złoc. 
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nieco wyblakłe) oraz minimalne nadpęknięcia jego krawędzi, stan dobry. 
Wewnątrz czysty egz. 900. –

315. [POLSKA] POLEN. Warszawa: Liga Popierania Turystyki; Polskę Staats-
baner, [lata 30. XX w.]. – 23, [1] s., fot., 21 × 10 cm, brosz. wyd., rozkładana. 
Bogato ilustrowany folder propagujący Polskę pod względem turystycznym 
w języku holenderskim. Okładka kolor. projektu J. Tomaszewicza. Stan 
bardzo dobry. 60. –

316. [POLSKA] POLOGNE [Warszawa]: Liga Popierania Turystyki; Polskie 
Koleje Państwowe, 1937. – [8] s., mapa, 21 cm, leporello. Reklama turystycz-
na Polski z opisem jej najciekawszych miejsc. Na odwrocie kolorowa mapa 
kolejowa Polski z zaznaczeniem ciekawych miejsc autorstwa J. Kuczborskiej 
i T. Lipskiego (arkusz 54 × 42 cm). Drobne przetarcia w miejscach składania 
i na kilku krawędziach, stan bardzo dobry. 50. –

317. [POLSKA] TIL Polen for Vintersport. Warszawa: Liga Popierania Tury-
styki; Poolsche Staatbahnen, 1937. – [12] s., fot., 21 × 10 cm, leporello. Fol-
der reklamujący sporty zimowe w Polsce (Wisła, 
Zwardoń, Zakopane, Żegiestów, Krynica i kresowe 
Sianki, Sławsko i Worochta). Język duński. Schema-
tyczne mapki dojazdowe z fotografią „Lux-torpedy” 
kursującej do Krynicy i Zakopanego. Stan bardzo 
dobry. 30. –

318. POLSKI almanach uzdrowisk. Kraków: Polskie 
Towarzystwo Balneologiczne, 1934. – XI, [3], 506 
s., il., mapki, szkice, inseraty, 23 cm, opr. wyd. pł. 
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Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie i licu. Monumentalny informator zawie-
rający m.in. wykazy zabiegów, a także listy lekarzy. Złocenia w niewielkim 
stopniu wyblakłe. Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 120. –

319. POMNIKI Pomniki bojowników o nie-
podległość. 1794-1863. Tekst opracował Henryk 
Mościcki. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Robót 
Publicznych, 1929. – 325 s., 335 fot., LXVI pl., err., 
33 cm, oprawa pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na licu. 
Książka stanowi pierwszą próbę opisania i zin-
wentaryzowania zachowanych pamiątek z po-
wstań narodowych (powstanie kościuszkowskie 
1794 r., powstanie listopadowe 1830-1831, powsta-
nia 1846 i 1848 i powstanie styczniowe 1863-1864). 
Dotyczy wielu bohaterów powstania, których 
miejsca pamięci (cmentarze, groby, mogiły, epita-
fia, płyty nagrobne lub pomniki) zlokalizowano 

m.in. w następujących miastach, miejscowościach i miejscach: Bodzentyn, 
Bolimów, Brzeziny, Brzeżany, Busk, Chełmce, Chęciny, Chorostków, Chro-
berz, Częstochowa, Ćmińsk, Dalików, Fajsławice, Gałków, Gidle, Gostyń, 
Iganie, Ignacew, Igołomia, Imbramowice, Jędrzejów, Kalisz, Kamieńczyk, 
Kampinos, Kielce, Kleczew, Kłobuck, Kock, Końskie, Kraków, Krasnobród, 
Kruszyna, Krzeszowice, Krzykawka, Książ, Lądek, Licheń, Lubartów, Lu-
blin, Luborzyca, Lwów, Łabiszyn, Łomża, Łódź, Maciejowice, Małogoszcz, 
Miechów, Miłosław, Mołodeczno, Nałęczów, Niegolewo, Olkusz, Opatów, 
Opatówek, Ossa, Ostrołęka, Ostrowiec, Ostrów Mazowiecka, Oszmiana, 
Pieskowa Skała, Piotrków, Poddębice, Poznań, Praszka, Pyzdry, Racławice, 
Radomsko, Radzyń, Raszyn, Sancygniów, Sandomierz, Siedlce, Sieradz, 
Skała, Skrwilno, Somo-Sierra (Somosierra), Stanisławów, Stoczek, Strzelce 
Wielkie, Szadek, Ślesin, Śrem, Święciany, Tarnopol, Tarnów, Trzemeszno, 
Warszawa, Wąsosz, Węgrów, Widawa, Wilno, Winnogóra, Wizna, Wło-
cławek, Września, Zamość i Złotniki. Część z 335 fotografii, zwłaszcza 
z województw białostockiego, wileńskiego, poleskiego czy wołyńskiego, 
zawiera unikalne nieistniejące już miejsca. Całość zaopatrzona w indeksy 
i dokładne opisy. Niewielkie zaplamienia na licu okł. oraz drobne otarcie 
na krawędzi grzbietu. Wewnątrz gdzieniegdzie drobne plamki na krawę-
dziach marginesu poza ilustr., czysty egz. na pap. kredowym. Stan ogólny 
dobry. 360. –

320. [POMORZE] KSIĘGA pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza. Wyd. stara-
niem Pomorskiego Związku Podoficerów Rezerwy. [Komitet red.:  Esden-
-Tempski Kazimierz (1887-1936), Sydow Marian (1890-1948) i in.]. Toruń: 
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[b.w.], 1933. – [16], 553, [1] s., 7 portr., liczne fot. 
w ramach paginacji, 34 cm, opr. pł. wyd. Tytuł 
tłocz. złotem na grzbiecie i licu. Dzieło poświę-
cone odzyskaniu Pomorza dla Polski z szerokim 
uwzględnieniem odrodzonemu Wojsku Polskie-
mu na Pomorzu i polskiej administracji państwo-
wej. Znaczna część dzieła dotyczy również pracy 
polskiej i instytucjom polskim w województwie 
pomorskim oraz historii powiatów i miast pomor-
skich w latach 1920-1930. Drobne otarcia, głównie 
krawędzi opr. i grzbietu (tu złocenia nieco wybla-
kłe). Kilka kart podklejonych minimalnie przy 
krawędziach, stan bardzo dobry. 360. –

321. [POTOCKI Leon (1799-1864)] L.P. [krypt.]: 
Szkic towarzyskiego życia Warszawy z drugiej poło-
wy XIX stulecia. Poznań: J.K. Żupański, 1854. – VIII, 
112 s., 22 cm, opr. ppł. nieco późniejsza, przednia 
oryg. okł. brosz. zachowana (naklejona). Podpis wła-
snościowy aktorki Elżbiety Barszczewskiej-Wyrzy-
kowskiej (1913-1987). Epizody z życia towarzyskiego 
starej Warszawy autorstwa potomka magnackiego 
rodu. Drobne przybrudzenia na okł., wewnątrz na-
turalne zbrązowienia i ślad po odklejonym ekslibri-
sie, stan dobry. Rzadkie. 180. –

322. PRZEWODNIK po Polsce w 4 tomach. 
T. II: Polska południowo-wschodnia. Red. Sta-
nisław Lenartowicz. Warszawa: Związek Pol-
skich Towarzystw Turystycznych, 1937. – LIX, 
[1], 540  s., 17 k. mapek, 8 k. pl., mapa rozkł. 

63 × 57 cm w kieszonce, 2 mapki na wyklejkach, 15 cm, opr. wyd. pł., 
otarcia krawędzi grzbietu. Monumentalne wydanie całego przewodnika 
po Polsce, niezrealizowane z powodu wybuchu wojny (wydano 2 tomy). 
Tom obejmujący przeważnie kresy południowo-wschodnie. Zawiera 
plany miast, częściowo kolor. (Jarosław, Lublin, Lwów, Łuck, Przemyśl, 
Stanisławów, Tarnopol i Zamość) oraz mapy poszczególnych obszarów 
i regionów, w większości kolorowe, często na podwójnych kartach w skali 
1:100 000 – 1:300 000. Sześć map obszarów górskich Karpat Wschodnich 
(Beskid Huculski, Czarnohora i Gorgany). Mapa Polski pd.-wsch. luzem 
w kieszonce 63 × 56 cm. Wszystkie mapy wykonane przez Wojskowy In-
stytut Geograficzny. 250. –
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323. PRZEWODNIK podróżniczo-turystyczny. R. II: 
1935. Warszawa: „Orbis”, 1935. – 141, [19] s., 22 × 10 cm, 
brosz. wyd. Informator turystyczny „Orbisu” na rok 
1935. Zawiera m.in. informacje o komunikacji kolejo-
wej, autobusowej, powietrznej i morskiej w Polsce wraz 
z taryfą; Savoir vivre w podróży; porady higieniczne, 
meteorologiczne, dla myśliwych polujących w Polsce, 
kalendarz imprez turystycznych Orbisu, informacje 
o atrakcjach turystycznych poszczególnych regionów 
i województw w Polsce, uzdrowiska, przepisy celne 
oraz dane o placówkach dyplomatycznych i konsu-
larnych. W dziale ogłoszeniowym hotele godne po-
lecenia. Okł. przykurzona, zagięcia narożników. Stan 
dobry. 60. –

324. PRZEWODNIK zdrojowo-turystyczny pod red. 
Henryka Piotrowskiego. Warszawa: Zjednoczenie Pra-
cowników Niewidomych R.P., 1934. – 356, [2], XXXIII 
s., [2] k. tabl. rozkł., liczne il., 23 cm, brosz. wyd. Druga 
edycja wydawnictwa wychodzącego cyklicznie do 1939 
r. Zawiera artykuły wstępne popularyzujące uzdrowiska 
i zwiedzanie Polski oraz część szczegółową poświęconą 
balneografii. W tej ostatniej opis wszystkich zdrojowisk 
w Polsce ze skorowidzem dolegliwości w nich leczonych. 
Liczne inseraty i materiał ilustracyjny. Zażółcenia okł., 
zagięcia i uszkodzenia narożników brosz., grzbiet pod-
klejony pł., wewnątrz czysty egz. 90. –

325. PRZEWODNIKI Pomiana. T. 1: Gdynia, Wol-
ne M. Gdańsk i Wybrzeże. Warszawa: Biblioteka Pol-
ska, 1939. – 179, [33] (inseraty) s., il., plany, mapa na 
pierwszej wyklejce, 17 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. tyt. na 
grzbiecie i licu. Nowoczesny przewodnik turystyczny 
po polskim wybrzeżu z Gdańskiem i Gdynią. Pierwszy 
z cyklu planowanego w serii krajowej i zagranicznej 
oraz w językach obcych, z których wskutek wybuchu 
wojny ukazał się tylko niniejszy tomik. Zawiera zarów-
no informacje niezbędne turyście, jak i charakterystykę 
ogólną i szczegółową regionu. Całość podana czytelni-
kowi w sposób przejrzysty i poukładany. Lekki ślad po 
zalaniu na ostatniej wyklejce i na odwrocie, stan bardzo 
dobry. 100. –
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326. PRZYPKOWSKI Tadeusz: Warsza-
wa. Warszawa: Związek Propagandy Tu-
rystycznej m.st. Warszawy, 1939. – [12] s. s., 
fot., pl., 21 × 20 cm, brosz. wyd. Opis War-
szawy i obiektów godnych zwiedzania oraz 
ciekawszych miejsc w okolicach miasta. Po-
nadto podstawowe informacje przydatne dla 
turystów. Zdjęcia według autora, Henryka 
Poddębskiego i Stefana Plater-Zyberka (Pho-
to-Plat). Zagięcia dolnego narożnika, stan 
bardzo dobry. 40. –

327. PRZYPKOWSKI Tadeusz (1905-1977), 
ZACHWATOWICZ Jan (1900-1983): Mury 
obronne Warszawy. Wydane z okazji odsło-
nięcia odrestaurowanego fragmentu murów 
między bramą Poboczną, a Nowomiejską 
w październiku 1938 r. Warszawa: [b.w.], 
1938. – 19, [4] s., il., 25 cm, opr. karton wyd. 
Ekslibris Macieja Zimińskiego. Studium 
historyczno-architektoniczne fortyfikacji 
Starego Miasta w Warszawie z ilustracjami 
i planami. Stan bardzo dobry. 40. –

328. RACZYŃSKI Teodozjusz (1875 –?): Pod 
słońcem Afryki. Wrażenia z wycieczki do 
Egiptu i Ziemi Świętej. Warszawa: [b.w.], 1930. 
– 63, [1], fot., 24 cm, brosz. wyd. Dedykacja au-
tora z epoki. Relacja z podróży przez Włochy 
do Egiptu i Palestyny z 1930 r. Okł. ze śladami 
używania (zażółcenia), podklejona na pł. We-
wnątrz czysty egz., stan dobry. 50. –

329. RADZIMIŃSKI Józef (1910-?): Budu-
jemy Polskę; z przedm. wicepremiera E.(u-
geniusza) Kwiatkowskiego. Warszawa: Gł. 
Księgarnia Wojskowa, 1939. – 184, [2] s., [4] 
k. tabl. kolor., [1] k. mapa (kolor., rozkład.), 
liczne fot. w tekście, 28 cm, opr. pł. wyd. ze 
złoceniami, obwol. kolor. Książka propa-
gandowa dokumentująca dorobek Polski 
międzywojennej w  różnych dziedzinach 
życia. Tytuły rozdziałów: Na początku był 
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żołnierz, Walka o kapitał, Między Wschodem a Zachodem, Kapitałem 
Polski jest młodzież, Polska sprawiedliwości społecznej, Polska budująca, 
Pochwała Polski. Oprac. graf. Stefan Osiecki (1902-1977) i Jerzy Skolimow-
ski. Fotografie autorstwa m.in. „Foto-Fuks” (Marian Fuks), J. Malarski, 
W.(itold) Pikiel, St.(efan) Plater-Zyberk, H.(enryk) Poddębski i J.(an) Ryś. 
Mapa rozmieszczenia Polaków w Polsce i sąsiednich krajach europej-
skich oprac. na podstawie urzędowych materiałów spisowych i innych 
danych autorstwa Stanisława Wendekiera wg stanu na 30 III 1939. Skala 
1:6.500.000. Część egzemplarzy występuje bez tej mapy. Drobne zagięcia 
i uszkodzenia przy krawędziach obwol., stan bardzo dobry. 200. –

330. ROSTAFIŃSKI Józef (1850-1928): Z  Algie-
ryi. Przyroda i ludzie. Jako Seryja 2 szkiców: 
Ze świata przyrody. Z licznemi illustracyjami 
i kartami geograficznemi w tekście. Kraków: G. 
Gebethner i Sp., 1888. – VIII, 305 s., il., mapki 
(drzeworyty), 24 cm, opr. ppł. Tyt. tłocz. złotem 
na grzbiecie. Podpisy własnościowe: „J.(ulian) 
C.(zesław) Malcz (1834-1902), Olszowa”; „Śwital, 
Boernerowo”. Szkice geograficzne, krajoznaw-
cze, przyrodnicze i etnograficzne z podróży po 
Algierii. Niewielkie zbrązowienia na pierwszych 
kartach, stan bardzo dobry. 120. –
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331. RYDEL Lucyan (1870-1918): Warszawa i jej dzie-
je kulturalne i wojenne. Kraków: Centralne Biu-
ro Wyd. N.K.N., 1915. – 50 s., il., 18 cm, opr. kar-
ton okl. papierem ręcznie barwionym (niesygn. 
opr. Bolesława Zjawińskiego?). Popularna praca 
o historii i kulturze Warszawy. Niewielkie przy-
kurzenia okł., stan bardzo dobry. 100. –

332. SCHRAMMÓWNA Helena (1879-1942): O war-
tości artystycznej samodziałów ludowych w Wi-
leńszczyźnie. Wilno: [b.w.], 1927. – 3-8 s., il., 24 
cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki 
własnościowe. Odb.: „Wiedza i Życie”, nr 6: 
1927. Rozprawa o wyrobach artystycznych na 
Wileńszczyźnie. Tytuł na okł. Drobne zbrązo-
wienia na obrzeżach okł., stan dobry. 35. –

333. SEMPOŁOWSKA Stefania (1869-1944): Prze-
wodnik po Powązkach. Wyd.  3. Warszawa: 
„Nasza Księgarnia” Sp. Akc. ZNP, 1934. – 70, 
[1], [1] (dopełnienie luzem), [1] k. mapa, err., 17 
cm, brosz. wyd. Przewodnik po narodowej ne-
kropolii w układzie profesji oraz zaznaczeniem 
grobów. Zawiera szereg nieistniejących dziś już 
mogił zniszczonych w czasie wojny, jak i wsku-
tek działalności władz cmentarza. Ślady używa-
nia, zwłaszcza na okł. (przybrudzenia i otarcia na odwrocie). Wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. Popularny przewodnik z niespotykanym dotąd 
w opisach bibliotecznych dopełnieniem. 45. –

334. SKOLSZCZYZNA i powiat doliniań-
ski. Stanisławów: Wojewódzki Związek Mię-
dzykomunalny „Karpaty Wschodnie”, [1939]. 
– [12] s.: fot., 21 × 20 cm, brosz. wyd. Informa-
tor turystyczny wydany pod protektoratem 
Ligi Popierania Turystyki i Polskich Koleji 
Państwowych propagujący uroki regionu. 
Zawiera opis ważniejszych miejscowości i wsi 
huculskich pod względem krajoznawczo-
-turystycznym. Reprodukcje fotograficzne, 
w tym całostronicowe, m.in. autorstwa Hen-
ryka Poddębskiego. Drobne zagięcie u dołu. 
Stan ogólny bardzo dobry. 40. –
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335. SŁAPA Aleksander (1895-1964): Gosz-
czyński na Podhalu (1832). Kartka z prze-
szłości Podhala i Tatr. Kraków: Gebethner 
i Sp., [1914]. – 43, [1] s., [4] k. tabl.: il., 23 cm, 
brosz. wyd. Historia pobytu poety Sewery-
na Goszczyńskiego (1801-1876) na Podha-
lu w 1832 r. (Czorsztyn, Gorce i Łopuszna) 
oraz wpływ tej wizyty na jego twórczość. 
Ślady używania na okł. Wewnątrz czysty 
egz. Stan dobry. 80. –

336. SŁUPSKI Zygmunt Światopełk 
(1852-1928): Warszawa. Ludzie, od któ-
rych ulice wzięły nazwy. Pół tysiąca 
portretów, pomników i.t.d. Tekst i rys… 
Warszawa: Nakł. własny, 1926. – 229, 
[3] s., il., 20 cm, opr. ppł. Tyt. tłocz. na 
grzbiecie. Ślad po podpisie własnościo-
wym. Alfabetyczny słownik patronów 
ulic warszawskich z licznymi rysunka-
mi w tekście. Autor uwzględnił także 
postacie, które jeszcze ulic w Warszawie 
nie miały, ale na to zasługiwały. W wie-
lu przypadkach słownik podaje również 
herb danej postaci. Drobne otarcia opr. 
i zażółcenia, stan dobry. 60. –

337. SMOLEŃSKI Jerzy (1881-1940): 
Ludność o  języku ojczystym polskim 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Warszawa: Główny Urząd Statystycz-
ny, 1934. – [4], 22 s., [3] k. map (kolor.), 4 
mapki w tekście, 27 cm, brosz. wyd. Odb.: 
„Kwartalnik Statystyczny”, t. X, z, 4: 1933. 
Statystyka rdzennej ludności Polski na 
poszczególnych obszarach Rzeczypospo-
litej. Praca przygotowana na Międzynaro-
dowy Kongres Geograficzny w Warszawie 
w 1934 r. Układ dwuszpaltowy. Opis wg 
okł. Streszczenie w jęz. franc. Zażółcenia 
okł., stan bardzo dobry. 45. –
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338. SOSNOWSKI Paweł (1859-1947): Karpaty – na-
sze góry graniczne. Obraz geograficzny. Wyd. 
2 przejrz. i uzup. Warszawa: Pol. Tow. Krajo-
znawcze, 1923. – 60, [1] s., 22 il., 5 mapek, 22 
cm, brosz. wyd. Popularny zarys monograficz-
ny polskich Karpat. Grzbiet sklejony. Drobne 
zażółceenia, stan bardzo dobry. 40. –

339. STADNICKI Antoni (1874-1906: Na obu 
półkulach. Wrażenia i listy z podróży. T. 1-2. 
Kraków – Warszawa: D. E. Friedlein – Wende 
i Sp., 1909-1911. – XXIV, 248 s., [1] k. portr., il.; 
[4], 307, [1] k. portr., il., 23 cm, opr. ppł. z epo-
ki. Tyt. tłocz. na grzbiecie, przednia oryg. okł. 
brosz. zachowana (naklejona). Zbiór repor-
taży i wspomnień z podróży odbytych pry-
watnie i służbowo przez autora, który był dy-
plomatą w służbie austriackiej. Zawiera opisy 
podróży z Podola (charakterystyka polskiego 
klimatu kresów), Bośni Dalmacji, Maroka, 
Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku 
i Egiptu. Znakomity styl i język oraz ciekawe 
opisy zjawisk i ludzi, zostały podkreślone przez Stanisława hr. Tarnowskie-
go i Lucjana Rydla, autorów przedmowy do wydanego pośmiertnie zbioru 
(zmarł na febrę na placówce w Kairze). Papier kredowy. Gdzieniegdzie drob-
ne zbrązowienia i otarcia na okł., stan dobry. 150. –

340. STELMACHOWSKA Bożena (1888-1956): Rok obrzędowy na Pomorzu. 
Toruń: Inst. Bałtycki, 1933. – X, [2], 271 s., 24 cm, opr. ppł. Zdezaktualizo-
wane pieczątki własnościowe. Pamiętnik In-
stytutu Bałtyckiego. Balticum, z. 7. Studium 
etnograficzne poświęcone obrzędom i oby-
czajom ludowym, w tym świętom religijnym 
na Pomorzu. Niewielkie przytarcia na okł. 
Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 80. –

341. STIASNY Bronisław: Cieszyn i Zaolzie. Ilu-
strowany przewodnik. Cieszyn: nakł. własny, 
[1938]. – 96 s., [1] k. pl.: 30 fot., mapka w tek-
ście, 17 cm, brosz. wyd. Przewodnik po Śląsku 
Cieszyńskim wydany po powrocie Zaolzia do 
macierzy. Zarys historii Śląska Cieszyńskiego 
i opis poszczególnych jego części pod wzglę-
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dem turystyczno-krajoznawczym. Mapka 2 stronicowa w ramach paginacji 
(s. 48-49). Plan orientacyjny całego Cieszyna z indeksem ulic. Drobne przy-
brudzenia tylnej okł, stan dobry. 75. –

342. SYROKOMLA Władysław [właśc. KON-
DRATOWICZ Ludwik] (1823-1862): Niemen od 
źródeł do ujścia. Wilno: A. Ass, 1861. – [4], 172 
s., 21 cm, opr. płsk. z epoki. Tytuł i supereksli-
bris („H.R.”) tłocz. złotem na grzbiecie. Zawie-
ra: 1) Monografija rzeki Niemna od jego źródeł 
do Kowna; 2) Pamiętnik podróży żeglarza li-
tewską wiciną z Kowna do Królewca. Pierwsze 
autorstwa Władysława Syrokomli, drugie przez 
niego przerobione i przeredagowane. Praca łą-
cząca w sobie elementy poematu, monografii 
historyczno-krajoznawczej rzeki i miasteczek 
i dokumentu czasu w postaci relacji z podróży. 
Poświęcona rzece Niemen i jej okolicom. Autor 
uważał, że „jedną z silnych, herkulesowych żył 
naszej Litwy jest rzeka Niemen. Choć nie bogaci 
tylu co hrabia Tyszkiewicz materjałami, posta-

nowiliśmy przebiędzą [!] Niemen od jego źródeł aż do ujścia i ukorzystnić 
martwo leżące materiały, które się w tece naszej od lat kilkunastu zgro-
madziły…”. Na końcu spis alfabetyczny rzek wpadających do Niemna oraz 
znaczniejszych miejscowości przez które rzeka przepływa z odnośnikami 
do stron. Otarcia narożników (jeden uszkodzony), zbrązowienia i niewielki 
ślad w górnej części po zalaniu, 300. –

343. [SZEMBEK Krystyna (1885-1974)]: Ja-
złowiec. [Jazłowiec: SS. Niep. Poczę-
cia Najśw. Maryi Panny: 1938]. – 205 
s., [2] k. tabl. (rozkł.), fot., il., 18 cm, 
brosz. wyd. Monografia Zakładu SS. 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Ja-
złowcu k. Buczacza wraz ze spisem 
uczennic z lat 1863/64-1937/8 (wśród 
nich przeważały pochodzące z naj-
znamienitszych rodów szlacheckich 
i ziemiańskich). Grzbiet okł. podkle-
jony, dolna część karty tyt. obcięta, 
stan dobry. 100. –
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344. SZYDŁOWSKI Tadeusz (1883-1942): Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzo-
nych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 
i Rusi Czerwonej. Z 227 rycinami i mapką orjentacyjną. Lwów: Namiest-
nictwo i Wydział Krajowy, [1919]. – [VIII], 213, [2] s., mapa, 227 il. w tek-
ście, 30 cm, brosz. wyd. Podpis: „Teodor Puławski”. Opracowanie dotyczące 
zniszczeń zabytków podczas I wojny światowej. Zawiera unikalny materiał 
ikonograficzny z 227 wizerunkami dworów i pałaców polskich, kościołów, 
cerkwi i synagog na Kresach Wschodnich. Grzbiet nadpęknięty, drobne przy-
brudzenia okł. Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 200. –

345. ŚWIAT w obrazach. Zbiór fotografii najbardziej uwagi godnych miast, oko-
lic i dzieł sztuki z Europy, Azyi, Afryki, Australii, Północnej i Południowej 
Ameryki; zestawiony i wykonany pod kier. Johna L. Stoddarda (1850-1931) 
przez The Werner Company, Chicago (Londyn, Berlin, Paryż); wyd. Józef 
Laskownicki (1841-1909); red. odp. Adam Krajewski. Lwów: „Dziennik Pol-
ski”, [przed 1900]. – [4] s., 256 s. tabl.: il., 28 × 35 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. 
złotem na grzbiecie i licu z czerwono-złotymi wizerunkami różnych ele-
mentów z różnych stron świata (np. Wieża Eiffla, Statua Wolności, Sfinks); 
na odwrocie Album fotografii z całego świata słynnego amerykańskiego 
podróżnika i reportażysty. Drobne otarcia na krawędziach opr., wewnątrz 
czysty egz. na pap. kredowym (jedynie s. 239-240 nieznacznie uszkodzona, 
naddarta), stan bardzo dobry. 400. –
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346. TAYLOR Merlin Moore (1886-1939): Wśród 
ludożerców; [przekład autoryzowany Jerzego 
B. Rychlińskiego (1892-1974)]. Poznań: Wyd. 
Polskie R. Wegnera, 1930. – [4], 196, [3] s., [11] 
k. tabl.: 40 fot., 25 cm, oryg. pł. wyd. Tłocze-
nia na przedniej okł. i złocenia na grzbiecie. 
Podpis własnościowy. Bogato ilustrowana re-
lacja z podróży do Nowej Gwinei. Opis oby-
czajów i zwyczajów Papuasów. Tyt. oryg.: He-
art of black Papua. Ślady używania na okł. 
(przybrudzenia i otarcia), stan dobry (złoce-
nia w dużym stopniu zachowane). Wewnątrz 
czysty egz. 70. –

347. TROJANOWSKI Wincenty: Kamionek 
i Praga. Z przeszłości historycznej prawego 
brzegu Wisły w Warszawie. Warszawa: [b.w.], 
1920. – 30, [1] s., [2] k. tabl.: il., 22 cm, opr. 
karton współcz., oryg. okł. brosz. zachowa-
ne. Monografia kościoła parafialnego na Ka-
mionku z najstarszym cmentarzem przyko-
ścielnym w Warszawie funkcjonującym od 
XIII w. Liczne materiały do historii warszaw-
skiej Pragi wraz z ikonografią (m.in. widoki 
Pragi). Drobne zagniecenia i zażółcenia, stan 
dobry. 50. –

348. UZDROWISKA polskie. Przewodnik po 
uzdrowiskach zrzeszonych w  Związku 
Uzdrowisk Polskich. Warszawa: Zw. Uzdro-
wisk Pol., 1933. – 190, [2], 16 (inseraty) s., [4] k. 
tabl. rozkład. (plansze), il., 23 cm, brosz. wyd. 
Przewodnik po kilkunastu polskich uzdrowi-
skach, w tym kilku kresowych w wojewódz-
twach południowo-wschodnich. Dołączono 
informator o bazie noclegowej oraz insera-
ty. Projekt okł.: Józef Rachwalski, plansze 
Aldona Witwicka. Drobne zagniecenia okł. 
na krawędziach i przykurzenia, wewnątrz 
na krawędzi kilkunastu ostatnich kart lekki 
ślad po zalaniu, stan dobry. 75. –
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349. WALDO Artur. L. (1896-1985): Czar miasta Kościusz-
ko. Opowieść na tle prawdziwych wydarzeń. Chicago: 
„Dziennik Zjednoczenia”, 1936. – 255 s., il., 22 cm, brosz. 
wyd. Zbeletryzowana praca amerykańskiego działacza 
polonijnego dotycząca śladów Polskich w USA i współ-
czesnego obrazu tamtejszej Polonii. Drobne ślady używa-
nia na okł., podklejenia przy krawędziach wewnątrz okł., 
stan dobry. 75. –

350. WARSZAWA. (Album 48 fotografii). Warszawa: Wydawnictwo K. Wo-
jutyńskiego, [przed 1914]. – [48] fot., 12 × 16 cm, opr. pł. wyd. z tłoczonym 
złotem tyt. na przednim licu. Po obu stronach lica tłocz. ślepo przy kra-
wędzi ozdobna ramka, na odwrocie zaś nazwa edytora. Album widoków 
Warszawy zawierający jej ważniejsze ulice, gmachy i zabytki sztuki, w tym 
dziś nieistniejące albo zmienione (Arkady Nowego Zjazdu, Ratusz, Pałac 
Saski, Sobór, Dworzec Wiedeński i Petersburski). Niewielkie zagniecenie 
jednego obrazu oraz dwie brązowe plamki, nieznaczne otarcia krawędzi 
grzbietu oraz zaplamienia na licu, stan dobry. 240. –

351. [WARSZAWA] Dyplom czeladnika kunsztu ślusarza Edwarda Henryka 
Raucha. Warszawa: Urząd Starszych Zgromadzenia Ślusarzy, Puszkarzy 
i Ostrogarzy, 10 VII 1902. Litografia 55 × 43 cm (rozkładana), 21 × 14 cm. 
Tekst i tytuł równoległy w języku ros. i pol. W podwójnej ramce z dwu-
głowym orłem carskim na którego piersi herb Królestwa Polskiego, pa-
noramą Warszawy od strony Pragi (u góry) oraz widokiem warsztatu ślu-
sarskiego z atrybutami maszyn rzemieślniczych i przemysłowych (trakcja 
parowa) oraz umiejscowionym pośród nich centralnie, herbem miasta 
Warszawy (u dołu). Autografy członków cechu, znaczek opłaty skarbowej 
(skasowany) i pieczęć tuszowa Urzędu Starszych Zgromadzenia Ślusarzy 
w jęz. ros. Podklejony na płótnie. Ślady zalania na obrzeżach ramki, poza 
tym stan dobry, oraz: Książka rzemieślnicza Edwarda Henryka Raucha, 
czeladnika kunsztu ślusarskiego. Wydana 9 VII 1902 r. przez Zgromadze-
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nie Ślusarzy w m. Warszawie. 
Formularze, ręcznie wypełnia-
ne. Pieczęć cechu (takaż sama 
jak na dyplomie) i autografy 
starszych zgromadzenia, s. 32. 
Na końcu książeczki pieczęć 
tuszowa magistratu m. War-
szawy, 17 cm, opr. karton wyd. 
Ślady używania i drobne zbrą-
zowienia, stan dobry. 200. –

352. [WARSZAWA] FABRY-
KA Maszyn Rzewuski i S-ka 
„Ignis”. Narzędzia i rekwizyta 
dla Straży Ogniowych. Warsza-
wa: FM Rzewuski i S-ka, [przed 
1914]. – 43 s., liczne il. w tek-
ście, 24 cm, brosz. wyd. Cen-
nik fabryki warszawskiej przy 
ul. Ordynackiej 7. Obejmuje 
następujące działy: 1. Sikawki, 

beczki, wozy rekwizytowe, węże, łączniki, zwijadła, wiadra itp.; 2. Drabiny, 
bosaki, drągi, kotwice, przyrządy ochronne od dymu i ognia, przyrządy 
ratunkowe, pochodnie i latarnie; 3. Kaski, ozdoby do kasków, szlify, guziki 
mundurowe, pasy, topory i pochwy, linki ratunkowe, karabinjery, trąbki 
i gwizdawki. Drobne zbrązowienia przy krawędziach wskutek zastosowania 
zszywek oraz zagięcia i uszkodzenia przy krawędziach. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 75. –

353. [WARSZAWA] GAZETA Warszawska, nr 
150-197. Warszawa 19 IX – 10 XII 1825. Red. 
i wyd. Tadeusz Włodek (?-1832), s. 2053-
2560, 24 cm, poszyt z epoki (karton, papier). 
Dziennik warszawski ukazujący się od 1774 r. 
do 1939 r. (z krótkimi przerwami i zmienio-
nymi tytułami w XX w.). Zawiera informa-
cje krajowe i zagraniczne oraz znaczną ilość 
wiadomości lokalnych warszawskich, w tym 
kronikę towarzyską, wiadomości handlowe 
i inseraty. Zbiór 48 numerów z dodatkami 
(każdy numer liczy średnio 16 stron w ukła-
dzie dwuszpaltowym). Numer 190 wraz z do-
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datkiem przestawiony (znajduje się na końcu poszytu). Grzbiet uszkodzony, 
tylna okł. zniszczona (ubytki), blok zwarty, wewnątrz czysty egz., stan 
dobry. 500. –

354. [WARSZAWA] ILUSTROWANY prze-
wodnik po Warszawie wraz z treściwym 
opisem okolic miasta. Warszawa: Redakcya 
„Wędrowca”, 1893. – XV. [1], 292, [16] (insera-
ty) s., plan (50 × 53 cm), 20 cm, opr. pł. wyd., 
sygn.: „Introligatornia F. Ksaw. Niedbalskiego 
w Warszawie”. Jeden z bardziej dokładnych 
XIX w. przewodników po Warszawie i jej oko-
licach. Bogato ilustrowane dzieło grafikami 
podług Michała Andriollego ze szczegóło-
wym opisem miasta i jego pomników archi-
tektury i zabytków sztuki. Zawiera infor-
macje o wielu już nieistniejących miejscach. 
Plan Warszawy i Pragi z przyłączonymi świe-
żo przedmieściami. Oryginalna oprawa wydawnicza XIX w. introligatorni 
warszawskiej. Naturalne zażółcenia na kartach. Otarcia przy krawędziach 
opr., plan podklejony. Stan ogólny dobry. 180. –

355. [WARSZAWA] PETIT guide de Varsovie. [Oprac.: R. Danysz-Fleszarowa, 
K. Konarski, L. Niemojewski i J. Sienkiewicz]. Warszawa: Pol. Tow. Krajo-
znawcze, 1933. – 109, [3] s., [1] k. pl. złoż. (48 × 55 cm), [10] k. tabl.: fot., err., 
16 cm, opr. karton wyd. Francusko-języczny przewodnik po Warszawie 
promujący zarówno jej historię i zabytki, jak i nowoczesny charakter mia-
sta. Lekki ślad po zalaniu i niewielkie zażółcenia okł, stan dobry. 50. –

356. [WARSZAWA] PLAN ogólny War-
szawy na P.W.K. w Poznaniu r. 1929. 
[Oprac.: Filipkowski Stanisław (1896-
1954), Różański Stanisław (1899-1981), 
Buckiewiczówna Maria (1898-1950)]. 
Warszawa: [b.w.], 1929. – 32 s., [1] k. pl. 
luzem (43 × 44 cm), 34 rys., 33 cm, brosz. 
wyd. Nadb. z „Architektury i Budow-
nictwa”, z. 2: 1929. Studium absolwentki 
Politechniki Warszawskiej będący w za-
łożeniu wizją dalszego rozwoju stolicy. 
Papier kredowy. Drobne zagniecenia 
i zażółcenia krawędzi okł. Wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. 60. –
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357. [WARSZAWA] VARSOVIE – Łowicz. Varso-
vie: Liga Popierania Turystyki, 1938. – [12] s., fot., 
21 × 10 cm, leporello. Folder turystyczny reklamujący 
Warszawę i Łowicz w języku franc. drobne uszko-
dzenie narożnika i naddarcie, stan dobry. 30. –

358. [WARSZAWA] WIDOKI Warszawy. Warszawa: Magistrat m.st. Warsza-
wy, 1929. – [2] s., 24 k. tabl.: 25 fot., 28 cm, opr. karton wyd. Podpis wła-
snościowy. Odb. z: „Monografji Warszawy”. Album widoków Warszawy. 
Spis ilustracji również w jęz. franc. Papier kredowy. Drobne przybrudzenia 
i zagięcia okł. Wewnątrz stan bardzo dobry. 50. –

359. [WARSZAWA] Z za kulis Warszawy. Kraków: L. Zwoliński i Sp., 1901. 
– [4], 221, [2] s., 20 cm, opr. ppł. wyd. Zbiór utworów literackich o ży-
ciu codziennym w Warszawie pod zaborem rosyjskim. Zawiera m.in.: 
Procesy polityczne w Warszawie; Działalność nielegalna w Warszawie; 
Ulica w Warszawie; S. Stachurski, Żydek z Warszawy; Prasa warszawska; 
Geldhaberya warszawska; Wł. Reymont, Sielanka; Literatura warszawska; 
Wł. Perzyński, Przygody zaziemskie Warszawianki. Okładka w typografii 
secesyjnej. Otarcia opr., okładziny zewnętrzne otarte, wewnątrz zażółcenia, 
stan dobry. 80. –

360. [WARSZAWA] NADPISI na miednych doskach, pristrojennych k stienam 
warszawsko-wolsoj kladbiszczenskoj cerkwi, o wojennych diejstwijach pod 
Warszawoju v 1831 godu; [przedm. I. Korzeniewskij]. [Wyd. 1]. Warszawa: 
[b.w.], 1887. – VII, [1], 54, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Pieczątka z epoki z koro-
ną szlachecką. Inskrypcje na miedzianych tablicach przymocowanych do 
ścian Warszawsko-Wolskiej Cerkwi przy Cmentarzu Prawosławnym do-
tyczące działań wojennych przeciw polskim buntownikom w 1831 r. Zbiór 
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sześciu napisów epigraficznych umieszczonych na 
dawnej Cerkwi – mauzoleum Włodzimierskiej Iko-
ny Matki Bożej, patronki dnia, w którym zdobyto 
Warszawę 25 i 26 VIII / 7 i 8 IX 1831 r. Napisy te zli-
kwidowano w 1915 r. po oddaniu dawnego kościoła 
św. Wojciecha katolikom przez gen.-gubernatora 
Beselera. Inskrypcje zawierały również spis jedno-
stek armii rosyjskich oraz ich dowódców, a także 
spis poległych i rannych oficerów podczas szturmu 
polskiej stolicy. Ślady używania (drobne uszkodze-
nia okł. i niewielki ubytek na odwrocie). Egz. pod-
klejony. Bardzo rzadka edycja. 120. –

361. [WARSZAWA] TASCHEN-Kalender für 1916. War-
schau: Amerikanischer Bazar, 1916. – [1], 1-31 s., 31, 
11,5 × 5,5 cm, brosz. Wyd. Kalendarz firmy „Amery-
kański Bazar” na rok 1916 zawierający część kalenda-
rzową i reklamy firmy sprzedającej m.in. pamiątki 
z wojny. Dodatkowo tabela kursów przeliczeniowych 
rubel-marka oraz spis izraelskich świąt religijnych. 
Język niem. Stan bardzo dobry. 100. –

362. WASHBURNE H.[eluiz Chandler] 
(1892-?): Przez lądy i morza; przełoż. Stefan-
ja Heymanowa. Z ilustr. Kraków: Księgar-
nia Powszechna, 1937. – 255, [1] s., il., 23 cm, 
opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na grzbie-
cie. Bibljoteka Naukowa dla Młodzieży, t. 
II. Podróż dookoła świata żony amerykań-
skiej rodziny w formie korespondencji do 
synka. Wśród szlaku podróży znajdowała 
się m.in. Polska, Ukraina sowiecka i ZSRR. 
Tyt. oryg.: Letters to Channy: A Trip Aro-
und the World. Okładka kolor. wg projektu 
„alef” (?). Stan bardzo dobry. 120. –
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363. WIELICZKA. Salines Célèbres Pologne. Var-
sovie: Liga Popierania Turystyki; Chemins de 
Fer de L’Etat Polonais, 1937. – [12] s., fot., 21 × 10 
cm, leporello. Ilustrowany folder propagujący 
odwiedziny kopalni soli w Wieliczce. Z planem 
kopalni i jej dawnymi i współczesnymi widoka-
mi. Stan bardzo dobry. 30. –

364. [WILNO] INFORMATOR kieszonkowy m. 
Wilna na r. 1937/8. Z planem miasta. R. I. Wil-
no: J. Kwiatkowski, [1937]. – [64] s., plan (59x49 
cm), 12 cm, opr. karton wyd. Zawiera rozkłady 
jazdy pociągów i autobusów; taryfę opłat pocz-
towych; spisy urzędów, instytucji społecznych, 
szkół, lecznic oraz wykaz chrześcijańskich wol-
nych zawodów, firm przemysłowo-handlowych, 
rzemieślniczych i innych. Tytuł wg okł. Plan 
Wilna ze skorowidzem ulic (Skala 1:15.000). 
Stan bardzo dobry. 100. –

365. WILNO – Legjony: 6/VIII 1914 r. – 6/VIII 1928 
r. [Komitet Red.: Batorowicz Józef, Krzewski 
Karol, Łopalewski Tadeusz i in.] Wilno Komitet 
Organizacyjny VII Zjazdu Legjonowego w Wil-
nie 1928. – 109, [3] s., il., 25 cm brosz. wyd. Zbiór 
wspomnień i utworów związanych z Wileńsz-
czyzną i jej udziałem w odzyskaniu niepodle-
głości Polski. Wśród autorów m.in.: Bandurski 
Władysław, Hulewicz Wiktor, Kościałkowski 
Marian, Kaden-Bandrowski Juliusz, Reutt Ma-
ria i Remer Jerzy. Na okł. złocony herb Wilna 
w panopliach. Projekt okł. Jerzy Hoppen. Fot. 
ze zdjęć Jana Bułhaka. Drobne przybrudzenia 
okł., ślady reperacji oraz lekki ślad po zalaniu 
w dolnej części kilku ostatnich kart, stan dobry.
 90. –

366. [WISŁA] (SZYSTOWSKI Mieczysław (1852-
1915): Wyprawitielnia raboty na r. Wislie w prie-
diełach Carstwa Polskago. Sostawił Mieczisław 
Arkadiewicz Szistowskij. Tiekst. Atłas. S.-Pie-
terburg: Institut Inżinierow Putiej Soobszcze-
nija Impieratora Alieksandra I., 1887. – [2], 156, 
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[4], II; [2], II, k. tabl. XVII (rozkładane): mapy, plany i schematy, współopr. 
płsk. z epoki. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Roboty regulacyjne na Wiśle 
w granicach Królestwa Polskiego. Tekst z atlasem. Autor był inżynierem 
dróg i mostów, absolwentem Politechniki w Rydze, paryskiej École des 
Ponts et Chaussées oraz petersburskiego Instytutu Inżynierów Komuni-
kacji. W okresie późniejszym był budowniczym portu w Windawie. Dzieło 
omawia hydrografię Wisły, jej żeglugę i sposoby administracji. Obszerny 
rozdział pracy traktuje sprawę jej regulacji na granicy z Austrią z poszcze-
gólnymi fazami wykonywania robót na kolejnych odcinkach oraz zastoso-
waniem najnowszych środków technicznych. Ponadto prezentuje odcinki 
już uregulowane i wymagające pilnie robót (m.in. okolice Warszawy – 
Czerniaków i Saska Kępa). Zawiera 16 tablic, zawierających mapę hydrogra-
ficzną Wisły, przekroje i schematy zastosowanych rozwiązań technicznych 
oraz plany rzeki z lat 1882-1885 na różnych odcinkach. Cenne dzieło XIX 
w. dla rozwoju zagospodarowania Wisły. Znaczne otarcia i nadpęknięcia 
grzbietu opr., tyt. wyblakły, blok książki zwarty. Zagięcia krawędzi kilku 
wystających tablic. Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 300. –

367. WYSTAWA etnograficzna, Kraków, od 
dnia 25/VI. do 15/IX. 1931 r. [Kraków: Miejskie 
Muzeum Przemysłowe], 1931. – [12] s., [16] s. 
tabl. (częściowo kolorowe), 25 cm, brosz. wyd. 
Katalog wystawy etnograficznej w Krakowie. 
Komitet Organizacyjno-Wykonawczy: Eu-
geniusz Tor, Seweryn Udziela, Tadeusz Se-
weryn, K. Witkiewicz i Tadeusz Piotrowski; 
współudział artystyczny Jan Hryńkowski 
i Henryk Starzyński. Zawiera opis poszcze-
gólnych części wystawy z podziałem na kra-
iny Polski oraz liczne ilustr., w tym kolor. 
(wycinanki kurpiowskie, skrzynie krakow-
skie malowanki dąbrowskie). Opis wg okł. 
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Papier kredowy. Okł. lekko przykurzona 
na obrzeżach z drobnym uszczerbkiem na 
odwrocie, blok poluzowany, wewnątrz stan 
bardzo dobry. 100. –

368. 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. karton 
wyd. z obwol. Układ graficzny, oprac. fo-
tografii (autorstwa M. Zaruskiego), oprawa 
i kolorowa plansza Atelier (Anatol) Girs – 
(Bolesław) Barcz. Opowiadania żeglarskie 
z podróży jachtowych po morzach słynne-
go generała Wojsk Polskich, podróżnika, 
taternika i żeglarza. Drobne przybrudze-
nia i uszkodzenia obwol. oraz podklejenia 
kartonu. Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny 
dobry. 100. –

369. [ZAŚWIRZ koło Święcian] – KUKIEL 
Felix: Nayiaśniejszy… Imperatorze Ale-
sandrze Pawłowiczu… Przynosi powtór-
ną appelacyjną prośbę… w imieniu Mar-
szałka Pttu Zawileyskiego Kazimierza 
Sulistrowskiego…[Wilno]: Litewsko Wi-
leński Głł. Sąd 2go Departamentu, 1807, 
s. [22], poszyt z epoki. Pismo adwokata 
Sądu Głównego Litewskiego w sprawie 
rozstrzygnięcia skomplikowanej sprawy 
funduszów kościelnych (w tym fundato-
rów Zenowiczów) w klasztorze karmelitów 
trzewiczkowych w Żaświrzu (obecnie ko-
ściół i klasztor odbudowany i przywróco-
ny Kościołowi na Białorusi). Tytuł w na-
główku. Lekki ślad po zalaniu w części 
górnej, stan dobry. 200. –

370. ZIELIŃSKI Adam (1902-1991): Z pleca-
kiem przez Karpaty. Podręcznik turysty-
ki górskiej letniej i zimowej. Warszawa: 
Główna Księg. Wojskowa, 1939. – 163, [1] 
s., [2] k. tabl. (luzem), 18 cm, brosz. wyd. 



Biblioteczka Sportowa, nr 46. Praktyczny podręcznik turysty górskiego 
w warunkach letnich i zimowych. Drobne zagięcia okł. przy narożniku 
i dolnym grzbiecie. Czysty egz. Stan ogólny dobry. 60. –

ZARUSKI, poz. 368
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P O C Z T Ó W K I

SOSNOWIEC. Karty pocztowe sprzed 1914 r. wydane przez firmę M.K. w S., 
ok. 9 × 13,7 cm, światłodruk kolorowy:

371. Nowy Pałac Schöna 50. –

372. Pałac H. Dietla 50. –

373. Pałac Schöna 50. –

374. Pszemsza 50. –
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375. Rurkownia Hulezyńskiego
 50. –

376. St. D. Z. W. W. [Stacja Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej]
 60. –

377. Starososnowiecka 50. –

378. Staw pod zamkiem 50. –
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379. Teatr zimowy 50. –

380. Ulica Główna 50. –

381. Ulica Modrzejewska 50. –

382. Ulica Renardowska 50. –
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383. W parku Dietla 50. –

384. Widok w parku Dietla 50. –

385. Widok w parku Schöna 50. –

POLSKIE Towarzystwo Krajoznawcze. (PTKraj.) – powstałe w 1906 r. z inicja-
tywy m.in. Aleksandra Janowskiego, Kazimierza Kulwiecia, Zygmunta Gloge-
ra, Mikołaja Wisznickiego i innych. Powstało w Warszawie, a swoim zasięgiem 
obejmowało zabór rosyjski. Głównym propagatorem idei polskiego krajoznaw-
stwa był Aleksander Janowski, urzędnik Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w So-
snowcu, a później w Warszawie. PTKraj. prowadziło działalność popularyza-
torską, wydawniczą i turystyczną. 
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ŁYSOGÓRY. Projekt członka PTK Mikołaja Wisznickiego (1870-1954) Ty-
tularnego generała brygady Wojska Polskiego, wybitnego pedagoga, pioniera 
krajoznawstwa, jedenego z twórców Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
grafika i malarza. Warszawa: Wyd. P.T.K., Fototypia A. Trybalski, Kraków, ok. 
1907. – ok. 9 × 14,2 cm, światłodruk kolorowy.

386. Brama zamkowa w Bodzentynie […] stanowi 
czysty zabytek tego stylu. 70. –

387. Dwór w  Starej Słupi. Nad 
wejściem tarcza herbowa Niego-
lewskich, w  przedpokoju tabli-
ca żelazna z herbem i inicyałami 
bisk. Kajetana Sołtyka. 70. –

388. Figura kamienna na cmentarzu w Nowej 
Słupi […] uważana przez lud za posąg królowej 
Jadwigi. 70. –
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389. Klasztor Świętokrzyski. […] 
Nazwę i sławę wziął od znajdującej 
się tu reliwii drzewa Krzyża Świę-
tego. 70. –

390. Kościół w Dębnie. 70. –

391. Kościół w Dębnie. […] figura, stojąca na cie-
kawym ornamencie z głową szatana, zdobi front 
kościoła. 70. –

392. Krużganek klasztoru Św. Krzyża. 70. –
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393. Nad wejściem do klasztoru św. Katarzyny 
tarcza herbowa zakonów franciszkańskich. 70. –

394. Posąg pielgrzyma u stóp Łysej Góry. Votum 
ustawione na pamiątkę uzdrowienia. 70. –

395. Puszcza łysogórska. 70. –
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396. Starzec 90-letni, Franciszek Kulok z okolic 
Starej Słupi. 70. –

397. Szczyt Łysicy – gołoborze – 
miejsce sabatów czarownic. 70. –

P.T.K. pozostałe: Projekt członka PTK Mikołaja Wisznickiego (1870-1954). 
Warszawa: Wyd. P.T.K, Zakł. Fotochem. B. Wierzbicki i S-ka., ok. 1907. – ok. 
9 × 14,2 cm, światłodruk kolorowy.

398. Bobolice – St.K. Myszków – 
Zamek królewski w ruinie… 75. –
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399. Liw. Zamek Książąt Mazo-
wieckich w ruinie… 75. –

400. Ujazd. Zamek Krzyżtopór.
 75. –

P.T.K. Niemen. Warszawa: Wyd. P.T.K, Zakł. Fotochem. B. Wierzbicki i S-ka., 
ok. 1910. – ok. 9 × 14,2 cm, światłodruk kolorowy.

401. Niemen pod Kownem. 75. –

402. Niemen z góry Margiera – 
„królika litewskiego” – 1336 r. 75. –
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M A P Y  I   P L A N Y

403. [KAMIENIEC PODOLSKI] Fer Nicolas de (1646-1720): Kamieniec Po-
dolski: Ville forte des Estats de Pologne, et de la Haute Podolie avec titre 
d’Evéché et de Palatinat. Situé Sur le Sammet d’une Montagne entourée de 
la Riviere de Smotrycz et en velopée de Rochers (…). Cette Place fut prise 
par les Turcs Sur Polonois le 20.e Aoust 1672. Paris: chez S.r De Fer. Mie-
dzioryt 21 × 29 cm (ręcznie kolorowany), arkusz 23 × 31 cm. Skala trudna 
do określenia. Plan miasta i twierdzy Kamieniec Podolski autorstwa pa-
ryskiego rytownika i wydawcy przełomu XVII/XVIII w., którego szeroka 
działalność była wpisana w system polityki francuskiej dynastii Burbonów. 
Wzorowany na miedziorycie wykonanym przez Cypriana Tomaszewicza, 
wójta polskiej jurydyki w Kamieńcu z lat 1672-1679. Pochodzi z okresu tu-
reckiej okupacji miasta, o czym wzmianka w legendzie mapy. Opubliko-
wany w ramach cyklu planów europejskich miast „Les Forces de l’Europe” 
(Paris 1690-1695). Na pierwszym planie widoczny zamek kamieniecki (stary 
i nowy) z zaznaczeniem 28 obiektów w mieście oraz w obrębie fortyfikacji. 
Z odwzorowaniem na mapie w formie perspektywicznego rysunku oraz 
rzeźby terenu. W dolnych narożnikach metryka wydawcy oraz legenda 
do poszczególnych obiektów zaznaczonych numerycznie, a także krótka 
historia związana z zajęciem Kamieńca Podolskiego przez Turków 20 VIII 
1672 r. W części opisowej zaznaczono, które budowle, a szczególnie kościoły 
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zostały przez Turków zdewastowane, zniszczone lub zamienione na me-
czety. Papier żeberkowy ze znakiem filigranowym. Krawędzie częściowo 
uszkodzone przed samą ramką, ślady po odklejeniu planu z płótna bez 
ubytków i przetarć poza ramką. Stan ogólny dobry. Wyjątkowy widok 
Kamieńca Podolskiego z okresu okupacji tureckiej w końcu XVII w. za-
wierający panoramę miasta i twierdzy wraz z przedstawionymi graficznie 
i opisanymi budynkami miejskimi, kościelnymi i wojskowymi. 800. –

404. [WARSZAWA] Fer Nicolas de (1646-1720): Varsovie; A. Coquart (1668-1701) 
sculp. [ryt.]. [Paryż: b.w., 1700]. Miedzioryt 23 × 34 cm, arkusz 26,5 × 41 cm, 
passe-partout. Skala ok. 1:5000. W części centralnej plan topograficzny 
starej Warszawy z najbliższymi przedmieściami, wzorowany na planie 
E.J. Dahlbergha z 1655 r. U dołu panorama Warszawy od strony Wisły 
z opisem poszczególnych obiektów; w górnych rogach: widok („Veue du 
chateau de Lowicz”) i plan zamku w Łowiczu („Plan du chateau de Louwitz 
ou Lowicz”). Plan (nr 49 serii) pochodzi z atlasów Nicolasa de Fera, L’atlas 
curieux ou le monde réprésente dans des cartes générales et particulières 
du ciel et de la terre…” (1700-1735). Autorem jego był Antoine Coquart, ry-
sownik i rytownik francuski. Arkusz dosztukowany przy prawej krawędzi, 
poza odciskiem, stan bardzo dobry. Efektowny plan z panoramą Warszawy 
u schyłku XVII w. 1 500. –
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405. [POLSKA] POLAND. Drawn under the direction of… (John) Pinkerton 
(1758-1826) by L.(ewis) Hebert; (Samuel John) Neele (1758-1824) sculp. 
[ryt.]. London: T. Cadell & W. Davies & Longman, Hurst, Rees, Orme 
& Brown Paternoster Row., 1814. Miedzioryt 50 × 70 cm (ręcznie kolo-
rowany), arkusz 54 × 79 cm. Skala ok. 1:2 500 000], trzy podziałki linio-
we. Mapa pochodzi z „A new modern atlas” by John Pinkerton. London 
1808-1815, nr 19. Mapa Polski z zaznaczeniem trzech rozbiorów i granic 
przedrozbiorowych. Granice Polski ręcznie kolorowane, rzeźba terenu 
kreskowana. Podklejony na płótnie, ślad po centralnym złożeniu z atlasu, 
drobne przybrudzenia względnie zbrązowienia na obrzeżach arkusza, 
sama mapa czysta w dobrym stanie. 800. –

406. [EUROPA Centralna] REISE-
-Karte von Mittel-Europa. Mit 
Angabe der Bahnstationen und Po-
stverbindungen. Nach den neusten 
Quellen bearbeitet und entworfen 
von M. Hermann. Glogau [Głogów]: 
Carl Flemming, 1873. Mapa litogra-
fowana 50 × 64 cm, arkusz 53 × 68 cm 
(kolorowy, rozkładany), oraz: ORT-
WEISER zu Hermann’s Rise-Karte 
von Mittel-Europa. Alphabetisch 
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geordnetes Verzeichniss aler Ortsnamen nebst Angabe der Quadrate, in 
denen sie liegen. Glogau: Carl Flemming, [1873]. – 16 s., brosz. wyd., 18 × 12 
cm, współopr, karton wyd. Skala ok. 1:3 000 000. Mapa komunikacyjna 
Europy Środkowej z zaznaczeniem stacji kolejowych i pocztowych wydana 
w słynnej głogowskiej oficynie kartograficznej. Z alfabetycznym spisem 
miejscowości i podaniem kwadratów w jakich umiejscowiono je na mapie. 
Tytuł w lewym górnym rogu, u dołu dwie podziałki liniowe. Zaznaczono 
projektowane linie kolejowe (np. Łódź – Wieruszów – niezrealizowaną 
do 1914 r. oraz Białystok – Brześć Litewski – zrealizowaną w nieco innym 
kształcie niż na mapie). Zaznaczono poszczególne państwa, w tym kra-
je wchodzące w skład Rzeszy Niemieckiej. Mapa obejmuje znaczną część 
Francji i Królestwa Polskiego. Okładka przybrudzona, mapa z drobnymi 
przetarciami w miejscu złożenia (podklejenia), stan dobry, a skorowidza 
w okładkach broszurowych bardzo dobry. 210. –

407. [NIEMCY] V.(ölkischer) B.(e-
obachter) Strassen-Karte. Frank-
furt a./M.; Marburg/Koblenz; Bingen/
Aschaffenburg. 11. München, Berlin: 
Zentralverlag d. NSDAP. o. J., [ok. 
1935]. Arkusz 58 × 75 cm (kolorowy, 
rozkładany), 29 × 11 cm, brosz. wyd. 
Skala 1:200 000. Mapa części Hesji 
i Nadrenii Palatynatu wydawana przez 
niemieckie popularne pismo z okresu 
III Rzeszy. Na lewej okładce uśmiech-
nięty Adolf Hitler za kierownicą auta. 
Drobne przetarcia na krawędziach 
złożenia, stan bardzo dobry. 100. –

408. [POLSKA] GOTZ Marcelli: 
Mappa gubernii Królestwa Polskiego. 
Z oznaczeniem odległości na drogach 
żelaznych, bitych i zwyczajnych. Uło-
żona i litografowana przez… Warsza-
wa: Gebethner i Wolff; Lit. O.(tton) 
Fleck, 1898. Wyd. nowe przejrza-
ne i poprawione. Mapa w litografii 
70 × 56 cm, arkusz 72 × 58 cm (ko-
lorowa, rozkładana), 19,5 × 12,5 cm, 
opr. ppł. wyd. Skala [ok. 1:1 608 000]. 
Mapa administracyjno-komunika-
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cyjna Królestwa Polskiego. Tytuł w lewym górnym rogu. Podklejona na 
płótnie w 20 sekcjach. Cenzura 1897. Zbrązowienia na krawędziach i na 
odwrocie, okł. uszkodzona (otarcia, zbrązowienia; przetarta krawędź górna 
na poluzowanym już grzbiecie), stan dobry. 250. –

409. [POLSKA] NAAKE-NAKĘSKI Kazimierz 
(1864-1945): Mapa Królestwa Polskiego z ozna-
czeniem miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg 
bitych, traktów pocztowych i rzek dla użyt-
ku rolnictwa, handlu, przemysłu i turyzmu. 
Warszawa: Wydanie Towarzystwa Automobi-
listów Królestwa Polskiego, [ok. 1913]. – [4] s., 
k. tabl. map [1] + 27 (kolor. chromolitografie, 
rozkładane), 21 cm, opr. wyd. pł. Tytuł tłocz. 
na licu wraz z logo Towarzystwa Automobi-
listów Królestwa Polskiego. Zawiera 26 szcze-
gółowych map na podwójnych kartach (ska-
la 1:504 000) Królestwa Polskiego oraz mapkę 
ogólną. Mapy w chromolitografii sygn. S. Orgelbrand i Synowie (Warsza-
wa). W niniejszej edycji brak mapy zbiorczej znajdującej się w kieszonce 
na końcu ozdobnej wyklejki. Minimalne otarcia krawędzi opr., drobny 
uszczerbek na licu (ok. 1 cm), na odwrocie niewielkie zaplamienia, stan 
bardzo dobry. 200. –

410. [POLSKA] BAR ACZ 
P.A.: Mapa Królestwa Pol-
skiego z oznaczeniem dróg że-
laznych, bitych, i zwyczajnych. 
Przez… Warszawa; Gebethner 
i Wolff; Tow. Akc. S. Orgel-
branda S-ów, 1915. Mapa w lito-
grafii 74 × 56 cm, arkusz 81 × 62 
cm (kolorowa, rozkładana), 
21 × 13 cm. Skala 1:840.000. 
Mapa administracyjno-komu-
nikacyjna Królestwa Polskiego 
w granicach dawnego zaboru 
rosyjskiego z okresu I wojny 

światowej. Przedostatnia (piąta) edycja od 1907 r. Tytuł w lewym górnym 
rogu. Niewielkie zbrązowienia na krawędziach arkusza i na odwrocie 
oraz w kilku miejscach naddarcia przy krawędziach w miejscu składania 
(podklejone), stan dobry. 180. –
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411. [POLSKA] ATLAS pocztowo-komunikacyj-
ny Rzeczpospolitej Polskiej. Uzupełnienie 
do mapy i atlasu pocztowo-komunikacyjnego 
w skali 1:800 000. Warszawa: Instytut Kar-
tograficzny „Gea”, 1929. – k. tyt., [1] k. tabl. 
(objaśnienia kolor.), k. map 22 ( kolorowe roz-
kładane), 102, [1] s., 23 cm, opr. wyd. pł. Tytuł 
i data edycji tłocz. złotem na licu. Podpis wła-
snościowy (m.in. „W. Sulimirski”). Ekslibris 
Andrzeja Jaworskiego. Mapa Polski i 21 map 
szczegółowych (w skali 1:800 000). W części 
tekstowej dołączono wykaz urzędów poczto-
wych i stacji kolejowych na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Drobne otarcia opr., głównie 
przy narożnikach, wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny bardzo dobry. 200. –

412. [POLSKA] BAZEWICZ Józef Michał (1862-
1928): Atlas historyczny Polski. Wyd. IV. War-
szawa: J.M. Bazewicz, 1920. – 8 k. map (ko-
lorowe), 17,5 × 25, 5 cm, brosz. wyd. Obejmuje 
w sumie 12 map o skali 1:9 350 000, w tym Pol-
ska za Mieczysława I, Bolesława Chrobrego, po zgonie Bolesława Krzy-
woustego, za Władysława Łokietka, za Jana Kazimierza, Jana Olbrach-
ta, Stefana Batorego, Zygmunta III, po rozejmie Andruszowskim (1667), 
w czasie 3-ch rozbiorów, Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie. Opis 
wg okł. Ślad po złożeniu, drobne uszkodzenia okł., głównie na odwrocie 
(zbrązowienia i przetarcia). Mapy czyste. Stan ogólny dobry. 100. –

413. [POLSKA] KUNCEWICZ Adam: Plany 
przeglądowe miast polskich. Serja pierwsza. Wy-
brał i przygotował do druku… Warszawa: Za-
kład Architektury Polskiej, 1929. – 33, [3] s., [1] 
k.: mapa, C [100] k. tabl.: plany, [2] s., err., 34 cm, 
brosz. wyd. Wyd. 1. Plany sporządzone w XIX-XX 
w., obejmują następujące miasta: Baranowicze, 
Bereza Kartuzka, Będzin, Biała Podlaska, Biela-
wy, Bieżuń, Bolesławice, Brdów, Brześć Kujawski, 
Brzeżany, Chełm, Chorzele, Ciechanów, Czeladź, 
Dobromil, Dobrzyń, Domaczewo, Gniezno, Go-
łub, Grójec, Husiatyn, Janowo, Janów Podlaski, 
Janów, Jarosław, Jaworzno, Kalisz, Kamień Ko-
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szyrski, Kazimierz nad Wisłą, Kołbiel, Koło, Konin, Kowalewo, Krasnystaw, 
Kutno, Lądek, Lipno, Lubartów, Lutomiersk, Łowicz, Markuszów, Mława, 
Nasielsk, Nieszawa, Nowe Miasto nad Pilicą, Opatówek, Ossyaków, Ostrów, 
Ożarów, Pabianice, Piaski Luterskie, Piotrków Trybunalski, Płock, Płońsk, 
Przasnysz, Przeworsk, Puck, Puławy, Pułtusk, Pyzdry, Radom, Radomsko, 
Rawa Mazowiecka, Różana, Rypin, Sądowa Wisznia, Siedlce, Siedliszcze, Sie-
radz, Skalbmierz, Skierniewice, Smorgonie, Sochaczew, Stanisławów, Suraż, 
Szamotuły, Szczuczyn, Szydłów, Śniadów, Tczew, Tomaszów, Troki, Turo-
bin, Tuszyn, Uniejów, Warta, Wąbrzeźno, Wejherowo, Wieliczka, Wielkie 
Oczy, Wieluń, Wierzbnik, Włocławek, Włodawa, Włoszczowa, Wyszogród, 
Zagórów, Zakroczym, Zamość, Żychlin. Bibljoteka Zakładu Architektury 
Polskiej, t. II. Zbrązowienia względnie przybrudzenia na okł. oraz pierwszych 
i ostatnich kartach, czysty egz. Stan ogólny dobry. 150. –

414. [POLSKA] ROMER E.(ugeniusz) (1871-1954), 
MIGACZ W.(ładysław): Polska. Mapa fizycz-
na; Instytut Kartograficzny im. E. Romera przy 
Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. 
Wrocław: Książnica-Atlas, 1947. Arkusz 93 × 11 
cm (kolorowy, rozkładany), 26 × 34 cm, teka 
pełna skóra, częściowo marszczona wiązana. 
Skala 1:800 000. Podklejona na płótnie w 16 sekcjach. Stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz w specjalnej estetycznej tece. 150. –

415. [BYSTRZYCA Kłodzka] Plan der Stadt Habelschwerdt. Liegnitz [Le-
gnica]: Verlag von Franke’s Buchhandlung, J. Wolf, 1897 (Lithographirt u. 
gedruckt im geographischen Institut von Paul Baron, A. Hilscher’s Nachfl. 
In Liegnitz). Arkusz 31 × 59 cm (kolorowy, rozkładany), 18 × 11 cm. Skala 
ok. 1:5 000. Plan Bystrzycy Kłodzkiej z zaznaczeniem trakcji kolejowej, 
sieci ulic z nazwami oraz ważniejszych budynków użyteczności publicznej. 
Ślady składania, stan dobry. 100. –
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416. [CHOJNÓW] Plan der Stadt Haynau mit Strassenverzeichnis. Aufge-
nommen u. gezeichnet von vereid. Landmesser Boye. Liegnitz [Legnica]: 
Geographisches Institut Paul Baron, [ok. 1925]. Arkusz 30,5 × 58,5 cm (ko-
lorowy, rozkładany), 19 × 12 cm, oryg. okł. brosz. Skala 1:7 500. Barwny plan 
Chojnowa w litografii niemieckiego Instytutu Geograficznego z Legnicy 
ze spisem ulic miejskich oraz ważniejszymi budowlami (zamek, kościoły, 
szpital, fabryki i inne budynki miejskiej infrastruktury). Okładka podkle-
jona z zażółceniami i zagięciami krawędzi. Sam plan w bardzo dobrym 
stanie. 120. –

417. [GDAŃSK] Plan portu Gdańskiego z taryfą 
opłat portowych, regulaminem składowania 
i żórawi. Hamburg: Meissner & Christian-
sen, 1928. – [2], 180, [1] s., il., inseraty; arkusz 
67 × 106 cm (kolorowy, rozkładany), 21 × 13 cm, 
brosz. wyd. Język niem., pol. i ang. Informa-
tor portowy z taryfami i rozkładem jazdy oraz 
licznymi inseratami przedsiębiorstw morskich 
na terenie Wolnego Miasta Gdańska wydany 
w ramach serii „Plany portów morskich”. Plan 
w kieszonce z dokładnym opisem portu i jego 
infrastruktury. Skala 1:10 000. Drobne podkle-
jenia i zagięcia oraz minimalny uszczerbek na-
rożnika, stan bardzo dobry. 200. –

418. [LEGNICA] PHARUS-Plan Liegnitz. Liegnitz: Verlag von H. Preiser 
Bachfolger, [1910]. Arkusz 45 × 62 (kolorowy, rozkładany), 21 × 12 cm, 
brosz. wyd. Skala 1:10 000. Barwny plan miasta z siatką ulic (skorowidz 
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na ostatniej okł.) oraz budynkami i infrastrukturą miejską (m.in. kościo-
ły, szkoły i pomniki kultury). Przybrudzenia okł., plan w bardzo dobrym 
stanie. 120. –

419. [WARSZAWA] PLAN m. Warszawy. Plan der Stadt Warschau. [War-
szawa: b.w., 1916]. Plan (kolorowy), 22,5 × 19,5 cm. Plan miasta Warszawy 
z okresu okupacji niemieckiej ze skorowidzem ulic odwzorowanych na 

planie oraz spisem linii elek-
trycznych (tramwajowych) na 
odwrocie. Tekst polsko-nie-
miecki. Ślad po złożeniu, poza 
tym stan bardzo dobry. Rzad-
ki plan kieszonkowy używa-
ny w czasie I wojny światowej 
w  celach komunikacyjnych 
oraz często dodawany w ce-
lach reklamowych w różnych 
firmach. 180. –

420. [WARSZAWA] Stadtplan 
von Warschau. [Warszawa ok. 
1941]. Wydawnictwo Polskie Sp. 
z o.o., s. 16; Arkusz 87 × 69 cm 
(kolorowy, rozkładany), 23 × 12 
cm, brosz. wyd. Skala 1:20 000. 
Plan Warszawy wydany przez 

(f
ra

gm
en

t)



184

niemieckie władze okupacyjne 
ze spisami ulic o nazwach pol-
skich i niemieckich oraz licz-
nymi reklamami firm polskich 
i niemieckich w obu językach. 
Zaznaczono granice getta bez 
opisu oraz projektowanych ulic 
warszawskich z okresu sprzed 
wybuchu wojny. Mapa pobocz-
na w  dolnym prawym rogu 
Starego Miasta (Altstadt). Ska-
la 1:10 000, 13 × 11 cm. Reklamy 
również pod planem. Tytuł na 
okł. Drobne przetarcia krawę-
dzi okł. i grzbietu (podklejone 
skoczem), stan dobry. 180. –

421. [ZŁOTORYJA] PAUL Baron’s Plan der Stadt Goldberg (Schls.) und 
Umgebung (mit Strassenverzeichnis). Liegnitz: Geogr. Institut Paul Baron. 
Arkusz 60 × 56 cm (kolorowy, rozkładany), 20 × 12 cm, brosz. wyd. Skala 
1:10 000. Barwny plan Złotoryi z zaznaczeniem 18 obiektów miejskich oraz 
ulic. Zażółcenia i zagięcia krawędzi okł., plan wewnątrz w bardzo dobrym 
stanie. 120. –
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422. CZARNOHORA – 
ŻABIE – BESKID WSCH. 
Mapa turystyczna Karpat 
Wschodnich; Polskie Tow. 
Tatrzańskie. Warszawa: 
„Gea”, 1928. – [1] k., arkusz 
35 × 41 cm (kolorowy, zło-
żony), 19 × 14 cm, brosz. 
wyd. Ark. 3 (serii). Skala 
1:100 000. Z zaznaczeniem 
szlaków narciarskich i  tu-
rystycznych oraz informacji 
użytecznych dla osób odby-
wających piesze wędrówki 
oprac. przez Polskie Towa-
rzystwo Tatrzańskie. Zażół-
cenia okł., wewnątrz stan 
bardzo dobry. 60. –

423. JAREMCZE – WOROCHTA (Mikuliczyn) – BE-
SKID WSCH. Mapa turystyczna Karpat Wschod-
nich; Polskie Tow. Tatrzańskie. Warszawa: „Gea”, 
1928. – [1] k., arkusz 34 × 41 cm (kolorowy, złożo-
ny), 19 × 14 cm, brosz. wyd. Ark. 4 (serii). Skala 
1:100 000. Z zaznaczeniem szlaków narciarskich 
i turystycznych oraz informacji użytecznych dla 
osób odbywających piesze wędrówki oprac. przez 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. 60. –

424. [ŚLĄSK] – Junghans’ Universal-Radsport-Kar-
ten für Automobil – und Radfahrer. Nr. 12: Pro-
vinz Schlesien. Leipzig: Th. Thomas, 1902. Arkusz 
55 × 65 cm (kolorowy, rozkładany), 17 × 11 cm, opr. 
pł. wyd. tłocz. Skala 1:500 000. 61 × 62 cm. Uniwer-
salna mapa dla automobilistów i rowerzystów obej-
mująca prowincję śląską Rzeszy Niemieckiej. Na 
odwrocie 2 czarno-białe mapki Drezno i okolice 
oraz Wrocław i okolice autorstwa Eduarda Gaeble-
ra o skali 1:125 000. Podklejenia w miejscu złożeń 
oraz gdzieniegdzie przetarcia, stan dobry. 90. –
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