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CZESŁAW  GUTRY

W związku z bibliografią wydawnictw konspiracyjnych

(Władysław C h o j n a c k i ,  Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych w yda
nych pod okupacją hitlerowską w  latach 1939—1945, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1970, s. 309, 2 nib., err. k. 1)

Oczekiwaliśmy od dawna na bibliografię wydawnictw konspiracyjnych. Dzięki 
Władysławowi C h o j n a c k i e m u  doczekaliśmy się dojrzałej, sumiennej, wnikliwej 
i precyzyjnej rejestracji wydawnictw konspiracyjnych i z kręgu konspiracyjnego. 
Bibliografia nastręczała szczególne trudności. Nie jest łatwe samo ustalenie konspi
racyjnego charakteru wydawnictwa, także opis nastręczał w iele dodatkowych trud
ności. Ustalenie danych o autorze i czasie wydania, wobec jakże częstych świado
mych przeinaczeń nie zawsze było możliwe. Nie trudno było zorientować się, że np. 
Sienkiewicza „Listy z Afryki” były „Listami z Anglii”, bo karta tytułowa była n ie
zgodna z okładką, Szajnochy „Szkice Historyczne” nie miały nic wspólnego z utwo
rami tego wybitnego historyka, lecz zawierały dzieje stosunków polsko-niemiecikich, 
„Śpiewnik domowy” Moniuszki był śpiewnikiem partyzanckim. Ale kto był autorem 
tych książeczek, to było już tajemnicą. Dalszą trudność stanowiło samo odszukanie 
tych druków i wreszcie ustalenie, czy można zaliczyć je do wydawnictw konspi
racyjnych.

Bibliografia ujawniła 1075 pozycji. Są wśród nich czterostronicowe ulotki, jeżeli 
treść ulotek odpowiadała charakterowi książek i broszur. Brak natomiast odezw, a fi
szów, ogłoszeń, obwieszczeń, fikcyjnych dodatków do gazet okupacyjnych itp. Ten 
rodzaj druków zwanych dokumentami życia społecznego Wł. Chojnacki chce 
opracować oddzielnie. Uwzględnione zostały wydawnictwa odbite w  kilku egzem
plarzach, nawet w postaci maszynopisu, byleby celem wydania było przeznaczenie 
do rozpowszechniania.

Do „Bibliografii” weszły więc wszelkie publikacje wydane „bez wiedzy i for
malnego zezwolenia okupantów”, a więc również takie, które z konspiracją niewiele 
miały wspólnego, m.in. druczki bibliofilskie, zbiorki ekslibrysów z komentarzami 
(druk ekslibrysów był w  czasie okupacji dozwolony) oraz wydawnictwa rozpoczęte, 
ale nie zrealizowane.

Opisy bibliograficzne szeregują materiał według właściwego autora, właściwego 
(lecz nie maskującego) tytułu a nawet według incipitu. Opisy są bardziej szczegóło
we: np. poza rokiem podają miesiąc; liczbę egzemplarzy i zawartość.

Może budzić wątpliwość włączenie do „Bibliografii” zespołu skryptów Państwo
wej Wyższej Szkoły Technicznej w Warszawie (Staatliche Höhere Technische Fach
schule), czynnej na terenie Politechniki Warszawskiej. Była to jedyna oficjalnie 
działająca od 1942 r. szkoła wyższa w  GG. Na czele jej stał Niemiec, dyrektor Albert 
Güttinger, który wyraził zgodę na druk jednego czy dwóch skryptów. Jako ówczes
ny kierownik biblioteki pamiętam, że skrypty wydawano w atmosferze całkowitej 
jawności, były one też w  normalnym handlu księgarskim. Przy składaniu arkuszy 
paru tytułów brali udział pracownicy Biblioteki, traktując tę robotę jako dodatkowy 
zarobek. Wydawca w  porozumieniu z autorami ofiarowywał Bibliotece po 10, a póź
niej po 5 egzemplarzy. Skrypty były inwentaryzowane, katalogowane i opraw-iane
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przez introligatora Biblioteki Narodowej Mozgałę. Niestety rzeczywisty w ydaw ca  
mgr inż., późniejszy adiunkt, Jerzy Młodziński oraz sekretarz Szkoły prof. Kazimierz. 
Zarankiewicz nie żyją. Zajmujący się stroną edytorską mgr inż. Heliodor Chmielew
ski potwierdza nielegalność większości' skryptów. Jako uzasadnienie włączenia 
skryptów do „Bibliografii” Wł. Chojnacki przytacza: 1. brak zezwolenia na piśmie;.
2. brak daty wydania; 3. brak wydawcy. Z drugiej jednak strony: 1. są to wydaw 
nictwa na użytek wewnętrzny; 2. wymieniają nazwiska rzeczywistych żyjących 
autorów; 3. jakkolwiek brak dat wydania, brak również dat fikcyjnych. Jeden ze 
skryptów, „Budownictwo ogólne” prof. Żenczykowskiego ma podtytuł „Skrypt z w y
kładów z r. 1938/39”. Wydano go oczywiście w  czasie okupacji hitlerowskiej, nie 
podobna bowiem sobie wyobrazić, aby skrypt, liczący ponad 1500 stron, można było. 
wykonać w  czasie wakacji, w  przededniu zbliżającej się wojny.

Innego rodzaju wątpliwość budzi pominięcie w  „Bibliografii” wydawnictw po
wstańczych. Autor pisze w  przedmowie, że „nie były one konspiracyjnie wydane, lecz. 
legalnie w  powstańczej Warszawie”, becz skoro wykładnią druków konspiracyj
nych jest pojawienie się ich bez wiedzy i zgody okupanta, to wydawnictwa pow
stańcze jak najbardziej do tej kategorii należą. Mają one też ważną cechą wyda
wnictw konspiracyjnych — wydane są anonimowo. Dodajmy, że wyłączenie zwartych 
druków powstańczych może grozić wymknięciem się ich w  ogóle spod rejestracji. 
Wyszło ich za mało, aby tworzyły oddzielną grupę. Analogia z prasą powstańczą 
nie jest właściwa. Prasa powstańcza liczy około sto tytułów, reprezentując około % 
tysiące jednostek wydawniczych. Z druków zwartych „Bibliografia” wymienia dwa 
tytuły; inne dwa można znaleźć w  bibliografii, choć uszło to uwadze autora: В e- 
r e n d t  Stefan: „Błyskawica” wyd. 3; ukazała się 24 sierpnia Г944 (por. s. 37 poz. 44) 
oraz poz. 701 P r z y p k o w s k i  Tadeusz: „7 ekslibrysów”. Wreszcie wspomnę wedle 
informacji prof. Stanisława Kunstetera, że wydano w  czasie powstania jeden druk 
dotyczący Oświęcimia, pióra Zofii Kossak; ponadto wyszła jednodniówka pt. „Na 
dzień 26 sierpnia w  święto Matki Boskiej Częstochowskiej”, 26 sierpnia 1944 r.. 
Zarówno więc ze względów rzeczowych i formalnych, jak wreszcie z punktu w idze
nia przydatności bibliografii, należało włączyć do niej druki powstańcze.

*

Po raz pierwszy zetknąłem się z 'książką wydaną konspiracyjnie chyba na po
czątku 1940 r., a może wcześniej. Była to książeczka mająca zastąpić wypisy szkolne. 
Wyszła ona ze środowiska skupiającego się wokół Heleny Radlińskiej; opracowała 
ją Helena G r o t o w s k i  pod tytułem „Młodzi idą”. O autorstwie Grotowskiej do
wiedziałem się od siostry. Tymczasem „Bibliografia” przypisuje autorstwo Helenie 
Radlińskiej. Pani Helena Grotowska w  rozmowie ze mną potwierdziła swoje autor
stwo, o czym pisałem w  „Roczniku Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1965,. 
s. 197.

Osobliwością wydawniczą są broszury Karola H a u b o l d a ,  zasłużonego dzia
łacza na polu księgarstwa spółdzielczego. Pierwsza z nich to „Zarys historii polskich 
drukarń spółdzielczych” wydany między rokiem 1940 a początkiem 1941. Pozornie 
ale i z przeznaczenia jest to wzór czcionek i w  takiej formie został wydany oficjalnie' 
w  drukarni „Społem” (Haubold już chyba później został jej dyrektorem). Autor 
dowcipnie powiązał wzory czcionek z tekstem o historii drukarń spółdzielczych,, 
używając dla każdego akapitu innej czcionki i eksponując wzory czcionek jako e le
ment dominujący. Broszura została wydana zdaje się w  nakładzie 1000 egzemplarzy;
50 a może 100 egzemplarzy zaopatrzono w  dwie, nalepki umieszczone na czystej 
okładce: jedna na górze miała znak księgarski „Libraria Nova” i sylwetkę kam ieni
cy Książąt Mazowieckich, druga ujawniała autora tekstu, podawała tytuł i pełną 
nazwę spółdzielni. Broszura nie weszła do sprzedaży, autor niewiele egzemplarzy 
rozdał znajomym, chyba większość zachował u siebie.
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Druga broszura Haubolda pt. „Spółdzielczość w  życiu społecznym i gospodar
czym w si” wyszła w  nakładzie około 1000 egzemplarzy. Broszura ta udawała odbitkę 
z przedwojennego nieistnieja.cego wydawnictwa, była kolportowana w  „Librarii N o
va” wśród zaufanego nauczycielstwa i miała charakter szkoleniowo-oświatowy. Część 
miała tekst interpaginowany i na czystych ale paginowanych stronach było miejsce 
do pisania notatek.

Była i trzecia broszura tegoż autora, o której wiem tyle tylko, że służyła ce
lom szkoleniowym.

Wydawnictwa Oficyny Księgarskiej znajdowały się w  sprzedaży księgarskiej, 
ale tajnej. Z propozycją zajęcia się kolportażem przyszedł do mnie Piotr Hniedzie- 
wicz. Było to w  „Librarii” na początku 194)1 r. Pierwszą książką była M a r i t a i n a  
„Drogami klęski”, cena jej wynosiła chyba 12 złotych.

Z ostatnią większą grupą wydawnictw konspiracyjnych zetknąłem się w  czasie 
powstania w  drugiej połowie września. Zauważyłem jak ludzie niosą jakieś naręcza 
książek. Leżały one rozrzucone i już dobrze przebrane w  podwórzu domu przy ul. 
Boduena 3. Zabrałem ich po kilka egzemplarzy. Były tam następujące druki konspi
racyjne:

1. Zagadnienia kulturalne, część 1, Warszawa 1939 [według „Bibliografii” 1943, 
według mojego wyczucia 1944]. Egzemplarz pochodzący prawdopodobnie z wym ia
ny ze mną notuje tylko BUW.

2. C z e r t w a n  Krzysztof: Historia powszechna, cz. 2 i 3, 1934 [właściwie 1944, 
według „Bibliografii” 1942 czerwiec],

3. W świetle dnia, kwiecień 1934 [właściwie 1944].
4. Oświata i Kultura, lipiec 1939 [właściwie 1944].
5. Program nauki (tymczasowy) w  państwowym gimnazjum ogólnokształcącym  

z polskim językiem nauczania, brak miejsca i roku wyd.
Przypuszczam, że większość znalezionych tytułów została wydana praed wybu

chem powstania, gdyż np. „Oświata i Kultura” uchodziła przez dłuższy czas za 
przepadłą; posiadałem kilkanaście egzemplarzy tego druku i ofiarowałem go bądź 
wymieniałem egzemplarze. Sądzę, że ł inne tytuły pochodzą z wymiany bądź daru 
ode mnie.

Posiadając dziś ponad 100 druczków konspiracyjnych zwartych wraz z ulotkami 
z tego okresu, sprawdziłem własne egzemplarze z opisami bibliografii. Zanotowałem  
nieliczne różnice. Mogą one pochodzić z odmianek lub braków wydawniczych posz- 
szczególnych egzemplarzy. Postulować wypada, aby inni w łaściciele druków, a już 
koniecznie biblioteki, wykonały dokładne opisy i wiadomości o ewentualnych od- 
miankach podały autorowi „Bibliografii”. Przy okazji biblioteki mogłyby wskazać 
druki konspiracyjne, dotychczas nie rozpoznane.

Na przeszkodzie tej czynności stoi wspomniany już sposób opisu, według w y
krytego autora, odmiennego niż na karcie tytułowej, odpowiadającego treści tytułu, 
autora korporatywnego lub incipitu a nawet według wykrytego pseudonimu, a więc 
odmiennie niż w  bibliotekach. Odnośnie do druków konspiracyjnych zasada ta budzi 
zasadniczy sprzeciw. Niektóre druki konspiracyjne liczą lat 30; w  ciągu tego okresu 
przyzwyczailiśmy się do ich kart tytułowych, często maskujących charakter w y
dawnictwa. Po 30 latach dowiadujemy się, jak nazywał się autor i jak powinna 
być zaszeregowana jego książka. W zastosowaniu do druków konspiracyjnych zasa
da ta nie wytrzymuje próby życia. Nie budzi sprzeciwu, że „Śląsk wierny ojczyźnie”, 
wydany ponownie po wojnie w  ,1946 roku, znalazł się pod nazwiskiem bezsprzecznie 
ustalonego autora Zbyszka B e d n o r z a ,  że „Kamienie na szaniec”, których autor
stwo jest równie bezsprzecznie ustalone, znajdzie się pod nazwiskiem rodowym auto
ra. Ale odesłanie do pseudonimu partyzanckiego, który mógł się zmieniać, jest tylko
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tymczasowym osiągnięciem (por. poz. 17, 910). Szeregowanie takie nie powinno być 
stosowane. Również budzi obawy szeregowanie według wykrytego autora, jeżeli nie 
ma co do niego całkowitej pewności. Wykrycie rzekomego autora może okazać się 
wątpliwe, dyskusyjne lub błędne. Lepiej więc w bibliografii szeregować materiał 
według opisu, którego podstawą będzie karta tytułowa, może z wyjątkiem autorstw  
zupełnie pewnych i od dawna znanych. Incipit jako hasło też wydaje się niepo
rozumieniem. Moniuszki „Śpiewnik domowy”, zawierający w rzeczywistości pieśni 
żołnierskie, „Bibliografia” odsyła do „Idzie żołnierz”, który to incipit jest nazwą 
rozdziału, a pieśń pod tym tytułem jest czwarta w  „Śpiewniku”. Jeżeli nie można 
podać Moniuszki jako fikcyjnego autora, to można podać Stanisława Moniuszkę jako 
incipit i raczej wysuwając nazwisko na pierwsze miejsce. W zapędzie do dawania 
właściwych tytułów zamiast maskujących ,,Bibliografia” poszła za daleko. Przy 
książce Czertwana „Historia powszechna” cz. 2—3 (por. poz. 106) „Bibliografia” 
podaje: C z e r t w a n  Krzysztof: Historia Polski cz. 1—2. Tymczasem treścią książ
ki jest również historia powszechna, choć przeważa historia Polski. Jest to więc 
tytuł umiejętnie użyty, lecz nie maskujący. Również nie wydaje się szczęśliwe uzu
pełnianie tytułu, jak np. poz. 831 [ S z c z u d ł o w s k i  Kazimierz]: Chirurgia [Szcze
gółowa zwierząt domowych...]. Uzupełnienie tytułu i podtytułu wydaje się bardziej 
właściwe w adnotacji, tytulaturę zaś karty tytułowej należało zachować.

Budzi uznanie wykrycie pokaźnej liczby druków zupełnie nieznanych. Autor do
tarł do wielu osób i ośrodków, wykorzystał obfitą literaturę przedmiotu (92 pozycje) 
i w iele różnorodnych źródeł. Dzieło jego budzi niepokój, gdy c-hodzi o zasoby biblio
tek.

Zaletą „Bibliografii” jest, że dokumentuje druki nie tylko w  formie opisów  
i adnotacji, ale podaje też miejsce zachowania ich egzemplarzy. Informacja ta daleka 
jest od kompletności, ale nie można z tego powodu czynić autorowi zarzutu. Można 
postulować wskazanie nie tylko siglów bibliotecznych, ale również sygnatur. Nie obo
jętne jest bowiem ile egzemplarzy posiada biblioteka, innymi słowy, jakie są zasoby 
w  zbiorach publicznych, a zasoby te nie przedstawiają się pomyślnie. Na podstawie 
1239 jednostek wydawniczych zarejestrowanych przez „Bibliografię” Biblioteka N a
rodowa posiada 29*2 pozycje odnotowane i jeszcze 46 nie zanotowanych w  „Biblio
grafii” (ogółem posiada 551 egzemplarzy). Zakład Historii Partii ma 387 pozycji 
odnotowanych, 54 nie odnotowanych, egzemplarzy 767. Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego ma 1б9 odnotowanych, nie odnotowanych 35. Inne instytucje „Bi- 
bliograiia” wykazuje jak następuje: Wojskowy Instytut Historyczny 159 pozycje, 
Biblioteka Jagiellońska 159, Biblioteka Uniwersytetu im. M. Kopernika w  Toruniu, 
Muzeum Historyczne Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie i Instytut Historii PAN po 
104. Inne biblioteki posiadają znacznie mniejszą liczbę pozycji.

Na 1075 pozycji bibliograficznych 215 zostało opisanych na podstawie przeka
zów pośrednich i nie można ustalić poza nielicznymi wyjątkami czy zachowały się 
ich egzemplarze. 22 pozycje wykazują właściciela, ale zaginęły i nie można ich 
opisać z autopsji, 90 pozycji znajduje się u właścicieli prywatnych (przy 33 pozy
cjach właściciele nie są notowani). Biblioteki i instytucje pokrewne posiadają 769 
pozycji; unikatów, a więc zachowanych w  jednym miejscu, wykazuje „Bibliografia” 
361, w  dwu instytucjach 1106, 131 tytułów notowanych jest za granicą, w  tym 15 ty 
tułów unikatowych.

Po ukazaniu się „Bibliografii” ustalenie dalszych zasobów staje się już łat
wiejsze. Wykorzystałem 16 bibliotek wymienionych w  „Bibliografii” oraz 4 biblio
teki nie uwzględnione (Sejmowa, Instytutu Pedagogiki, Ministerstwa Oświaty i In
stytutu Urbanistyki i Architektury). Poszukiwania moje miały charakter sonda
żowy i ograniczyły się do liter od A do С (por. załączona tabelka). Stwierdziłem, 
że materiał przeze mnie sprawdzany nie był weryfikowany z „Bibliografią”. W ob-
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rębie liter A, B, i С na 122 pozycji udało się odnaleźć 51; nowych siglów (rubryka F) 
a dodatkowo 82 wielokrotnych egzemplarzy (rubryka G).

A B C D E F G H I J

0 [28] 0 3 (3) 3 _ 3 [25] 0
1 49 49 10 10 11 2 23 39 39
2 11 22 7 14 12 7 33 4 8
3 4 12 1 3 - 1 7 3 9
4 6 24 2 8 6 6 20 4 16
5 4 20 3 15 4 7 56 1 5
6 12 12 2 12 2 4 18 - —

7 2 14 1 7 2 3 12 1 7
8 1 8 1 8 3 9 17 - -

10 3 30 3 30 4 5 39 - -

12 1 12 1 12 4 7 23 — -
13 1 13 1 13 - 1 14 - -

122 216 35 135 51 52 232 77 84

Oznaczenia kolum n: A. Liczba siglów podanych w  „B ibliografii” ;
B. Liczba siglów w łaścicieli przypadająca na jedną  pozycję; C. Liczba 
egzem plarzy przypadająca na jedną pozycję; D. Liczba pozycji, k tó re  po
siadają  właścicieli dodatkow ych; E. Liczba siglów pozycji dotychczasowych;
F. Liczba nowych siglów w  ich obrębie; G. Liczba egzem plarzy w ielokrot
nych  w ich  obrębie; H. Razem egzem plarzy; I. Liczba pozycji, k tó rych  
zasób nie uległ zm ianie; J . Liczba egzem plarzy w ich obrębie.

Jak wskazuje tabelka, najtrudniej odszukać te pozycje, do których autor „Bi
bliografii” nie dotarł; na 28 pozycji udało się odszukać tylko 3 pozycje, w  przy
padkach gdy „Bibliografia” wykazuje jednego właściciela, a więc przy pozycjach 
unikatowych na 49 pozycji przy 10 pozycjach odszukano dodatkowe egzemplarze. 
Troska szczególna powinna iść w  kierunku wyszukiwania egzemplarzy nie zna
nych z autopsji i tych, które Chojnacki wykazuje w  jednym egzemplarzu. Już sama 
bibliografia wykazuje 22 pozycje zagubione, których nie można było opisać z au
topsji.

W trosce o uratowanie tych cennych druków należałoby wszcząć zorganizowaną 
akcję poszukiwawczą. Widzę poza katalogiem bibliotecznym dwa kierunki; 1. Po
szukiwanie druków wykrytych w  katalogach wśród materiałów archiwalnych, b i
bliotecznych i muzealnych, oczywiście bez naruszania zespołów; 2. Podjęcie szeroko 
zaplanowanej akcji prasowej. Na małą skalę akcję taką prowadzą czasopisma „Sto
lica” oraz „Za Wolność i Lud”. A le to jest partyzantka i nie można na niej po
przestać. Akcję taką powinna zorganizować Biblioteka Narodowa albo Ministerstwo 
Kultury i Sztuki w  prasie codziennej, tygodnikach oraz w  czasopismach zawodo
wych i naukowych, ogłaszając odezwy i apele do społeczeństwa, zwołując konfe
rencje prasowe, ogłaszając wykazy książek poszukiwanych. Należałoby zaznaczyć, 
że nie chodzi o zdobycie do zbiorów poszukiwanych dokumentów, ale choćby o w y
konanie mikrofilmów lub faksimilowych wydań, przy zakupie zaś proponować 
umiarkowanie dobre ceny, aby nie dopuścić do odpływu tych druków za granicę.

W poszukiwaniach bibliotecznych należałoby zwrócić uwagę, czy druk nie trafił 
do niewłaściwej szufladki, np. do czasopism, do dokumentów życia społecznego, do 
rękopisów, lub w  wypadku czasopisma czy nie trafiło ono do druków zwartych. 
A le może to również być szuflada pracownika, który nie w ie jak sobie z drukiem  
poradzić, odkłada je i zapomina. Dotyczy to wielu druków nietypowych. Sporo jest 
w bibliotekach druków nie rozpoznanych, bądź też bibliotekarze mają wątpliwości, 
czy jest to druk z kręgu konspiracyjnego. Toteż druki bez daty, z małymi zwartymi 
czcionkami, z datą z lat trzydziestych (zwłaszcza 1939), bez autora, bez drukarni,
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z nazwiskiem przypominającym pseudonim itp. powinny być poddane skrupulat
nemu przeglądowi zarówno pod względem najdrobniejszych szczegółów w ydawni
czych, jak i treści.

Opracowywana jest obecnie przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej 
„Bibliografia Polska” (kontynuacja Estreichera) za okres 1901—1939; zwrócenie uwa
gi na druki o wyżej wskazanych elementach może przynieść pożyteczne wyniki. 
Zanim dojdzie do opublikowania tej kontynuacji, byłoby wskazane opublikowanie 
bibliografii za cały rok 1939, lub przynajmniej uzupełnienia „Urzędowego Wykazu 
Druków”. Część nadesłanego materiału nie mogła być wydrukowana, część mogła 
nie dojść do Biblioteki Narodowej, ale możliwe, że dotarła do innych bibliotek 
otrzymujących egzemplarz obowiązkowy, a więc do Krakowa, Poznania, Torunia 
i Katowic. Na pewno znajdą się druki ukończone, które już w  charakterze egzem
plarza obowiązkowego do Biblioteki nie dotarły. Opracowanie tego okresu wydaje 
się ważne zarówno dla omawianej „Bibliografii”, jak i dla bibliografii za okres 
1901—Д'93'9. Ponadto należałoby sprawdzić ostatni numer „Nowej Książki” i katalogi 
księgarskie wydane na krótko przed wojną. Uwrażliwienie na okres przedwrześnio- 
■wy przynieść może pewne wyjaśnienia. Rzecz można zilustrować trzema przykła
dami dotyczącymi wprawdzie czasopism, bo te są łatwe przy ustalaniu daty w y 
dania.

1. W bibliotekach znajdował się ostatni numer 7 „Przeglądu Współczesnego” za 
ток 1939 i można sądzić, że był to ostatni numer kolportowany. Następny zeszyt 
podwójny znalazł się na półkach księgarskich koło 1943 r. Sam taki zeszyt kupiłem  
dla Biblioteki Politechniki Warszawskiej. Zeszyt ten być może został zbroszurowa- 
•ny w  czasie okupacji, a nie jest wykluczone, że i druk został wtedy dopiero ukoń
czony. 2. Ostatni numer „Techniki Cieplnej” wyszedł z datą 26 września 1939 (cy
tuję z pamięci); był więc albo antydatowany, albo wykończony po cichu, po działa
niach wojennych. 3. Otrzymałem numer pisma łowieckiego wydanego tuż przed w y
buchem wojny, zeszytu tego nie znalazłem w  zbiorach Biblioteki Narodowej. Po
dobna sytuacja mogła się zdarzać wśród wydawnictw zwartych, które łatwiej i bez
piecznej niż czasopisma było wydać po wrześniu 1939. Trudno sobie wyobrazić, aby 
przemysł poligraficzny nie miał wtedy rozpoczętych robót i aby niejednego wydaw 
nictwa nie ukończył.

Przykładem nielegalnego ukończenia, książki w  czasie okupacji są niektóre w y
dawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności, Kasy im. Mianowskiego i Szkoły Głów
nej Handlowej. W Akademii wydrukowano kartę tytułową i okładkę do niewykoń
czonych „Materiałów do słownika historyczno-geograficznego województwa kra
kowskiego w  dobie Sejmu Czteroletniego”, podając omyłkowo Sejmu Litewskiego. 
SGH dodrukowała do katalogu Biblioteki ostatnie arkusze w  1940 r., dając kartę 
tytułową i wstęp już w  1945 r. z odpowiednim komentarzem wydawniczym.

Drugie pogranicze to lata 1944—1945 r. Jeżeli „Bibliografia zwartych druków 
konspiracyjnych” notuje liczne pozycje zniszczone w  trakcie produkcji w  czasie po
wstania warszawskiego, to w  innych częściach kraju druki takie mogły być ukoń
czone już po wyzwoleniu. Dlatego i tu obowiązuje bibliografa szczególna uwaga, 
przy czym przez konspiracyjność czy nielegalność druku należy uważać rozpoczęcie 
go w  warunkach pracy konspiracyjnej. Pierwsze druki z 1944 i 1945 roku zależnie 
od miejscowości (zwłaszcza na prowincji) przypominają druki konspiracyjne.

Spotkałem druk, który posiada cechy druków konspiracyjnych, ale pewne od
rębności naikazywały zwrócić nań szczególną uwagę. Jest to odbita na powielaczu 
broszurka formatu A4 pt. „Dwudziestopięciolecie niepodległości”. Uderza nietypowa 
dla powielanych wydawnictw konspiracyjnych ozdobna okładka z odmiennym nie
co tytułem  — „W dwudziestopięciolecie niepodległości” — z orderem Virtuti Militari 
i wijącą się wstęgą. Na ostatniej stronie znak OPW, ale z buławą zamiast szabli 
i  datą konstytucji kwietniowej. Znalazłem ręczny zapisek „Müegyetem” (Poli-
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technika), a w innym miejscu nazwisko profesora Jana Reychmana, o którym w ie
działem, że był na Węgrzech w  czasie wojny. Powstaje przypuszczenie, że druczek 
może pochodzić z Węgier. W tekście jednak jest wzmianka, powołująca się na cza
sopismo wydawane w  kraju („Państwo Polskie” nr 19 z 15 sierpnia 1943). Zwróciłem  
się tedy do prof. Reychmana, który potwierdził, że istotnie sprowadził z Węgier 
dla Biblioteki Narodowej sporo druków oraz że wyszła tam pewna liczba druków 
nielegalnie (wydawał je m.in. ks. Łaski), do czasu okupacji niemieckiej nie gro
ziło to jednak więzieniem. Mojej zagadki nie umiał prof. Reychman rozstrzygnąć. 
Dopiero dokładne zapoznanie się z treścią całego wydawnictwa pozwoliło ustalić, że 
wyszło ono istotnie na Węgrzech. Mianowicie słowa „Myśli biegną do kraju” roz
strzygnęły o przynależności wydawnictwa do zespołu poloników węgierskich, cho
ciaż „Bibliografia poloników węgierskich” Ireny M i c h a l a k ,  wydana przez In
stytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, nie wymienia tej pozycji.

W innych krajach zajętych przez hitlerowców lub będących pod presją ich po
tęgi mogły ukazywać się druki konspiracyjne, na pewno zaś wychodziły we Francji.

Następnym pograniczem są druki wydawane na terenie GG i innych obszarach 
Polski przedwrześniowej legalnie. Występują bowierb druki, które pochodziły 
z kręgu konspiracyjnego, ale wydane zostały legalnie za zgodą okupanta i nadcho
dziły do Biblioteki Narodowej jako egzemplarze obowiązkowe. Na przykład w y
dawnictwa szkoleniowe „Społem”. Miały one tutaj tytuły ostrożne, które nie od
dawały w  pełni treści książek. Zetknąłem się też z druczkiem wydanym przez 
„Naszą Księgarnię” z datą 1941, która trafiła do „Bibliografii” opatrzona gwiazdką. 
Tymczasem egzemplarz posiada na odwrotnej stronie karty tytułowej współwy- 
dawcę „Wydawnictwo Polskie”, które było ekspozyturą okupantów. Wiadomo po
wszechnie, że „Nasza Księgarnia” odgrywała niepoślednią rolę w  propagandzie, udo
stępnianiu i wydawnictwie książek konspiracyjnych; skąd nagle druk współwydany 
z okupantem? Słyszałem wersję, że na druczku podano omyłkowo datę prawdziwą 
i żeby nie było przykrości uzyskano zgodę na współwydanie.

Wydano też szereg skryptów różnych kursów, druczków napoły reklamowych, 
w  których to publikacjach są jakieś elementy nielegalności a nawet konspiracji. 
Ustalenie co przyjąć, a co odrzucić może okazać się w  wielu wypadkach zawodne, 
a w każdym razie trudne. Są liczne książki wydane legalnie, które w  istocie są 
w  intencji i samych zadaniach jak najbardziej konspiracyjne. Przykład: skrypty 
„Społem” służyły na kursach szkoleniowych spółdzielcom; skrypt Czesława C e n t 
k i e w i c z a ,  kierownika technicznego pożarnictwa na terenie .GG, o akumulato
rach dla Centralnej Szkoły Pożarniczej na pierwszym kursie oficerskim, wydany 
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń, służył więcej celom wojskowym oraz radio
technicznym niż pożarniczym, a sam kurs był przykrywką do ściśle konspiracyjnej 
działalności. Jest to przykład druku o wszelkich cechach legalności, służący wyraź
nym celom konspiracyjnym.

Innym pograniczem jest forma wydawnictwa.
Pozycja 92 pt. „Biblioteka Robotniczo-Chłopska »Kuźnia«” jest typowym czaso

pismem, ma datę roczną, miesięczną i numer oraz zawiera szereg artykułów, 
z których pierwszy Stanisława C h u d o b y  posiada tak duże czcionki, jak gdyby 
było to wydawnictwo zwarte. Pominięte zostało w  „Centralnym katalogu polskiej 
prasy konspiracyjnej” D o b r o s z y c k i e g o ,  a umieszczone w  omawianej „Biblio
grafii”.

Przed „Bibliografią druków konspiracyjnych” czyhają oprócz omyłek także 
błędy świadome, m istyfikacje i fałszerstwa. Są pozycje wątpliwe, których roz
strzygnąć w  sposób zdecydowany niepodobna, a przecież przedstawiane dokumenty 
proszą się, aby je zachować w  pamięci, nawet gdy są to falsyfikaty. Dlatego w y
daje się istotne publikowanie również owych druków wątpliwych z punktu w idze
nia założeń bibliografa, co nie jest pomysłem nowym. Przy drukach konspiracyj-

Przegląd H istoryczny — β
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nych wątpliwych należałoby w  adnotacji dać uzasadnienie przemawiające za uzna
niem lub nie, bez względu na to do jakiej grupy pozycja zostanie zaliczona.

Otwarty jest też problem publikacji o bardzo małym nakładzie. W „Biblio
grafii” są one uwzględnione, choć niewątpliwie nie bez licznych zawahań. Sądzić 
można, że jeszcze jedna grupa zasługuje na uwzględnienie: są to dysertacje dok
torskie i prace habilitacyjne. Jeden np. Wydział Architektury Politechniki Warszaw
skiej wym ienia 9 rozpraw doktorskich i 8 habilitacyjnych *. Każda z tych prac m u
siała mieć co najmniej kilku czytelników w  osobie egzaminatorów, a jeśli docho
wała się, mogła służyć dalej.

Przykład jednego egzemplarza maszynopisu podaje prof, dr Z. K o l a n k o w « k i ,  
który w  obozie koncentracyjnym przetłumaczył dwie książki2. Były to rękopisy 
w jednym egzemplarzu, ale wykonane na podobieństwo książki, oprawione i słu 
żące więźniom przez cały niemal okres wojny. Czy ten typ publikacji nie zasługuje 
na uwagę bibliografa?

Stosowane ogólnie przepisy katalogowania czy normy bibliograficzne nie zaw
sze mogą odpowiadać potrzebom opracowania druków konspiracyjnych. Występują 
różne przypadki, dla których należy znaleźć odmienne czy bardziej precyzyjne roz
wiązania. W pewnych wypadkach można się stosować do sposobów opracowania 
starodruków, w  innych wystarczy opracowanie normalne. Wł. Chojnacki wyczuł 
potrzebę innego, dokładniejszego opisu i postąpił w  większości wypadków właściwie. 
Wydaje się jednak, że karta tytułowa powinna być odtworzona w  ten sposób, aby 
można sobie wyobrazić graficzny jej układ. Zastanawiam się czy nie byłoby ce
lowe dawać reprodukcję fotograficzną w  zmniejszeniu.

Książek posiadających karty tytułowe, choćby maskujące, nie można katalo
gować według incipitu, lecz według· karty tytułowej lub według ustalonego bez
spornie autora.

Uzupełnienia tytułów należy dawać w  adnotacji. Zwyczaj uzupełniania, słuszny 
przy czasopismach, tutaj stwarza trudności przy szukaniu odpowiednich pozycji. 
Wykryty sam pseudonim pozycji anonimowej nie powinien znajdować się w  opisie 
tytulatury lecz w  adnotacji, tym samym nie może służyć za element szeregowa
nia pozycji w  bibliografi. Odsyłacze nie powinny zawierać uzupełnień tytułów. N a
leży w  miarę możności dać przynajmniej znak wydawniczy zamieszczony na karcie 
tytułowej czy okładce, lub go opisać.

*

Stwierdzić wreszcie należy, że „Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych” 
Wł. Chojnackiego jest bardzo cenną i wartościową podstawą dla dalszych poszu
kiwań, nie tylko bibliograficznych 3. Autor wykonał ogromny wysiłek, za który na
leży mu wyrazić wdzięczność. Ale czekają nas dalsze prace. Pierwsze to w yłuska
nie druków z datą 1939 r. wydanych i rozpoczętych w  tym czasie, a ukończonych 
w okresie późniejszym. Także opracowanie całej produkcji wydanej za zgodą i w ie
dzą okupanta oraz tych pozycji, co do których trudno ustalić ich rzeczywisty cha
rakter. Stoi przed nami opracowanie produkcji wydawniczej na terenach przyłą
czonych do Rzeszy, zajętych przez Związek Radziecki i Litwę, dalej krytyczne ze
branie poloników czasu wojny we wszystkich zakątkach świata, wreszcie opraco

1 w arszaw ska  szkoła a rch itektury , pod red. prof. J . Z a c h w a t o w i c z a ,  W arszawa
1967, s. 41.

2 „W olni Ludzie” 1948 n r 6(23), s. .5.
3 Już po ukazaniu  się B ibliografii Wł. C h o j n a c k i e g o  pojaw iły się dw ie w arto 

ściowe pozycje: S tanisław a P a z y r y ,  z dziejów  książk i po lskie j w  czasie drugiej w o jn y  
św iatow ej i Tadeusza S z e w e r y, N iech w ia tr ją poniesie. K siążka Pazyry  zaw iera szereg 
pozycji n ie  znanych w ł. C hojnackiem u. Do szczególnie cennych i znam iennych pozycji na 
leży zespół elem entarzy  szkolnych·. Szewera zaś podaje obficie au torów  piosenek i kom po
zytorów  w  większości „B ibliografii” niezraanych.
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wanie dokumentów życia społecznego i bibliografii czasopism z uwzględnieniem  
okresu powstania. Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych jest grupą od
rębną, ale nie może być oderwana od całokształtu spraw wydawniczych tego okresu. 
Praca prowadzona przez jednego człowieka musi do takiego oderwania prowadzić. 
Jest to zadanie podstawowe Biblioteki Narodowej i jej Instytutu Bibliograficznego. 
Jeżeli obecnie Biblioteka Narodowa nie może podjąć tego ważnego zadania to 
obowiązek ten spada na całą społeczność bibliotekarską. Ich obowiązkiem jest szcze
gólna opieka nad drukami tego okresu, wyszukiwanie ich we własnych zbiorach, 
ujawnienie wszystkich znanych już „Bibliografii” oraz wyszukiwanie uzupełnień. 
Tych czynności nie można wykonać siłami jednego człowieka.

ANEKS

PROPOZYCJE UZUPEŁNIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

Najliczniejszą grupę w  ramach uzupełnień bibliograficznych przedstawiają w y
dawnictwa SPB/PAU, tj. Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego (Pracownia 
Architektoniczno-Urbanistyczna) oraz IPS, tj. Instytutu Planowania Społecznego. 
Obie te grupy wydawnictw opierały się na bazie Warszawskiej Spółdzielni Mieszka
niowej i ideologicznie były sobie bliskie. Główny zrąb materiałów trafił do Archi
wum PAN i nie jest jeszcze opracowany. Pochodzi on ze spuścizny po Stanisławie 
Tołwińskim. Nieliczna część znajduje się w  Archiwum Państwowym m. Warszawy 
i Województwa Warszawskiego wraz z aktami Społecznego Przedsiębiorstwa Budow
lanego. Kilka pozycji trafiło do Biblioteki Instytutu Urbanistyki i Architektury. Po
przez Bibliotekę Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej udało mi się skon
taktować z prof. Heleną Syrkusową, która nie tylko udzieliła mi cennych informacji, 
ale także wypożyczyła maszynopis pracy o działalności Pracowni Architektoniczno- 
Urbanistycznej, a wdowa po prezydencie Tołwińskim p. Janina Tołwińska wyraziła 
zgodę na wykorzystanie materiałów znajdujących się w  Archiwum PAN. Znajdu
jących się u pani Tołwińskiej materiałów jeszcze nie wykorzystałem.

Zespół parunastu podręczników szkolnych wydanych w  Ostrowcu Święto
krzyskim przez grupę nauczjrcielstwa wysiedlonégo z powstańczej Warszawy i przy 
współpracy miejscowego dyrektora tajnego Liceum Ogólnokształcącego oraz ca
łego tamtejszego nauczycielstwa przedstawia nieznane i ciekawe wydawnictwa. Sia
dy istnienia większej liczby pozycji znajdują się wśród materiałów podanych 
w  uzupełnieniach. Nadto elementarz pt. „ABC”, Ostrowiec 1945 liczący co najmniej 
stron 32, wykonywany przez trzy nauczycielki rysunków i sprzedawany jako rękopis 
po 10 złotych w  składzie papierniczym Wilakowej okolicznym gospodarzom przy
jeżdżającym na targi; fragmenty podręczników z historii polskiej (s. 31—84); „Czy- 
tanka dla kl. IV” K u b s k i e g o ,  K o t a r b i ń s k i e g o  i Z a r e m b i n y ,  ss. nlb. 3, 
zawierająca czytanki 39 i 40; „Mówią w ieki” część I: „Objaśnienia” ss. 9 i fragment 
wypisów z języka polskiego zawierający strony 3—60. Wszystkie materiały pocho
dzące z Ostrowca p. .Maria Bratkowska ofiarowała w  różnych okresach Związkowi 
Nauczycielstwa Polskiego. Jedna część jest opracowana i posiada własne sygnatury, 
inne nie są opracowane i oznaczone zostały innymi siglami dla odróżnienia, że znaj
dują się w  innej komórce organizacyjnej.

Wydawnictwa Związku Organizacji Rybackich były w  istocie wydawnictwami 
SGGW. Oficjalnie były przeznaczone „wyłącznie” dla uczniów Szkoły Rybackiej, 
w rzeczywistości były podręcznikami na poziomie uniwersyteckim dla studentów  
SGGW. Były wydawane podobno też za zgodą komisarza niemieckiego, ale trudno 
uwierzyć, aby nakład ich wynosił 100 egzemplarzy.

Bardziej zakonspirowane były krakowskie wydawnictwa, wydawane bez daty,
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podobnie jak wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, o tajemniczych znakach 
wydawniczych i emblematach górniczych.

O b j a ś n i e n i a  s k r ó t ó w :

APAN — Archiwum Polskiej Akademii Nauk
APmW — Archiwum Państwowe m. Warszawy i Woj. Warszawskiego
ASP — Akademia Sztuk Pięknych
BN — Biblioteka Narodowa
BPW — Biblioteka Publiczna w Warszawie
BUW —■ Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
GBL — Główna Biblioteka Lekarska
IBL — Instytut Badań Literackich PAN
IH PAN —■ Instytut Historii PAN
IUA — Instytut Urbanistyki i Architektury
MHRR — Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego
MWP — Muzeum Wojska Polskiego
PW -B — Politechnika Warszawska — Biblioteka Główna 
SGPiS — Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Biblioteka 
ZHP — Zakład Historii Partii przy Komitecie Centralnym PZPR 
ZHRL — Zakład Historii Ruchu Ludowego
ZIR SGGW — Zakład Ichtiologii i Rybołówstwa przy Szkole Głównej Gospodar
stwa Wiejskiego
ZG ZNP — Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

ADAMCZEWSKI IGNACY: Krótki zarys fizyki. Warszawa, Związek Organizacji 
Rybackich 1944, A4 ss. 4 nlb, VII, 1 nlb, 185 powiel. +  rysunki ss. 36. Karta tyt., okł. 
i rysunki druk.
ZIR SGGW
BACZYŃSKA STEFANIA: Wacek i sześć jego siostrzyczek. Wydanie trzecie 
Ilustrowali Tadeusz Gronowski i S. Zalewski. Nakładem „Naszej Księgarni” Druk. 
Zakłady Graf. „Nasza Drukarnia” [1943] 8° ss. 61 2 nlb, tabi. 4.
BN — II  525.465. Rej. przyb. 1943, p. 284 (dawna sy g n a tu ra  II 431.031).
BALICKI JANUSZ, MAYKOWSKI STANISŁAW: Pieśń o ziemi naszej. Podręcznik 
do nauki języka polskiego dla V klasy szkół powszechnych. Lwów. Wydawnictwo 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [Ostrowiec Maria Bratkowska 1944] A4 ss. 2 
nlb. 20 masz.
Inc. po nagi. ty t.:  Sm utek i radość. Expl.: Ewa M inkiewiczówna.
ZG  ZNP — dar M arii B ratkow skiej.
BAŁABANOW A. [kobieta]: [Wspomnienie o Mussolinim z okresu pobytu w  Lo
zannie przed powrotem do Włoch]. Warszawa IPS b. r. A4 kk. 57.
A3? AN — VI/6g
[BARDACH ARTUR] PAWŁOWICZ ADAM [pseud.]: Praca w  dziejach ludzkości. ■ 
Wyipisy socjologiczne. Warszawa IPS b. r. październik A4 kk. 46. Kilka paginacji.
APAN
BIELSKI ZYGMUNT SARJUSZ [!]: Historia polskiego kopalnictwa. {Kraków 1942] 
A4 ss. 2 nlb, 26 powiel. Karta tyt. i okł. druk. Według zapisu ręcznego wydał i po
w ielił Tadeusz Wilczewski. Znak wydawniczy dwa młoty.
BN — 'III 565.512. Rej. przyb. 1945-D-844

BIELSKI ZYGMUNT SARIUSZ: Wiertnictwo. Kraków b.r. A4 ss. 4 nlb, 191, tabi. 1, 
rozkł. 1, ilustr. powiel. Karta tyt. i okł. druk. Na karcie tyt. i okł. znak wydawniczy: 
w  kole literka M przecięta pośrodku spłaszczonym kołem, u dołu mały napis 
„Kraków” i d.wta młoty.
BN — III 569.338. Rej. przyb. 1948-D-1085/1
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BIELSKI ZYGMUNT SARIUSZ: Wiertnictwo. Kraków [Sekcja Wydawnicza Stow. 
Studentów Akademii Górniczej 1944] A4 ss. 2 nlb, 209, 2 nlb, powiel. Karta tyt. i okł. 
druk. Brak ilustracji i rysunków. Znak wydawniczy dwa młoty.
BN — III 569.233. Akc. 1946 D. 1061

BIELSKI ZYGMUNT SARIUSZ: Wydobycie ropy naftowej
[Część I tekst]. Kraków 1944 A4 ss. 2 nlb, III, 1 nlb, 173 powiel. Karta tyt. i okł. druk. 

BN — III 569.249. Reg. przyb. 1946-D-1063; inny zapis 15.2.46 Kr. 46-D-5 na końcu książki; 
ręczny zapis n a  karcie  ty t.: „Sekcja W ydawn. Stow. Stud. Akad. G órn.”

[Część II] Rysunki. Kraków b.r. A5 kk. 60 na ozalicie. Okł. druk.
BN — II  527.463; zapis ręczny: „:li942. W ydawn. Tadeusza W ilczyńskiego” ; BN — II 527.464; 
zapis ręczny: „1944. W ydawn. Stow. Stud. Akad. G órn.”
BLUM O.: Zagadnienie terenów przemysłowych w  budownictwie miast. Opracował 
Adam Pawłowicz [pseud. właść. Artur Bardach] Warszawa SPB/PAN 1943 A4 kk. 7 
masz.
APAN
BOROWSKI STANISŁAW: Opšti imovinski zakonnik crnogorski. Zapisnik sjednica 
odbora za obradjene zakonika 1881—1882, 1β85. Warszawa 1.950 {antedatowane ок. 
1942] A4 kk. 185.
APAN. In form acja  o an tedatow aniu  prof. d r Z. Kolankowskiego, potw ierdzona przez 
dr Zofię Borowską.
BOROWSKI STANISŁAW: Protokol kriminalnih parnica velikog suda 1879—1880. 
Warszawa 1950 [antedatowane ок. 1942] kk. 40 masz.
APAN. In fo rm acja  jak  wyżej.
BOROWSKI STANISŁAW: Stare crnogorske presude. Warszawa 1950 (antedatowa
ne ok. 1942] kk. 1 nlb, 118, masz.
APAN. In fo rm acja  jak  wyżej.

BOROWSKI STANISŁAW: Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. 1B25—1922. Warsza
wa [autor] 1943 A4 masz. Vol. I kk.367, ilustr. 1; Vol. II k.368—682; Vol. III: Album  
personarum kk. 2 nlb, 454.
APAN — III 5 j. 4
BOROWSKI STANISŁAW: Wiadomość o życiu i pismach Wacława Aleksandra 
Maciejowskiego. Warszawa 1943 A4 ss. 85 masz.
APAN

BRANDT J.: Planowanie regionalne. Streszczenie pracy pt. Landesplanung. Opraco
wał Adam Pawłowicz [pseud. właść. Artur Bardach]. Warszawa PAU/SPB 1942 
kk. 2 nlb 21 masz. Nakł. 5 egz.
Plan: W stęp. Pojęcie p lanow ania regionalnego. Cele p lan . reg. Zagadnienia organizacji p la
now ania reg. Opracow anie plan. reg. Zakończenie.
IUA — III  11186.

BRECH J.: Obawa przed nowym porządkiem. Atak na gospodarczą przyszłość 
Europy. „Das Reich” z dnia 18 lipca 1943. Angst vor Neuordnung. Tłumaczył Adam  
Pawłowicz {właść. Artur Bardach]. {Warszawa IPS] -1943 A4 kk. 6 masz.
APAN.

BRYŁA STEFAN: Statyka budowli. Część pierwsza. Podstawy statyki budowli. 1. 
Tekst; 2. Rysunki. Warszawa 1939 [właść. 1942] A4 ss. 2 nlb, 2. 44, 1 nlb. 7. Nakł. 
Związku Studentów Architektury [właść. autora]; Część druga. 1. Tekst; 2. Rysunki. 
k.2, s. 46—87, tabi. 3 (str. 8—ДО) powiel.; Część trzecia i czwarta. 1. Tekst; 2. Rysunki. 
k.2, s. 88—1(28, tabi. 5 (str. 11—15).
PW-B — в. 59. Na k arcie  ty t. zapisy ręczne: ,,1. T ekst; 2. R ysunki” , pochodzące p raw do
podobnie od wydaw cy. P o r. B r y ł a  S., M a y  z e l  В.: s ta ty k a  budow li, W arszawa 1957, s. 7.

BUDRYK WITOLD: Górnictwo. Cz. 1. Kraków A4 ss. 1 nlb, VIII, 229 powiel. Karta 
tyt. i okł. druk. Znak wydawniczy dwa młoty.
BN — III 569.234. Rej. przyb. 194'6-D-105S (sygn. daw na 3434). Zapis ręczny: „Sekcja W ydaw
nicza Stow. Stud. Akad. G órn.”
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BUDRÝK WITOLD: Przeróbka mechaniczna użytecznych ciał kopalnych. Dla w yż
szych klas szkoły górniczej. Kraków A4 ss. 2 nlb, VIII, 152. Atlas tabi. 15. Karta tyt. 
i okł. druk. Znak wydawniczy dwa młoty.
BN — III 565.643. Rej. przyb. 1946-D-1059. Ręcznie dopisane: „Sekcja W ydawnicza Stow. 
Akad. Górn. 1944”.

BUDŻET urządzeń kulturalno-oświatowych i wychowawczych w  osiedlu mieszkanio
wym. [Warszawa SPB/PAU 1940—1944] A4 ss. 64, masz.
APAN — V/5 S tudia ogólne, teczka b
CAŁOKSZTAŁT regionu i miasta Warszawy. U.42-08. Materiały do studiów nad 
środowiskiem. I Warszawa PAU/SPB 1943 A4 ss. 4 nlb, 38, ss. 2 nlib, 5, ФаЫ. 2 masz. 
Treść: A lbrecht Jerzy : City W arszawy. 1939 (ss. 38). Tablice podziału ludności czynnej zawo
dowo oraz ustęp  z re fe ra tem  Pracow ni P lan u  Ogólnego pt. „Tereny budow lane i sieć 
urządzeń aprow izacyjnych” dotyczący analizy ludnościow ej [kon tro la  p lanu  zabudowy]. 
K w iecień 1938. IUA — RM 391
CHÄLASIŇSKI J[ÖZEF]: Samorząd lokalny w szkolnictwie amerykańskim. [War
szawa IPS b.r.] A4 kk.l nlb, 125 masz.
APAN — VI/6b IPS. Opracow ania p. VIII — 2 egz.
CHRZANOWSKI IGNACY: Studia i szkice. Rozbiory i krytyki. Napisał.... Kraków. 
Z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej 1939. Druk. W. L. Anczyc i s-ka w  Kra
kowie 8°. T.l. SS.4 nlto, 385 .2 nlb. Prace Historyczno-Literackie nr 51; T.2 ss.4 
nlb, 413, 2 nlb, err. k .l. Prace Hist. Liter, nr 52.
Uwaga: O sta tn i arkusz na innym  gorszym  papierze T. 2 ark . 26, s. 40І1—413, 2 nlb.
BN — II 365.600
CIĚSLlřJSKA OLGA, NIENIEWSKA HALINA: Parlons français. Podręcznik dla 
I kl. gimnazjum. 1937 [Ostrowiec Maria Bratkowska 1944] A4 ss. 10 masz.
ZG ZNP — d a t M arii B ratkow skiej — 2 egz.

[CIOŁEK GERARD]: Polskie ogrody XVII wieku. Krzyżtopór. Podhorce. Wysock. 
Oleszyce. Wilanów. Łubnice. [Warszawa 1944] cm 40X30,5 kk.5, ilustr. 1, 7 technika 
ozalitowa.
Rec.: B u c z k o w s k i  K.: Biul. Hiet. Sztuki i Kult. R. 8, 1946, n r  З/í, s. 231—233. W skazał 
P rof. d r Stanisław  H erbst.

CO TO jest film? [Warszawa IPS] b.r. A4 kk.5 masz. [nie dokończony],
AlPAiN — VI/7a KRN
COLE G.D.H. [GEORGE, DOUGLAS, HOWARD]: O kontroli robotniczej w  prze
myśle. [Warszawa IPS] b.r. A4 k k .ll masz.
APAN — VI/6Í
COLE G.D.H. [GEORGE, DOUGLAS, HOWARD]: Przypuszczalny zarys przemysłu 
planowego. [Warszawa IPS] b.r. A4 kk.24 masz.
APAN — VI/6f

CZARNOCKI STEFAN: Nauka o złożach minerałów użytecznych. Kraków [1942] 
A4 ss.4 nlb, 94, 3 err. [powiel.]. Karta tyt. i  okł. druk. Znak wydawniczy dwa młoty. 
BN — III  569.250. Rej. przyb. 1946-D-1060. Na egz. zapis ręczny: „Sekcja W ydawnicza Stow. 
Situd. Akad. G órn.” D ata  w ydania na  podstaw ie w pisu inw entarzow ego B iblioteki Publicznej 
0163.281. Rej. przyb. 251/1943/44

CZYTANKA polska dla klasy III. [Ostrowiec Maria Bratkowska 1944] A4 ss. 2 nlb,
3 masz.
Inc. str. 1: Do szkoły. Expl.: Jakżem ...

CZYTANKI polskie na kl. I zeszyt I [Ostrowiec Maria Bratkowska 1944/45] A4 ss. 48 
powiel.
Treść: C zytanka 1. Co i jak  czytać... C zytanka 15. J. Kochanowski: P ieśń  [ostatn ia].
ZG ZNP — dar M. B ratkow skiej

DĄBROWSKI ROMAN: Formy organizacyjne wiejskich spółdzielczych zakładów pra
cy budowlanej. Warszawa Związek Spółdzielni Pracy i Wytwórczych w  Polsce. Zło
ta 48 m. 7. tel. 6-16-92. 1943 lipiec A4 kk.l nlb, 6 powiel. [Streszczenie referatu w y
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głoszonego w dniu 17 lipca 1943 roku na konferencji poświęconej zagadnieniom od
budowy wsi. Tamże przewodnie pismo do St. Tołwińskiego z datą 3.VIII.1943],
APAN — VI/6b. Opracow ania p. VIII

DĄBROWSKI ROMAN: Spółdzielczość pracy. [Warszawa PAU/SPB] A4 s. 1—01 — 
1—17 powiel.

APAN — VI 5. Nauczanie, teczka b
DEMBOWSKA-WODZINOWSKA MARIA: Indeks alfabetyczny do Dodatków
Estreichera Bibliografii Polskiej. Zestawiła pracowniczka Biblioteki Ordynacji Za
moyskich. Wstęp J. G. [Józef Grycz]. Warszawa 1942 marzec-czerwiec. A4 ss.6 nlb,
79 powiel.
BN — 4 egzempl.
DEUTSCHLAND Erwache. Organ der polnischen und deutschen Sozialdemokraten. 
Folge 3 März Jahrgang III cm 18X14 ss. 8. [Jednodniówka. Akcja „N”].
Toż: Folge 5 ss.Ll, 1 nlb.
IH PAN — 5013

DO CZEGO dążymy (referat dyskusyjny). [ZOR/PLAN =  Polska Ludowa Akcja 
Niepodległościowa], Referat 1 w  druku. Referat 2 w druku. Referat 3: I okres walk
0 niepiodległość. ReÆerat 4: II Wolna Polska A4 ss.l!2 powiel.

BUW rkps — 682
DO SPOŁECZEŃSTWA wołyńskiego. B.m.w. 1943 (wydawn. Deleg. Rządu) 12X17 
cm ss.6 [podpis.] „Wołyński Okręgowy Delegat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej”.
ZHP — B.36.258, В.36.259
DOMASZEWSKI P.: Odbudowa gmachów i urządzeń służby zdrowia. Referat w y
głoszony dnia 12 kwietnia 1937 r. w  T-wie Studiów Społecznych [Warszawa IPS] b.r. 
A4 kk.l nlb, 55 masz.
AiPAN — VI/6C

DUBREUIL HYACINTH: Przed każdym wolna droga. (A chacun sa chance). 
Organizacja pracy oparta na zasadzie wolności. Oryginał francuski wydany w  Paryżu 
w  roku 1935. Przekład polski A. S. Warszawa [IPS] 1943 A4 kk.2 nlb, 129 60a;—60e, 
57 masz.

APAN — VI/6g
DUNAJEWSKI ANDRZEJ: Ptaki wodne i ich znaczenie w  rybactwie. Warszawa 
Związek Organizacji Rybackich 1943 A4 ss.2 nlb, VI, 58, ilustr. kk.IX powiel. P ierw 
sza karta tyt., okł. i ilustr. druk.
O dbito na  praw ach m anuskryp tu  z zastrzeżeniem  praw  au torsk ich  na  w yłączny użytek 
Związku O rganizacji R ybackich i jego akcji gospodarczych.
SGGW — 57.446; ZIR SGGW

ELEMENTARZ — zeszyt, na którym uczyła p. Cywińska w  Sadłowie. [Mazowsze 
Półn.] [Sadłów b.r.] A5 ss.24 rękopis.
Inc.: aaa mmm. Expl.: liść, kość, ziość, koniec.
Por. P a  z y r a  S t.: z  dziejów  ksią żk i polskiej w  czasie drugiej w o jn y  św iatow ej, s. 252. 
ZHRL

[FALSKI MARIAN]: Elementarz. Nadratowo p. mławski 1944. 8° podł. ss.102 ilustr. 
powiel, na hektografie, klisze białkowe.
Egzem plarz zdefektow any, b. zniszczony. Zapis a tram entem : „W ykonali 1. Zaborowski Wa
cław, 2. Dobies Feliks, 3. Zaborowska S tefan ia” . Egz. opraw ny, szyty n icią „na sz tych” . 
R ysunki kalkow ane z w ydań Falskiego. Rysunki w zm acniane a tram entem  lub ołówkiem. 
Por. P a  z y r a  St.: op. cit., s. 252; F i j a ł k o w s k i  T.: K ryp ton im  W kra  1939—1945, iWar- 
szawa 1968.
ZHRL

[FALSKI MARIAN]: Elementarz [Ługi pow. m ławski 1944] 8° podł. ss.2 nlb, 90 
ilustr.
Zapis n a  okładce: „p rzep isany  przez Kazim ierza Kuligowskiego” . S tan bardziej zniszczony
1 zdefektow any. Odmian teks tu  z poprzednią pozycją n ie udało  się stw ierdzić. Możliwe, że
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obie pozycje są tym  sam ym  w ydaw nictw em , potw ierdza to stw ierdzenie przez T. F i j a ł 
k o w s k i e g o  (op. cit.) istn ien ia  czterech  autorów .
ZHRL

FREIHEITSPOST Verband Deutscher Patrioten. Nr 2 Februar 1942 cm. 14,5X12 
ss.4.
IB P  a n ; WIH

FRELEK KLEMENS: Zadania samorządu terytorialnego w  zakresie spraw kultural
no-oświatowych. [Warszawa IPS] b.r. A4 kk.15 masz.
APAÍN — ѴІ/бЪ EPS. O pracow ania p. VIII.

[GAŁĘSKA ZOFIA, KOPA STANISŁAW]: Elementarz pisany przez p. Leona
Bramczewskiego i Mroczyńskiego Apolinarego i Józefa. 4° podłużne ss. 32. [Sierpc 
w  drukarni miejscowej pod zarządem niemieckim],
Inc.: N auka dziecka powinna. Expl.: m apka, czeladika, pom adka. D rukow ali A polinary i Józef 
M roczyńscy przy w spółpracy m agazyniera księgarn i Leona Bram czewskiego na papierze ak
towym . Z powodu b rak u  dostatecznej ilości czcionek jednego typu, używano czcionek 
różnego k ro ju  i wielkości.
W szystkie wiadomości o e lem entarzach w skazał doc. d r Stanisław  Pazyra; wg tegoż współ
au to r — K opyra Stanisław .
GEOGRAFIA dla klasy. I. Zeszyt I. 1938. Tyt. okładki ręczny s. 1: Geografia 
Polski. Część I, II, III s. 4. Nakład Księgarni Maria Bratkowska i ska [właść. 
Wilakowa] Ostrowiec 1945 A4 ss.72, 1 nlb. powiel.
ZG ZNP — dar M arii Bratkow skiej
GEOGRAFIA Polski dla klasy I Gimnazjum.
Cechy wydawnictwa konspiracyjnego. Karta tyt. ma tekst złożony z litery „O”. Wa
riant wydawn.
ZG ZNP — M ateriały  B iura  H istorycznego — sygn. 67/43

GRODEK ANDRZEJ: Katalog Biblioteki. Nauki ekonomiczne i handlowe. Opraco
w ał ... Warszawa Nakładem Szkoły Głównej Handlowej 1939—1945 4° ss.4 nlb, 941 
[Drukarnia Gospodarcza W ładysław Nowakowski].
D ruk rozpoczęty w sierpn iu  1938, ukończony w lu ty m  1940 r. K artę  ty t. w ydrukow ano 
w  1945 r. w  d ru k a rn i Czytelnika. Książka dostępna w w ielu  b ibliotekach. In form acje  o d ru 
k arn i dyr. H anny Uniejew skiej i M arii Grodkow ej.
[GWARDIA LUDOWA. WYDZIAŁ SZKOLENIOWY] Terenoznawstwo. B.m.w. i r. 
A4 SS.14 ilustr. kk.2.
MWP

HUNTINGTON ELLSWORTH: Ze studiów nad rolą środowiska przyrodniczego 
w  urbanistyce. Streszczenie książki ’’The Human Habitat”. [Oprać. K. L. Toeplitz. 
Warszawa SPB/PAU 1942] A4 kk.101 masz.
APAN — VI/5. T łum aczenia i opracow ania VI/6g — 2 egz.

INSTRUKCJA o nadzorze materiałów budowlanych w  miejscach budowy. Opraco
wano 8.ІѴ.І941, uzupełniono 26.IV.1941 J. Czystowski i Z. Wasiutyński. Warszawa 
SPB/PAU b.r. A4 kk.7 masz.
APAN — ѴІ/5. Tłum aczenia i opracow ania

INSTRUKCJA wyszkoleniowa. Cz. III. Walka w  miastach, osiedlach i zabudowa
niach. B.m.w. i r. A4 ss. 17 powiel.
MWP — 579c

INSTRUKCJA zbierania i przechowywania wiadomości z terenu B.m.w. i г. A5 
ss.4 powiel.
ZHRL — 5900

ISTOTA RUCHU Nowej Polski. B.m.w. [około 1943/1944] A4 ss.4 powiel.
Expl.: „20. plan  re fe ra tó w ” .
Czesław G utry , W arszawa

JĘZYK ŁACIŃSKI Kl. I. [Ostrowiec Maria Bratkowska 1944] A4 ss.4 nlb. 12, 25 
nlb, powiel. Karta tyt. powstała ze złożenia dużej litery „O”.
ZG ZNP — M ateriały  B iura H istorycznego — sygn. 67/45
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JUDYM SZYMON dr [pseud.]: Zagadnienie samorządu. Wykłady na kursie w aka
cyjnym Naukowego Instytutu Spółdzielczego. Lipiec 1939 r. [Warszawa SPB/PAU  
około 1943] A4 kk.2 nlb, 200 masz.
APAN — VI/6b

KATRA ZDZISŁAW: „Gargantu”. Poezje. Okładkę projektował artysta grafik Zyg
munt Jaworski. Kraków [autor] 1942 to. dr. cm 21,5X14 ss.71. Nakł. 44 egz. w  tym
4 na kredowym papierze. 40 egz. przeznacza się do rozprzedaży po 20 zł na pokrycie 
kosztów i 30 zł na cel dobroczynny.
BUW — 327.873. Akc. D. 142/69/10

KLEMENSIEWICZ ZENON: Język polski. Wybór wiadomości gramatycznych
z ćwiczeniami dla I klasy gimnazjalnej. [Ostrowiec Maria Bratkowska 1944] A4 
ss. 2 nlb, 15. powiel.
ZG Z NP — dar M arii B ratkow skiej

KLUKOWSKI J.: Czynnik demograficzny w  planowaniu osiedla społecznego. War
szawa SPB/PAU 1942 A4 ss. 21 masz.
APAN — VI/5

KOCHMAŃSKI TADEUSZ: Miernictwo. Kraków 1944. 40-034-11. 1944-100. A4 ss. 2 
nlb, 106, tabi. 1. err. k. 1 ^większy format]. Znak wydawniczym M w kole przecię
tym spłaszczonym kołem.
BN — III 565690

KOŁDER WŁADYSŁAW, MNISZEK -TCHÓRZNICKI MIECZYSŁAW: Piżmak..
Niebezpieczeństwo dla gospodarstw rybnych i sposoby zwalczania. [Warszawa 
Związek Organizacji Rybackich 1940] A5 ss. 24, ilustr. 16.
O dbito na  p raw ach  rękopisu  600 num erow anych egzem plarzy dla uży tku  Zw. Organ. Ryb. 
ZIR SGGW

[KOŁODZIEJSKI HENRYK]: ,,Program M. Rapackiego” — zapis ręczny. Ogólne 
założenia programu społeczno-gospodarcżego. [Warszawa SPB/PAU? 1942] A4 ss. 22 
masz.
APAN — VI/5. Pow ielone rękopisy i w y ją tk i z pism

KOŁODZIEJSKI HENRYK: Kilka słów o wytycznych rozwoju gospodarczego Pol
ski. Warszawa SPB 1941 A4 kk. 1 nlb, 23 powiel.
Trešć: I. Polska rolnicza, przem ysłowa; II. Polska p ry w atna  czy społeczno-gospodarcza; 
III. Zakończenie.
APAN — VI/5. Pow ielone rękopisy  i w y ją tk i z pism
KONFERENCJA w  PAU por. OSSOWSKI STANISŁAW: Ogólne zagadnienie... 
KONIUS E.: Przebudowa życia dziecięcego i spółdzielczość mieszkaniowa. Tłuma
czenie J. Tołwińskiej. Tłumaczenie Wydawnictw Związku Mieszkaniowego. Mosk
wa 1942. Warszawa SPB/PAU '1942 A4 kk. 3 nlb, III, 29 [w tym ilustracje rozkł.] 
masz.
APAN — VI/5. T łum aczenia i opracow ania

„KONWENT ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH”. Deklaracja ideowa Kon
wentu Organizacyj Niepodległościowych. [Warszawa KON] 15 października 1942 r. 
cm 15,5X12 ss.3, 1 nlb.
ZHP — B.57.5S1

„KONWENT ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH”. Oświadczenie Kon
wentu Organizacji Niepodległościowych. Warszawą 28.IX.1943. A4 kk. 4 masz.
ZHRL — 5882

K.O.P. [KOMENDA OBROŃCÓW POLSKI]. Podstawowe zasady konspiracji. B.m.w. 
i r. A4 ss. 3 nlb, powiel.
W teczce „Polska Ż yje” . P raw dopodobnie dodatek  do· tego pism a.
KORWIN-SAKOW’ÏGZ STANISŁAW: Mapa rozmieszczenia gospodarstw stawowych
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w  Polsce według stanu 1938 r. cm 81X89. [Warszawa Związek Organizacji Rybac
kich],
ZIR SGGW

KORWIN-SAKOWICZ STANISŁAW: Stawy rybne w  Polsce. Rozmiar, rozmiesz
czenie i charakterystyka sztucznego gospodarstwa rybnego oraz jego rozwój w  okre
sie lat 1923—'1938. Warszawa Związek Organizacji Rybackich 1943 A4 ss. 6 nlb, tabi. 
V, ss. 30, III, 29 nlb, tabi, rozkł. 3. powiel.
I k a rta  ty t. i okładka druk. I I  k a r ta  podaje odm ienną datę w ydania 1944 i zaw iera dodat
kow y zapis: „Odbito w  150 egzem plarzach na praw ach m anuskryptu  z zastrzeżeniem  praw  
autorsk ich  na  w yłączny w ew nętrzny użytek Związku O rganizacji R ybackich, Izb Rolniczych 
oraz okręgowych Tow arzystw  R ybackich” .
BN — II I  624.881. Rej. przyb. 1950-D-575/2

KOSTANECKI MICHAŁ: Mieszkanie w  osiedlach miejskich. Warszawa IPS 1943— 
1944 A4 kk. 2 nlb, 55.
APAN

M. K. [KOSTANECKI MICHAŁ]: Mieszkanie w  osiedlach miejskich. [Warszawa] 
Koło Planowania Społeczno-Gospodarczego KRN 1944 A4 kk.2 nlb, 25 masz. Nakł.
8 egz.
APAN — VI/6 — з egz.
M. K. [KOSTANECKI MICHAŁ]: Mieszkanie w  osiedlach miejskich. Warszawa Ko
ło Planowania Społeczno-Gospodarczego KRN 1944 A4 kk. 1 nlb, 4!2 masz.
APAN — VI/7a KRN
KOSTANECKI MICHAŁ: Mieszkanie w  osiedlach miejskich. [Warszawa SPB/PAU?] 
A4 kk. 1 nlb, 28.
Czy nie w ydany  po okupacji?
IUA — III  6944
KOTARBIŃSKI TADEUSZ: Wykłady o teorii skutecznego działania. [Warszawa 
IPS] A4 к. 2—9, 3/1—3/9 masz.
APAN — VI/6e
KOZIERKIEWICZ ZYGMUNT: Prawda świata. Prawda. Człowiek. Pieniądz. Two
rzenie organizmów państwowych. Nowe państwo. (Warszawa 1939) [1943?] wyd. 
Dobra Książka. Druk. Kolumna cm. 21,5 ss. 207.
R ejestr 5.X.1943 w  Bibliotece N arodowej z egzem plarza wypożyczonego.
SGPiS — 139.222
KRUPKOWSKI ALEKSANDER: Metalografia. Część II. Kraków b.w. 1944 A4 ss. 2 
nlb, 88 powiel. Karta tyt. i okł. druk. Znak wydawniczy litera M w kole przecięte 
spłaszczoną obręczą, napis Kraków i dwa młoty.
BN — III 565.691, III 565.692. Rej. przyb. 2Í.XI.48 D-1085; M. Obałek, Gdańsk
[KRZYCZKOWSKI JÓZEF =  ZESPOŁOWICZ JOZEF, pseud.]: Rola i duch
wojska. B.m.w. ZD [Zjednoczenie Demokratyczne] 15.11.1943 r. A4 ss. 24 powiel.
ZHP — 3302/195k
KRZYŻANOWSKI G.: Marks o rewolucyjnym postępie techniki w  ustroju socjalis
tycznym. [Warszawa IPS] b.r. A4 kk. 1 nlb. 6'2 masz.
APAN — VI/6g
KU NOWEJ Polsce (Tezy programowe). B.m.w. i r. A4 kk. 5 masz.
BUW rkps — 682
KUBSKI BRONISŁAW, DOBRANIECKI STANISŁAW: Na zagonie. Czy tanki pol
skie dla III klasy szkoły powszechnej 1 stopnia. Kurs A. Lwów Wydawnictwo Za
kładu Narodowego imienia Ossolińskich. [Ostrowiec Maria Bratkowska 1944] A4 ss. 2 
nlb, 6, masz. Wybór z cytowanej książki 
ZG ZNP — dar M arii B ratkow skiej
KUJBYSZEW W[ALERIAN]: Lenin o spółdzielczości. (Moskowskij Rąboczyj). (Tłu
maczył T. Duracz], Warszawa IPS b.r. A4 ss. 18 masz.
APAN — VI/6f
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KULCZYŃSKI STANISŁAW: Torfowiska. Die Moore des Polesie Gebietes. T. 1—2. 
Kraków 1939—1940. Sgł. Gebethner i Wolff. Druk. Uniw. Jagieł, pod zarządem Jó
zefa Filipowskiego. T. 1: (1939 8° ss. IX, 1 nlb, 394, tabi, rozkł. 9; ilustr. kk. 45 oleat 
1, mapa '1; T.2: 1940 8° ss. VIII, s. 395—777, tabi, rozkł., 20 ilustr. kk. 12.
Por. niżej LENARTOWICZ JA N  T.
BN — II 615.003/37 akc. 1941 eo 64; SGGW — 33817

KUNTZE ROMAN: Zarys zoologii ogólnej. Warszawa 1941 Związek Stowarzyszeń 
Rybackich 4° ss. VIII, 82, tabi. XXIII powiel. Okł. druk.
Ođbi'to na  p raw ach  m anuskryp tu  z zastrzeżeniem  praw  autorskich , w  nakładzie 300 egz. 
n a  w yłączny w ew nętrzny użytek Związku O rganizacji Rybackich na usługi P ryw atne j Szkoły 
R ybackiej II stopnia.
ZIR SGGW

KÜNTZE ROMAN: Zarys zoologii ogólnej. [Wyd. 2 rozszerzone]. Warszawa 1943 Zwią
zek Organ. Rybackich A4 ss. 2 nlb, X, 145, tabi. 39 powiel., tabi. Karta tyt. i okł. 
druk.
Na praw ach  m anuskryptu  ... n a  w yłączny użytek  w ew nętrzny Związku Organ. Ryb., na 
usługi P ryw atne j Szkoły Rybackiej 2 stopnia  w W arszawie.
ZIR SGGW

KUNTZE ROMÁN: Zarys zoologii systematycznej. Warszawa 1944 Związek Organ. 
Rybackich A4 2 nlb, IV, 179. Rysunki ss. 4 nlb, VII, tab. 48, powiel. Karta tyt. i okł. 
druk.
Na praw ach rękopisu  ... na w yłączny w ew nętrzny użytek  Zw. Organ. R ybackich, Okręgowych 
Tow. R ybackich oraz L iceum  Rybackiego w  W arszawie.
ZIR  SGGW — C. 929, II. 33/11, 715 II 11/2; BN — III 567.200 (rysunki)

LANDAU LUDWIK: Walka o chleb i wolność. Zarys dziejów Polski. (Opracowane 
w  Instytucie Gospodarstwa Społecznego). Warszawa 1940 A4 kk. 3 nlb, 102 masz. 
Praw dopodobieństw o przepisania tek s tu  po wojnie.
IGS
LE CORBUSIER {CHARLES EDOUARD JEAUNERET]: Promienna zagroda. Pro
mienna wieś. Opracowanie St. Ossowskiego i J. Kreczmara. Warszawa maj 1942. 
Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A4 kk. 1 nlb, 16. Nakł. 7 egz. masz. 
Treść: U rbanizacja wsi. P rom ienna  zagroda. Wieś p rom ienna lub  w ieś spółdzielcza. Ze
spółdzielczych doświadczeń p lanow ania wsi (L ittoria , Sabaudia, Pomtinia)
APAN — VI/5. Tłum aczenia i opracow ania

LENARTOWICZ JAN T[ADEUSZ]: Zarys chorób skóry. Podręcznik do użytku stu
dentów i lekarzy. Z 3 tabi. Wyd. 2 Nakł. autor. Kraków 1940. Sgł Gebethner i Wolff. 
Druk. Uniw. Jagieł, om 25,5 s. X, 524, tabi. 3.
Podstaw a do zaliczenia: R ejestracja  w  Bibliotece Narodowej w 1941 r. jako eo-65. Książki 
z zapisem  eo (egzemplarz obowiązkowy) zapisyw ano w  Bibliotece Narodowej również fik 
cy jn ie  jako  w ydane legalnie.
GBL — 151.185

[LENIN WŁODZIMIERZ ILJICZ]: O spółdzielczości. (Pisma T. 26 s. 391—397). [War
szawa SPB/PAU -1942] A4 ss. 11.
LISICKI MARCIN [ołówkiem]: Samorząd w ustroju szkolnictwa angielskiego. [War
szawa IPS b.r.] A4 ss. 4 nlb, 79 masz.
AiPAN — VI/6b. IPS opracow ania. Na obwolucie nalepka z ręcznym  pismem: „8. Sam orząd...” .

LITANIA DO MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ. B. m. w. i r. cm 12X18 ss. 15 nlb.
Treść: L itan ia  do M. B. Zwycięskiej; K. W.: Św ięty Boże; U jejski Kornel: Suplikacje;
W yspiański St.: M odlitwa o Polskę; Słowacki J.: K ordian  (urywek); U jejski Kornel: Wie
rzym y Panie; W yspiański St.: Zstąp gołębico; Słowacki J.: Tęsknota za Polską.
IBL — F.4763

LITANIA POLSKA (według litanii pielgrzymskiej Adama Mickiewicza). B.m.w.
i r. cm 112,5X9, 3 ss. 4 nlb. druk. czarny w  ramce.
IBL
LITANIA POLSKA (według litanii pielgrzymskiej Adama Mickiewicza). B.m.w.
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1 r. cm 10,2X8. 7 ss. 4 nlb, druk czerwony, ramka ozdobna, na stronie 2 poniżej ty 
tułu głównego, podtytuł.
IBL,

MALICKI ZASŁAW: O rysunku technicznym. [Warszawa SPB/PAU] A4 s. 8—01 — 
8—20 powiel.
APAN — VI/5. N auczanie teczka b

[MARCHLEWSKI JULIAN — zapis ołówkiem]: Z wystawy powszechnej. [Warsza
wa IPS 1940—Ί944] kk. 20 masz.
APAN — VI/6e

MARS HANS: Środki społecznej polityki przedsiębiorstw. Źródło: Problem der so
zialen Betriebspolitik. Wykłady w  Instytucie Socjologii Przedsiębiorstw przy Wyż
szej Szkole Technicznej w  Berlinie. Berlin 1930. Warszawa SPB/PAU 1943 A4 kk. 1 
nlb, 23,
APAN — VI/5. Tłum aczenia i opracow ania.

MATERIAŁY budowlane. [Warszawa SPB? 1944] A4 ss. 27 masz.
APAN — VI/7a KRN
MATERIAŁY WYBUCHOWE i środki zapalające Armii Sowieckiej. Stan z roku 
ІІ939. B.m.w. i r. cm 15X10 ss. 8, ilustr. tabi. 3.
Por. C h o j n a c k i  W.: op. c it., poz. n r 768 (cz. I) — czy współwydany?
BN — 603.531. Rej. przyb. 1946-K-1037
MAUROIS ANDRE: Dlaczego Francja przegrała wojnę. B.m.w. i r. A4 ss. 23. Na stro
nie 22 Rozdział VI.
ZHP — B.31.763
MIASTA KUJAWSKIE. Studium zagadnień urbanistycznych. Praca zbiorowa pod 
kierunkiem dr [Kazimierza] Wejcherta. [Warszawa] b.r. Zakład Urbanistyki P.W. 
[Politechniki Warszawskiej] A4 kk. 16 powiel., na których naklejono odbitki kalki 
na ozalicie wraz z tekstem pisma maszynowego.
IUA — 14836

MIKULSKI A[NTONI]: Wytrzymałość materiałów. Kraków b.r.w. cm 16,5X21 kk. 20,
2 nlb, ręczne pismo odbite na ozalicie.
BN — II 539.960. Rej. przyb. 1948 D 1085/11 na ostatn iej stron ie  nazwisko M. Obałek, Gdańsk. 
MIKULSKI ANTONI: Zbiór wzorów z podstaw elektrotechniki z objaśnieniami i ry
sunkami. Kraków 1944 A4 ss. 4 nlb, 79 powiel, tabi. 13 na ozalicie. Karta tyt. i okł. 
druk. Symbol wydawniczy 40.034-11-1944-100. Nakład 100 egz. Znak wydawniczy 
M w  kole przeciętym spłaszczoną obręczą i dwa młoty.
BN — III 565.694. Rej. przyb. 1948-D-1085/13 M. Obałek
MILLER WITOLD: Bajuś Czupiradełko. Teatrzyk kukiełek. Warszawa. Wytwórnia 
Zabawek Artystycznych i Pedagogicznych Warszawskiej Spółdzielni Księgarskiej 
około 1940. [Druk. „Społem”] 4° ss. 8 ilustr.
BN — II 630.159.

MILUTIN H. A.: Zagadnienie budownictwa miast socjalistycznych. Zasadnicze za
danie racjonalnego rozplanowania i budownictwa zamieszkałych terenów ZSRR. 
Wydawnictwo Państwowe 1930 r. Moskwa—Leningrad. Tłum. Teodor Duracz, T. 
Derkacz, J. Ładoszowa. Warszawa SPB/PAU 1943. A4 ss. 80, zał. 1 ss. 5, zał. 2 
ss. 3, ilustr. kk. 25 masz. ilustr. na ozalicie.
IUA — RM.107
NA BARYKADACH Warszawy. Wydawnictwo Wydziału Propagandy A.K. 9. VIII. 
1944 4° ss. 8.
BN — 567.061 c im .

NADZWYCZAJNY dodatek afrykański. Warszawa 11 listopada 1942 r. cm. 18,5X12,5 
ss. 4.
BN — P.595, P.596 konsp.; ZHP — P.247 Cim.
NASZE miasta. (Ich rola w  gospodarstwie narodowym). Sprawozdanie Komitetu
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Urbanistycznego (Urbanism Committee), Czerwiec 1937. National Resources Com
m ittee ÜS Gov. Print of Wash. 1937. Tłum. Stanisław Ossowski. Warszawa SPB 
styczeń 1942 ss. 1 nlb, 27. masz. Nakł. 8 egz.
IUA — III 11133
NOAKOWSKI STANISŁAW: Szkice architektoniczne polskie XII—XVIII w. Fanta
zje na zabyłkaah architektonicznych oparte [Zapis ręczny na odwrotnej sitronie 
pierwszej karty], B.m.w. i r. 2° tabi. 20 w  tym 2 ilustracje naklejone.
Ilustr. 1 na  papierze czerpanym , żeberkow anym , naklejona. T ytu ł a lbum u n a  odw rotnej 
stron ie; ilu str. 2 na papierze krem ow ym  żeberkow anym  znak w odny Ingres. Reszta ilu s trac ji 
n a  grubym  papierze ilustracy jnym , krem ow ym . D aty na rysunkach  1908—1910. Pod ilu s tra 
c jam i m onogram  SN i cyfry  rzym skie X III—XVIII.
ASP —·- 81/2409
NORMALIZACJA urządzeń technicznych oraz narzędzi i sprzętu rybackiego w  go
spodarstwie stawowym. Warszawa Związek Organizacji Rybackich A4. Zeszyt I. 
Mnich drewniany. 1942 ss. 4 nlb, 2, 8 tabi. 1 (parawan kk. 6). Karta tyt. i okł. druk. 
tekst i druga karta tyt. powiel. Na karcie tyt. powielanej rok wyd. 1943. Miejsce w y
dania Kraków — Warszawa; Zeszyt II. Mnich betonowy ze stojakiem drewnianym.. 
1943. ss. 4 nlb, II, 10, 1 nlb, tabi. 2 rozkł.
Zeszyt I wyd. 2 W arszawa 1947 powiększone.
ZIR SGGW — z. 1, BN — III 565.730.
NIEPOTRZEBNI i marnowani. Powieść z życia młodzieży współczesnej (1936—1943). 
Warszawa IPS [,1943/44] A4 kk. 1 nlb, 58. Wg podanego w e wstępie planu powieść 
obliczona na 250—300 stron. Na obwolucie nazwisko A. Nowickiego ze znakiem  
zapytania.
APAN
NOWE WYTYCZNE dla ustawodawstwa spółdzielczego [podp.] Z. S. Warszawa IPS 
b. r. A4 kk. 11.
AiPAN — IPS VI/6e >
NOWICKI JfACEK]: Mieszkanie w osiedlu społecznym na przykładzie Osiedla WSM 
na Rakowcu w  Warszawie. (Szkice i materiały). Warszawa Pracownia Architekto
niczno-Urbanistyczna Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego. V 1942 A4 kk. 13, 
tabi. 39. A5 kk. 30 masz. 1 egz.
A Pm .w

NOWICKI MARIAN: Spółdzielczość mieszkaniowa w  Polsce. [Warszawa SPB/PAU  
około 1942] A4 s. 1—01 — 1—18 powiel.
APAN — VI/5. Nauczanie, teczka a — 2 egz.
O CZYM w dniu 1 września każdy Polak wiedzieć powinien. [1941] cm 17,6X12,3 ss. 4. 
AAN — 128/III 42
O MOWIE polskiej dzisiejszej. B.m.w. i r. 4° ss. 4 
BUW — rkps 682
0  POSTAWĘ społeczną w  wolnych zawodach. Warszawa IPS b.r. A4 kk. 15 masz. 
[krypt.] M. N.

APAN — ѴІ/ве
OBAŁEK MIECZYSŁAW: Tokarki. Kraków [b.w.] [około 1944] A5 kk. 51, tabi, rozkł.
1 na ozalicie pismo maszynowe.
BN — II 503,348. Rej. przyb. 1948-D-1085/14 autor.

OBSŁUGA ODBIORNIKÓW krótkofalowych Schnoll. B.m.w. i r. A5 ss. 4 nlb. 
Pieczątka czerwona prostokątna. Słońce i promienie na tle czerwonym.
MWP — 993 с

OBSŁUGA wewnętrzna osiedla — Urządzenia Kulturalne dz. Rakowiec. Warszawa 
1943 A4 ss. 12

Syrkusow a Helema, W arszawa
ODBUDOWA gospodarki zaopatrzenia i zbytu. [Warszawa IPS b.r.] A4 kk.l nlb. 97.
APAN — VI/6C
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ODWET. Jednodniówka styczeń 1944 luty. Warszawa 1944 [Oddział „Odwet” Armii 
Krajowej]. Odbito w Zakł. Graf. „Odwet” cm 18,5X15 ss. 14, .2 nlb.
ZHP — P.355

OPAŁEK MIECZYSŁAW: W półmroku biblioteki. Warszawa (1940 [rz.] 4° ss. 8. 
Wyjątek z broszury M. Opałka pt. Echo bibliofilskie w  poezji. Złożył jako pracę 
Stefan Łyżwiński, uczeń IV klasy Szkoły Przemysłu Graficznego im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w  Warszawie 1940.
W ładysław Bartoszew ski, W arszawa

ORGANIZACJA pracy. [Warszawa SPG 1942] cm 22X34 kk. 6.
APmW — w  teczce M ateriały  sprawozdawcze. Rada Nadzorcza SPB 1942.
ORGANIZACJA ruchu spółdzielczego. Warszawa IPS b.r. A5 kk. 5 nlb, masz. 
APAN — VI/6e
[„ORKA”] Zfwiązek] P[racy] L[udowej] „Orka”. Instrukcja nr 1. B.m.w. kwiecień
1943 A4 cm 30X31 ss. 10 powiel.
ZHRL — 5896

OSSOWSKI STANISŁAW: Ogólne zagadnienia dotyczące współżycia zbiorowego 
w dzielnicy pracy. Warszawa PAU/SPB maj 1943 ss. 2 nlb, 24 masz.
APAN

KONFERENCJA w  PAU w dniu 7. VI. 1943 roku. Dyskusja nad referatem prof. 
Ossowskiego pt. Ogólne zagadnienia dotyczące współżycia zbiorowego w dzielnicy 
pracy. [Warszawa 1943 czerwiec] A4 ss. 22 masz. Dyskutanci: Dziewulski, Wolski, 
Tołwiński, Helena Morsztynkiewiczowa, Ossowski, Wolski.
APAN — VI/5. S tudia ogólne, teczka a

OSSOWSKI STANISŁAW: Socjologiczne podstawy nowoczesnej urbanistyki. [War
szawa SPB/PAU okOło 1942] A4 s. 2·—0:1 — 2—11 powiel.
APAiN — VI/5. N auczanie — 2 egz.

OSSOWSKI STANISŁAW: Zagadnienie organizacji życia społecznego w  nowych 
osiedlach. Warszawa Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna Społecznego przed
siębiorstwa Budowlanego. Listopad 1942 A4 kk. 2 nlb, 32 masz.
APAN — VI/5

OSTASZEWSKI MIECZYSŁAW: Jaźń i elementy wyobraźniowo-czuciowe a prope
deutyka mistyczna. W arszawa-Skierniewice 1944 B. dr. 16° ss. 17. W tekście w kle
jona jedna fotografia.
A utor pow ołuje się m .in. na  lite ra tu rę  z 1939 r.
BPW

OWEN ROBERT: „Gildia budowniczych” r. 1883 (The Builders Guild). Propozycja 
założenia Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Budowlanego (National Association for 
Building) pod nazwą „Wielka ogólnokrajowa Gildia Pracowników Budowlanych”. 
Warszawa IPS b.r. A4 kk. 3.
APAN — VI/6f

OWEN ROBERT: John Bellers 1654—1725. Koleżeńskie związki pracowitości. Projekt 
z roku 1696. Pełny tytuł oryginału: Propozycje stworzenia Koleżeńskiego Związku 
Pracowitości wszystkich pożytecznych zawodów gospodarki rolnej, dającego zysk 
bogatym, pełne utrzymanie biednym i dobre wychowanie młodzieży, przynoszące 
korzyść państwu przez wzrost ludności oraz jej bogactw. [Warszawa IPS b.r.] A4 
kk. 20 masz.
APAN — v i / e f  — 2 egz.

OWEN ROBERT: Memoriał w  sprawie podniesienia miejskiej i wiejskiej biedoty wraz 
z objaśnieniami planu budowy osiedla dla 1200 ludzi, przedłożony Izbie Gmin. 
Streszczenie w  postaci przekładu wybranych fragmentów. Warszawa IPS b.r. A4 
kk. 12.
APAN — VI/6Í
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OWEN ROBERT: Osiedla jedności, współdziałania i pomocy wzajemnej. Warszawa 
IPS b.r. kk. nlb, 15; 2 wariant ss. 2 nlb, 15.
APAN — VI/M

OWEN ROBERT: Robert Owen 1771—1858. Kształcenie charakterów — droga do 
powszechnego szczęścia. Mowa inauguracyjna wygłoszona wobec mieszkańców No
wego Lanarku z okazji otwarcia Zakładu Wychowawczego w r. .1816.
Okładka rękopiśmienna ozdobna. Tytuł nagłówka: Mowa inauguracyjna wygłoszona 
wobec mieszkańców Nowego Lanarku 1 stycznia 1816 roku z okazji otwarcia in 
stytucji założonej w  celu kształcenia charakterów przez Roberta Owena (14 V 1771— 
17 XI 1858). Przekład według III wydania londyńskiego z roku 1817. Warszawa IPS 
b.r. A4 kk. 60 masz. Wariant 2 A4 kk. 46 masz.; Wariant 3 A4 kk. 44 masz. bez 
spisu rzeczy.
APAN — VI/6f
OWEN ROBERT: Socjalistyczny ideał społeczny z roku 1817 (New-View of Society). 
Wywiad, w  którym Owen odpowiada na przewidywane obiekcje nowoczesnego czy
telnika. Przekład z pierwszego wydania londyńskiego z roku 1818. [Warszawa IPS 
b.r.] A4 s-s. 2 nlb. 27.
APAN — VI/6f
PIAŚCIK FRANCISZEK: Odbudowa i przebudowa osiedli wiejskich. Warszawa IPS
1944 A4 kk. 1 nlb, 68 masz.
APAN — VI/6C IPS, ѴІ/бе KRN
PILAT ROMAN: Historia literatury polskiej wieku XVI. Cz. III: Rozwój poezji 
łacińskiej w  pierwszej połowie wieku XVI. Poezja polska do Kochanowskiego. War
szawa Gebethner i Wolff (1925) [Właść. 1940]. Druk. W. L. Anczyc i ska w  Kra
kowie 8° cm 24X16 ss. 448.
Na odw rotnej stron ie  k a rty  ty t. podano: „S tan  badań  w opracow aniu przedm iotu  uwzględ
niony pod koniec czerwca roku  1926’'. Na s. 448 podano: ,,Koniec części pierw szej tom u 
drugiego” Isic !]. A rkusz 28 s. 433—448 oraz k a rty  przedtytu łow e i ty tu łow e n a  innym  
papierze  a tek s t inną czcionką złożony. W tekście  pow ołuje się na  lite ra tu rę  przedm iotu 
z la t  1928 s. 8, 10, 5,6, 26, 35; z 1929 r. s. 322, 315. Opis k a r ty  p rzed ty tu łow ej: P iła t Roman: 
H istoria lite ra tu ry  polskiej od czasów najdaw niejszych do roku  1815. W ykłady uniw ersyteckie. 
Opracow ali Ludw ik B ernack i i S tanisław  Kossowski. T. 1, część III.
BN — wskazał S tan isław  N yrkow ski
PIOTROWSKI ROMAN: Skrót wykładów z budownictwa na kursie dla grupowych 
SPB. [Warszawa SPB/PAU 31.1.1942] A4 kk. 5 masz.
APAN — VI/5
PODSTAWY aprowizacji kraju w  oparciu o system spółdzielczy. Warszawa IPS b.r. 
A4 kk. 47 masz.
APAN — VI/6Í

POGORZELSKI WITOLD: Analiza matematyczna. T. 1—3. {Warszawa. Wydawca 
Jerzy Młodziński, redaktor Heliodor Chmielewski. 1943—1944. Powielarnia PWST]. 
T. 1—2 trzy wydania, T.3. dwa wydania A4, powiel; T.l. wydanie I i II tekst i pa
ginacja identyczna ss. 2 nlb, 324, 1 nlb, III [w tym s. 2®a]; wyd. II karta tyt. dru
kowana.
T.2. wyd. I ss. 2 nlb, IV, 2 nlb, 447.
T.2. wyd. II ss. 2 nlb, 365, >1 nlb, V karta tyt. druk.
T.l. wyd. III ss. 2 nlb, 229, 1 nlb, III karta tyt. druk.
T.2 wyd. III s. 2 nlb, 359, 1 nlb, IV karta tyt. druk.
T.3 wyd. I ss. 2 nlb, 207, II.
T.3. wyd. II ss. 2 nlb, 205, 1 nlb, II.
PW-B — 3 egz.; PW -B Filia  n r  1 — 2 egz.; IUA — 3 egz.; BN — t. 1; BPW  — t. 1
POGORZELSKI WITOLD: Geometria analityczna. Część I. Geometria analityczna
na płaszczyźnie. [Warszawa. Wydawca Jerzy Młodziński, redaktor Heliodor Chmie
lewski 1943 lub 194-4] A4 ss. 2 nlb, IV, 345, 1 nlb.
PW-B
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POLSKA SŁUŻBA INFORMACYJNA W KRAJU. Jak zginął generał Sikorski? 
B.m.w. i r, cm 25X17,5 ss. 4.

D w ie szpalty, duża czcionka, z in te rlin ią . Czy nie czasopismo?
ZHRL
PORADNIK TECHNICZNY [Warszawa] cm 18X15
Nr 1. Dodatek do Zwrotnicy nr 3 [1943]. Instrukcja rozkręcania szyn kolejowych, 
ss. 4.
ZHP — P.830; por. C h o j n a c k i  W.: op. cit., n r 656.

Nr. 2. Dodatek do Zwrotnicy nr 4 [1943]. Klucze do wykręcania wkrętów; Rozkręca
nie szyn; Wyginanie szyn s. o—8.
ZHP — P.830

Nr. 3 Dodatek do Zwrotnicy nr 5 [1944].. Podniesienie końca szyny na styku w iszą
cym i in. s. 9—12.
BN — P.397 konsp.; ZHP — P.830
Nr 4. Dodatek do Zwrotnicy nr 6 [1944]. Instrukcja uszkadzania lokomotyw s. 13— 
16.

BN — P.397 konsp. J ZHP — P.830
PRACA Społecznych Przedsiębiorstw Budowlanych w  Niemczech w  latach 1918— 
1928. (Bauhüttenarbeit) Wydawnictwo Związku Społecznych Przedsiębiorstw Budow
lanych (Verband Sozialer Baubetriebe). Berlin 1928. Tłumaczył Adam Pawłowicz 
[pseud. właść. Artur Bardach], Warszawa SPB/PAU 1943 kk. 18 masz.
APAN — VI/5. Tłum aczenia i opracow ania
PROGRAM KURSU Szkoły Podchorążych Piechoty. Zeszyt III. W yszkolenie Bo
jowe. III — okres — szkolenie plutonu. Wydawnictwo Ruchu Miecz i Pług. Zjedno
czone Organizacje KOP, OW, ZNP, Miecz i Pług. cm 10X17,5 ss. 20.
BN — I 268.274 [odb. kserograficzna]
PROGRAM NAUKI (tymczasowy) w  państwowym gimnazjum ogólnokształcącym  
z polskim językiem nauczania. [Warszawa TON? około 1944] cm 18,5X13,5 ss. 136. 
Częściowy przedruk wydanej w  1937 r. pod tym samym tytułem książki przez Pań
stwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie, z pominięciem wstępu, ko
mentarzy i końcowych rozdziałów.
Czesław G utry, W arszawa

PROGRAM RUCHU LUDOWEGO. B.m.w. i r. A4 k. 16 masz.
ZHRL — 5909
PROGRAM WYSZKOLENIA szeregowych. Łączność. [Warszawa ,1942. Oddział IIIB. 
Wyszkolenie Komendy Głównej Armii Krajowej] A4 ss. 24 powiel.
Treść: Łączność. L ekcja 2, L ekcja 3; W yszkolenie bojowe. L ekcja 8; L ekcja 13. W yszkolenie 
bojowe; L ekcja 14; P rogram  dla podoficerów. Terenoznawstw o. L ekcja 2; W yszkolenie bo
jowe. L ekcja 6; W yszkolenie bojowe. L ekcja 6 [sic!]; W yszkolenie bojowe. L ekcja 7.
BN — III 397.366. Rej. przyb. 1969-D-900/2 Sm erek J. D ane w ydawnicze z egzem plarza, na  
k tó rym  je s t zapis ręczny: „W iadomość ppułk. Kazim ierza P lu ta  Czachowskiego” .

PRÓBA czwartego rozbioru Polski. B.m.w. i r. A4 ss. 11 masz.
BUW rkps — 682

PRUS BOLESŁAW: Antek. B.m.w. i r. A5 ss. 26.-Obwoluta z zeszytu szkolnego z na
pisem: „Bolesław Prus: Nowela”. Na ostatniej stronie okładki nadruk „Papierwerke 
Ilkenau G.m.B.H. Klutsche O/S”.
BN — II 351.791, obok dawna sygnatu ra  1089, w ew nątrz  n r inw. 1269 i n r  351. Rej. przyb. 
1947-D2-58

PRZEMYSŁ i technika a interesy rybactwa. Pod redakcją inż. Stanisława Korwin 
Sakowicza. Tom pierwszy Czerwiński M[arian], Korwin-Sakowicz Stanisław, Żar- 
necki St[anisław]: Zabudowanie potoków i rzek górskich. Warszawa Związek Orga
nizacji Rybackich 1943 A4 ss. 6 nlb, I. 14, 2 nlb, II. >22 2 nlb, III. 35, powiel.
ZIR SGGW

PRZYŁĘCKI HENRYK: Metody rozpoznawania i oceny stopnia zanieczyszczenia
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wody. Warszawa Związek Organizacji Rybackich A4 Część I. Analiza chemiczna. 
1943 ss. 2 nlb. VI, 61, tabi. ss. 4; Cz. II. Analiza bakteriologiczna 1943, ss. 2, II, 
22, ilustr. 4; Część III. Analiza biologiczna 1944, s. 231, powiel.
ZIR SGGW

PRZYŁĘCKI [STANISŁAW JAN]: Chemia organiczna wg wykładu prof. ... [War
szawa 1943] A4 ss. 2 nlb, 49, 1 nlb, 28 powiel. Dla studentów II roku.
PW-B — 6816
Por.: R y t e l  B.: S k ry p ty  lekarskie w ydaw ane w  czasie okupacji h itlerow skiej, „A rchiw um  
H istorii M edycyny” t. 22: 1959, z. 2, s. 279—281

REGULAMIN Spółdzielczych Drużyn Pracy Budowlanej na wsi. [b.m.w. 1944—45?] 
A4 kk. 7 masz.
Czy w  czasie okupacji?
APAN — VI/7a KRN
RIDKE RAINER MARIA: Słowo o miłości i śmierci korneta Krzystofa Rilke. Prze
łożył Adam Włodek. Kraków 1943 A4 kk. 30 nlb. powiel.
Na ostatniej stronie powielonej zapis: „Egzemplarz niniejszy jest odpisem m anu
skryptu przekładu. Tytuł oryginału Die Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke. Przekładałem w  Krakowie od 23 do 28 września 1943” [Podpis 
ręczny:] A. W.
BN — III 270.212. Rej. przyb. 1963-K-73/17

ROBEL JAN ZYGMUNT: Fizjologia. Kraków [wydanie i powielenie Tadeusza Wil
czyńskiego 1943] A4 ss. ,128 tabi. 1 luzem.
Inc.: „Krew . W łasności ogólne...” . Expl.: „w  spoczynku pobieram y” .
BN — III 820.960, III 569.269
RODE OTTO: Arbeitsuntersuchung. Verl. des Allgem. deutschen Gewerkschaftbun
des Berlin ss. 14. (Analiza pracy). Warszawa SPB/PAU cm 36X22 kk. 8 masz.
APAN — VI/5

RODE OTTO: Organizacja przedsiębiorstwa budowlanego. Przygotowanie budowy. 
Przekład z oryginału niemieckiego, wydanego w  r. 1929 pt. Arbeitsvorbereitung im  
Baubetriebe. Wykonanie Helena Syrkus, W. Pawłowski, Z. Piltzowa. [Warszawa 
SPB/PAU 194'2] A4 kk. 3 nlb, 78 [właść. 88] masz.
APAN — VI/5. T łum aczenia i opracow ania
RODE OTTO: Wystawa budowlana i ruch spółdzielczego budownictwa. Źródło: 
Soziale Bauwirtschaft z dn. 8 czerwca 1931 nr 11/12 s. 164—178. Oprać. Adam Paw 
łowicz [pseud. właść. Artur Bardach]. [Warszawa SPB/PAU] 1942 A4 kk. 1 nlb. 4 
masz.
APAN — VI/5. T łum aczenia i opracow ania

ROSIAK RYSZARD: O organizacji budowania. [Warszawa SPB/PAU około 1942] 
A4 s. 2-OH — j2-27 powiel.
APAN — ѴІ/5. Nauczanie, teczka b

[ROSSET EDWARD] — NIEŻYŃSKI E. [pseud.] : Zróżnicowanie zawodowe ludności 
wiejskiej. Przyczynek do demografii w si polskiej. Warszawa 1935 [właść. około 1943] 
A4 kk. 61, 1 nlb. masz.
ZHP — B.5711, B.5712. D ata w ydania wg in fo rm acji au to ra

RUCHY społeczno-polityczne w  XIX i XX wieku. [Warszawa] ZOR [Polska Ludo
wa Akcja Niepodległościowa] b.r. A4 ss. 29 powiel. Referat I. Rozwój społeczno- 
demokratyczny idei narodowej. Referat II. Społeczno-polityczne życie Polski N ie
podległej.
BUW rkps
RUSZOWSKI P.: Bezpieczeństwo pracy. [Warszawa 1942] SPB/PAU A4 s. 4-01 — 
4-08, powiel.
APAN — VI/5. Nauczanie, teczka 6

SARIUSZ JAN dr: Zagadnienie bloku państw Europy środkowej i naddunajskiej.

Przegląd H istoryczny — 7
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B.m.w. i r. A4 kk. 12 brak zakończenia, masz.
BUW rk p s — 682
SIEĆ urządzeń aprowizacyjnych w  osiedlu społecznym. Referat dyskusyjny. [War
szawa] PAU/SPB czerwiec 1944 A4 ss. 33 masz.
APAN — VI/5. S tudia ogólne, teczka a
SKIBNIEWSKI ZYGMUNT: Kultura miast. [Warszawa SPB/PAU 1942] A4 s. 4-01—
4-12 powiel.
APAN — VI/5. Nauczanie, teczka a  — 2 egz.
SKŁODOWSKA CURIE MARIA: Promieniotwórczość. Przełożył Ludwik Werten- 
stein. Nakł. Komitetu Wydawniczego Podręczników Akademickich. Skład główny 
w Kasie im. Mianowskiego. 1939 [właść. 1941] 8° ss. XVI, 580, tabi. 29, portr. 2.
W spraw ozdaniu Kasy za okres w ojenny jest w zm ianka o w ydaniu  nielegalnym  powyższej 
pozycji w raz z pracą St. Szpotańskiego o A ndrzeju Towiańskim  i IV tom em  „Życia' Sztuki” 
bez podania d a t w ydania. Egzem plarz B iblioteki N arodowej został w pisany do akcesji 
w  1941 r. jak o  egzemplarz obowiązkowy fikcyjnie.
BN — II 614.872, III 392.818; PW -B — СЛОЮ; BPW — 0155971 inw. sta ry
SKROCHOWSKA MARIA: Metody chemicznej analizy wody jako środowiska pro
dukcji rybackiej. Warszawa Związek Organizacji Rybackich 1943 A4 ss. 2 nlb, IV, 
52, tabi. 1, Čena 60 zł.
ZIB SGGW
SKRYPT Wielkiej Dywersji („W.D.”) opracowany na podstawie instrukcji i doś
wiadczeń w  roku 1943 przez pluton S. I. [A. K.] B.m.w. [po 1943] A4 ss. 33 powiel, 
[współwydane]: Taktyka „W.D.” B.m.w. A4 ss. 17 powiel.

MWP
SŁUŻBA zdrowia [w czasie I wojny światowej]. B.m.w. i r. A4 ss. 96 tabi. kk. 6, 1. 
Czy d ruk  konspiracyjny? Przeciw ; s ta ra  pisownia. B rak  w  tekście w zm ianek o II wojnie 
św iatow ej. Za okresem  okupacyjnym  przem aw ia anonimowość w ydaw nictw a, fo rm at znor
m alizow any wprow adzony w la tach  trzydziestych i rózpowszechniony w czasie okupacji, 
oszczędna choć bardzo sta ran n a  form a wydawnicza, b rak  wydaw cy, au tora , pow ielarni.
BN — III 117.134 wg kata logu wyd. w  1922 r.
SOKOŁOWSKI K. [?]: Podstawy aprowizacji kraju w  oparciu o system spółdzielczy. 
Warszawa IPS 1944 A4 kk. 58 masz.
APAN — VI/6c; 2 egz. VI/6e KRN odbite  dw ustronnie.

SOKOŁOWSKI K.: Produkcja i wymiana aprowizacyjna w Warszawie. [Warszawa 
IPS] b.r. A4 ss. 8 masz.
APAN — VI/6e
SOKOŁOWSKI K.: Przemysł odzieżowy, włókienniczy, skórzany, poligraficzny, pa
pierniczy, chemiczny, elektrotechniczny i metalowy. [Warszawa IPS] b.r. A4 ss. 47. 
APAN
SOKOŁOWSKI K.: Stan zastany w  przemyśle i handlu. Referat z dnia 13 XI 1942. 
[Warszawa IPS 1942] ss. 4 masz.
APAN
STAFF FRANCISZEK: Ryby słodkowodne Polski. Warszawa Związek Organizacji 
Rybackich. Wrzesień 1941 A4 ss. 6 nlb, kk. XLVII, tabi. I—III, A-D, ,2 nlb, 141 tabi. 
I—XXI powiel. K. tyt. i okł. druk. Tekst i druga k. tyt. powielane: Ryby słodko
wodne Polski. Biologia. Przegląd systematyczny i klucz do oznaczania gatunków  
opracował <fr Franciszek Staff, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w  Warszawie. Odbito na prawach manuskryptu w  ilości 100 egz. na wyłącznie w e
wnętrzny użytek Zw. Organ. Ryb. i na usługi Liceum Rybackiego w Wwie. Dedy
kowane synom Jackowi i Franciszkowi Wawrzyńcowi. Przepisywała na maszynie 
Halina Sawaszyńska, odbijał Jan Białobrzeski.
BN — III 565.082; ZIE SGGW
STATUT tymczasowy Rad Narodowych (uchwalony na posiedzeniu plenarnym Kra
jowej Rady Narodowej w  dniu 1.1.1944). B.m.w. [1944] cm 15,5X11,8 ss. 10.
MHRB — I 322
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STOLICA św. w  obronie praw polskich katolików (niektóre dokumenty) 1942—1943.
B.m.w. i r. [około 1943/1944] cm 12X16,5 ss. 30, 1 nlb.
BN — I 167.284
STRUKTÜRA władz państwowych oraz samorządu terytorialnego gospodarczego 
i kulturalnego R. P. B.m.w. i r. [około 1944] Koło Planowania KRN/IPS A4 kk. 18 
masz.
APAN — VI/7a KRN
SYRKUS HELENA: Osiedle społeczne na tle dzielnicy, miasta i regionu. (Osiedle 
WSM na Rakowcu w  Warszawie). [Warszawa SPB/PAU około 1942 r.] A4 ss. 5-01 —
5-3:1 powiel.
Uwaga: przepisane też przez au to rką  w  1968 r. z uzupełnieniem  ty tu łu  „Stenogram  w ykładu 
wygłoszonego w dn iu  1 m arca 1942 r. na kursie  dla aktyw u robotników  budow lanych SPB
1 pracow ników  WSM” . A4 kk. 45 (IUA — III 16.209). APAN ·— VI/5. Nauczanie, teczka a —
2 egz.
SYRKÜS HELENA: Sprawozdanie z prac nad projektem Dzielnicy Zachodniej w  IV 
kwartale 1942 roku. Warszawa SPB Pracownia Arch. Urb. 1.3.1943. A4 ss. 13 masz. 
APmW
SYRKUS HELENA, SYRKUS SZYMON: Obsługa społeczna jako czynnik kształtu
jący osiedle Cz. 1 Aprowizacja. [Warszawa SPB/PAU 1 sierpnia 1940] ss. 25 na 
ozalicie.
Uwaga: w ydaw ca i rok  w ydania na> podstaw ie m aszynopisu w ykonanego koło 1968 r. przez 
au to rkę  (IUA — III 16.209). APAN — VI/5. S tudia ogólfto-tecłiniczne.
SYRKUS HELENA, SYRKUS SZYMON: Osiedle społeczne na tle dzielnicy, miasta, 
regionu (Osiedle na Rakowcu w  Warszawie). Odczyt na kursie dla robotników i pra
cowników umysłowych SPB 2.III.1942 r. Warszawa SPB/PAU ІІ942 A4 kk. 45 
powiel. Nakł. 10 egz.
APAN — VI/5. Studia ogólne, teczka a.
IUA — 3 egz.
SYRKUS HELENA, SYRKUS SZYMON: Podstawy wymiarowania osiedli społecz
nych. Warszawa SPB/PAU maj 1942 ss. 15, wykr. 3.
APAN
SYRKUS HELENA, SYRKUS SZYMON: Program budownictwa mieszkaniowego 
(mieszkań społecznie najpotrzebniejszych dla Warszawy). Notatka dla Zarządu Miej
skiego m.st. Warszawy. Warszawa SPB/PAU 1 października 1941. A4 kk. 15.
H elena Syrkusow a, W arszawa.
SYRKUS HELENA, SYRKUS SZYMON: Uzasadnienie zmiany sieci ulicznej i gra
nic na Rakowcu. (Notatka dla Zarządu Miejskiego)
Inc.: Do Zarządu M iejskiego w  W arszawie na ręce P an a  Dyr. Wydz. P lanow ania inż. S. Ró
żańskiego. W arszawa 2.8.1942 kk . 6.
APAN
SZKICOWY projekt dzielnicy zachodniej m. Warszawy ze szczególnym uwzględnie
niem potrzeb aprowizacyjnych miasta i regionu. Warszawa Pracownia Architekto
niczno-Urbanistyczna Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego 1941 A4 kk. 26, 
tabi. .15 w  tym 2 rozkł. (13 na ozalicie, 2 druk.), wycinki z nieznanego wydawnictwa, 
masz.
APmW — SPB ·

SZPOTANSKI STANISŁAW: Andrzej Towiański jego życie i nauka. A. Szpotańska: 
Przedmowa, marzec 1938 r. Warszawa Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego [około
1941]. Druk Piotr Pyz i ska 8° ss. 296, 1 nlb, [err.], ilustr. k. 1 [ostatni arkusz — pa
pier odmienny i o mniejszej gramaturze].
BN — XI 614.875. Akc. 1941 eo/338. Zapis akcesji n iew ątpliw ie  fikcy jny  ze względów konspi
racy jnych .

ŚWIATOPOGLĄDOWE podstawy unionizmu. B.m.w. i r. cm 30X21 ss. 2 nlb, 35 
powiel.
N a stron ie  35 k ryp ton im  AMD.
ZHP — 5085/281k
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TAKLUŚTSKI JERZY: Walcownictwo. Cz. II. Walcowanie stali specjalnych. Kraków 
b.r.w. A4 ss. 27 powiel. Okł. druk.
BN — II 657.984
TERENOZNAWSTWO. Dodatek do Przeglądu Oficerskiego. R. 1: listopad 1941 nr 3 
Warszawa Wydawnictwo Konfederacja Zbrojna. 16° ss. 11, 1 nlb.
BN
TERENOZNAWSTWO. Skrócony kurs dla podoficerów [krypt.] P.Z. B.m.w. [około
1942] 4° ss. 39.
BN — III 567.843
TOEPLITZ K[AZIMIERZ] L[EON]: Demografia osiedla społecznego na przykładzie 

osiedla WSM na Rakowcu w  Warszawie. Warszawa PAU/SPB IV 1942 ss. 52, tabi, 
kk. 12.
Uwaga: wyd. rozsz. 1961.
APAN
TOŁWIŃSKI STANISŁAW: Samorząd robotniczy w  budownictwie społecznym: 
[Warszawa SPB/PAU około 1942—44] A4 s. 3-01 — 3-011 powiel.
APAjN — VI/5. N auczanie teczka b
TOŁWIŃSKI STANISŁAW: Samorząd spółdzielczy jako wynik rozwoju więzi spo
łecznej w  osiedlach mieszkalnych. [Warszawa SPB/PAU] 15.2.1942. A4 kk. Ю masz. 
APAN — VI/5. S tudia ogólne, teczka a i b — 3 egz. i jeden  z popraw kam i.
TOŁWIŃSKI STANISŁAW: Samorząd spółdzielczy jako wynik rozwoju więzi spo
łecznej w  osiedlach mieszkalnych. [Warszawa SPB/PAU 1942] A4 s. 3-01 — 3.08 
powiel. 2 egz. uwzględnione poprawki.
APAN — VI/5 teczka a, b — 2 egz.
TOŁWIŃSKI STANISŁAW: Spółdzielczość spożywców w  mieście funkcjonalnym. 
Referat wygłoszony 13 czerwca na posiedzeniu Komisji Planowania Sieci Spółdzielni 
Spożywców w  Warszawie. [Warszawa SPB/PAU] czerwiec 1943. A4 ss. 2 nlb. 26. 
APmW  — SPB
[TOŁWIŃSKI STANISŁAW]: Spółdzielczość spożywców w  mieście funkcjonalnym. 
Odczyt wygłoszony 25 czerwca 1943 na posiedzeniu Komisji Planowania Sieci Spół
dzielni Spożywców лѵ Warszawie. {Warszawa SPB-PAU 1943] A4 ss. 2 nlb. 37 
powiel.
APAN — VI/5. S tud ia  ogóLne — 5 egz.
TURNOWSKl KAROL: Budownictwo szkieletowe. [Warszawa SPB/PAU około 1942] 
A4 kk. 9, tabi. 11 masz.
APAN — VI/5
UL-BORYSŁAWSKI BOLKO: Wiersze ludowe. W drodze z niewoli. Wydanie trzecie. 
Kraków 1944. b.w. i dr. cm 20X14,5 ss. 51.
ZHP — B.32.118 def. i n iekom pletny. Czy n ie  postdatow any i w ydany po wyzwoleniu? 
URZĄDZENIA pozaszkolne dla młodzieży. [Warszawa IPS wrzesień 1943] A4 ss. 6 
masz.
APAN — VI/6
UWAGI o uspołecznieniu gospodarstwa rolnego. [Warszawa IPS 1944] A4 ss. 22, 
masz. Koło Planowania KRN
APAN — VI/5. Nauczanie, teczka b
VOB. Przepisy o przetargach na roboty budowlane. (Verdingungsordnung für Baulei- 
stungen). Oddanie robót i umowy budowlane według przepisów o przetargach. Źród
ło: Vergebung und Bauverträge nach der Verdingungsordnung. Tłumaczył A. Paw 
łowicz [pseud. właść. Artur Bardach]. Warszawa SPB Wydział Techniczny 1942 A4 
kk. 18 cz. II. k. 19—38. masz.
APAN — VI/5. Tłum aczenia i opracow ania
WALKA i współdziałanie z bronią pancerną. Dodatek do „Przeglądu Oficerskiego” 
R. 1: 1941 grudzień nr 4. [Warszawa Wydawnictwo Konfederacji Zbrojnej] 16° ss. 15, 
1 nlb.
BN



B IB L IO G R A F IA  W Y D A W N IC T W  K O N S P IR A C Y JN Y C H 301

WALiKA o hegemonię w  świecie. B.m. i r. Zjednoczenie] Dem okratyczne] A4 ss. 15 
powiel. Zapis ręczny 1943.
ZHP — 3392/209k
WARGA E.: Udoskonalenia techniczne oraz wpływ ich na ekonomikę. Przekład w y
jątku z książki: Ekonomika kapitalizmu w  okresie chylenia się kapitalizmu do upad
ku po stabilizacji. Warszawa IPS b.r. A4 kk. 15.
APAN — VI/6g
WEBB SYDNEY: Nowoczesny kierownik, przemysłowy. Wykłady z roku 1917. [War
szawa IPS] b.r. A4 kk. 1 nlb, 100 masz.
APAN
WEBB SYDNEY, WEBB BEATRICE: Rzeczpospolita spółdzielcza. The Cooperative 
Commonwealth. Część końcowa pracy — The Consumers Cooperative Movement.
[Warszawa IPS] b.r. A4 kk. .101 masz.
APAN
WEGENER HANS: Budowa płatowców. Tłumaczenie z 1 wydania z 1941 r. pt. 
,,Fachkunde für M etallflugzeugbauen” Wydawnictwo В. G. Teibner Lipsk і Berlin.
Warszawa 1943 wrzesień 4° ss. 1 nlb, 16, 18, tabi., 22 na papierze światłoczułym.
Tłumaczenie niniejsze zawiera tekst rozdziału o budowie samolotów (z pominięciem  
części o grupie napędowej i wyposażeniu).
BN — III 565.945. Akc. 1946 К  3023
WEHNER BRUNO: Granice obszaru miejskiego a komunikacja miejska. Przyczynek  
do zagadnienia wzajemnego wpływu pomiędzy budową m iast a komunikacją. Opra
cował A. Pawłowicz [pseud. właść. Artur Bardach]. Warszawa SPB V 1942 A4 kk. 
1 nlb. 31. Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna Społecznego Przedsiębiorstwa 
Budowlanego. Tytuł oryginału „Grenzen des Stadtraumes vom Standpunkt der inner 
Stadtlichen Verkehrs”. Nakł. 9 egz.
IUA — III  10.783
WELLES SUMMER: Niebieska księga pokoju. (Z księgi o czterech wolnościach).
B.m.w. i r. A4 kk. 9 masz.
Czesław G utry , W arszawa
WESOŁOWSKI KORNEL: Chemia techniczna w g,w ykładów  w Państw[owej] Wyż- 
sz[ej] Szkfole] Bud'[owy] Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rot- 
wanda w  Warszawie. [Wyd. i powiel, autora] 1938 [właść. 1941—42] A4 ss. 110 powiel. 
Okładka drukowana w  drukarni Czesława Glinojeckiego. Nakład 200 egz.
W ydane d la słuchaczy Państw ow ej Szkoły Budowy Maszyn II stopnia w  W arszawie 
K ornel W esołowski, W arszawa
WESOŁOWSKI KORNEL: Ćwiczenia z metaloznawstwa. Warszawa [Wydawn. i po
wiel. autora 1942] A4 ss. 2 nlb, 23 powiel. Nakł. ca 200 egz.
Skryp t przeznaczony był dla słuchaczy Państw ow ej Szkoły Budowy M aszyn II stopnia. 
BN; K ornel W esołowski, W arszawa; Czesław G utry , W arszawa
WESOŁOWSKI KORNEL: Metaloznawstwo wg wykładów w  Państw. Wyższej Szkole 
Technicznej w  Warszawie. Warszawa [Wydawn. i powiel, autora] 1942 A4 ss. 2 nlb, 
202, 2 nlb. Nakł. ca ЗАО egz. powiel..
Skryp t był w ydany dla słuchaczy Państw ow ej Szkoły Budowy Maszyn (dawniej W awelberg 
i Rotwand). Okładkę drukow ał Czesław Glinojecki.
Kornel W esołowski, W arszawa
WIENSS: Projekt dalekobieżnej kolei Niemcy — Ukraina. Rozważania na temat 
normalnych szerokotorowych kolei dalekobieżnych jako czynnika wiążącego wielkie 
przestrzenne obszary Rosji i Azji. Źródło: Warschauer Zeitung z dn. 4.IV.1942. Tłum. 
A. Pawłowicz [pseud. właść. Artur Bardach Warszawa SPB/PAU] A4 ss. 21 masz.
APAN
WOLFKE MIECZYSŁAW: Teoria elektryczności i magnetyzmu. [Warszawa około 
1943—1944] A4 ss. 2 nlb, II, III [err.] 1 nlb, 91 powiel. Wydawca Jerzy Młodziński, 
redaktor Heliodor Chmielewski, powielarnia PWST. Streszczenie wykładu pt. Teo-
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ria elektr. і  mag........ .Wykład ten był rozszerzeniem i pogłębieniem wykładów z f i
zyki zawartym w  skrypcie Fizyka, Cz. III. Elektryczność i magnetyzm..., na który 
będziemy się często powoływać”.
BPW  — z. 12Л17; PW -B — B.10010

[WOLSKI JAN] ZACHARKIEWICZ JAN [pseud.] DĄBROWSKI ROMAN: Samorząd 
pracy {na obwolucie]. Warszawa IPS A4 [I zeszyt] Problem samorządu w  ogóle, 
a spółdzielczego w  szczególności. Postulaty kk. 10, 2 nlb.; Il zesz. Z.S.: Sądownictwo 
pracy. ss. 15 masz.; III zeszyt. Z.S.: Inspekcja pracy. ss. 14 masz.
APAN
[WOLSKI JAN] ZACHARKIEWICZ JAN [pseud.]: Przesłanki i wytyczne ustrojowe. 
Odczyt wygłoszony dnia 4 września 1937 roku na zebraniu dyskusyjnym Polskiego 
Towarzystwa Studiów Społecznych w  Warszawie. Warszawa [IPS], 1937 wrzesień 
[właść. około 1943 lub d’944] A4 kk. 1 nlb, 18.
APAN
[WOLSKI JAN] ZACHARKIEWICZ JAN [pseud.]: Przesłanki i wytyczne samorzą
du spółdzielczego. Odczyt wygłoszony na zebraniu dyskusyjnym Polskiego Towa
rzystwa -Studiów Społecznych w  Warszawie dnia 7 listopada 1937 r. Warszawa 1937 
listopad [właść. około 1943] A4 kk. 1 nlb, 13.
APAN
WORONIECKI JACEK: Hagiografia, przedmiot, trudności i zadania w  Polsce. Kra
ków b.w. i dr. 1940 [okł.] Sgł. Gebethner i Wolff cm 19X13 ss. 52.
BN — I  570.035, II  630.091. Ręczny zapis ołówkiem: ,,w rok puszczone w  obieg” .
[WYCZAŁKOWSKI MARCIN] SĘK R. [pseud.]: Pieniądz w systemie kapitalistycz
nym i w  gospodarce planowej. W -wa T. 1 1939 [prawdopodobnie postdatowany. Bank 
„Społem”] 4° ss. 2 nlb, II, 142, 4 nlb; T. 2 1944 s. 1 nlb, 143—264, 3 nlb.
SGPiS — 137.374 (wskazała dy r B -ki H. Umejewska);· BN — III 568.835, III 119.057
[WYTYCZNE do ustroju przyszłej Polski. W-wa] [pismo ręczne]. Przesłanki ogólne. 
Warszawa IPS b.r. A4 kk. 18 masz.
APAN — VI/6e
WYTYCZNE i materiały informacyjne dla specjalistów współpracujących z PAU. 
Warszawa Pracownia Arch.-Urban. Maj 1942 ss. 3, 4, 14, 6, 2, 2, 2, 8, 15 masz.
Treść: W yjaśnienia wspólne dla w szystkich specjalistów  w spółpracujących z PAÙ ss. 3; 
Tołw iński St.: W ytyczne p ro jek tu  W arszawy Zachodniej jak o  dzieilnicy zaopatrzenia stolicy, 
ss. 4; Syrkus H. i S.: W ytyczne pracy  PAU. (Inform acja d la „Społem ”), ss. 1ΐ; Ossowski St.: 
P ro je k t zam ówienia n a  pracą socjologiczną, ss. 6; Ossowski St.: Treść trzech  odczytów, 
Więź społeczna, ss. 2; PAU: Uzupełnienie dyspozycji p racy  o socjologii u rbanistycznej, ss. 2; 
PAU: Program  prac  geograficzno-botanicznych dla planow ania regionu W arszawy oraz w y
branych  w  nim  osiedli, ss. 2; Syrkus S.: Sprawozdanie i p rogram  PAU ss. 8; Syrkus H. i S.: 
Podstaw y w ym iarow ania osiedli, ss. 15.
APAN — VI/5

WYTYCZNE' organizacji samorządu okręgu stołecznego i warszawskiego zespołu 
miejskiego. [Warszawa IPS] b.r. A4 ss. 1.2 masz.
APAN

WYTYCZNE organizacji samorządu okręgu stołecznego i warszawskiego zespołu 
miejskiego [Warszawa IPS/KRN b.r.] ss. 16 masz.
APAN

ZALEWSKI FELIKS: Maszyny górnicze. Kraków [1944]. Znak wydawcy M w kole 
przeciętym spłaszczoną obręczą, napis Kraków i emblemat górniczy dwa młoty. 
4° ss. 1 nlb, 121, powiel.
BN — III 565.697
ZALEWSKI FELIKS: Miernictwo podziemne. Kraków. Znak wydawniczy M w kole 
przeciętym spłaszczoną obręczą, u dołu Kraków i emblemat górniczy dwa młoty. 
A4 ss. 2 nlb, 61 powiel, tyt. i okł. druk.
BN — III 565.696

ZAMKI, pałace, świątynie, budownictwo stylowe. Oryginalne budownictwo, umożli
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wiające Budowę gmachów historycznych, zabytków architektonicznych i innych bu
dynków w  proporcjach rzeczywistych. Warszawa Wytwórnia Zabawek Artystycz
nych i Pedagogicznych Warszawskiej Spółdz. Księgarskiej b.r. [Druk. „Społem”] 
17,5X24,5 ss. 70, 1 nlb.
BN — II 630.169. Rej. przyb. 1946. K.2126/1
ZARYS wewnętrznego ustroju Nowej Polski. B.m.w. i r. A4 ss. 8 masz. 
ßuw  rkp — 682

ZWEIG F.: Gospodarka planowa. [Warszawa IPS b.r.] A4 kk. 141 masz.
APAN

Uzupełnienia opisów bibliograficznych wykonanych bez autopsji, bądź skrócony 
opis uzupełniony siglami i sygnaturami bibliotecznymi. Numer pozycji odsyła do 
„Bibliografii” W. C h o j n a c k i e g o .

U* A IMIĘ jego jest 44. Lwów 1944. 16° kk.28 luźnych, w  odbitkach fotograficznych. 
Treść: N iepraw da! Pod W arszawą n ik t jeszcze n ie zginął; Dwie litan ie  wodzom: (1) P ił
sudski, (2) Sikorski; O zadaniach polskiej poezji pa trio tycznej; Jola: Zdrow aś M aryjo;
Egzekucja; Dwie Golgoty; B unt (poległym); Dzień powszedni; Im prom ptu w ojenne; Nalot 
gwiazd; M arzyła mi się, hej! W ata; Cześć ci m otłochu; Oda satyryczna; Ojczyzna.
Tomik poezji grupy poetów  lwowskich „Żagiew ” , kolportow any w odbitkach fotograficznych. 
BN — I 339.735
40. BARYKA T., JURAND A.; Prawdy historyczne.
SGPiS — 175.367
51. BIEGAŃSKI P.; Architektura szkoły francuskiej w latach 1·515—181'5. Cz. 1. Ry
sunki wykonali studenci Wydziału Architektury i Sztuki Nowożytnej pod kierun
kiem st. asystenta inż. arch. Anny Czapskiej.
PW Wydz. A rchitekt. — 3 egz.
ASP — C. .3414
50. BIEGAŃSKI P.: Architektura włoska.
PW  Wydz. A rchitekt. — 4 egz.
61. (BOGDAN) [pseud.]: Na drodze ku lepszej Polsce, (po 1940 r.) 4° s. 13.
ZHP — 3317/193K
130.* DNIEPROWSKI MIECZYSŁAW, MIROSŁAWSKI LESŁAW: Na wschodnim  
posterunku Rzeczypospolitej.
BN — I 772.143
163.* FIEDLER ARKADY: Dywizjon 303 [Kielce]
IBL — I 13.493
178.* GAWĘCKI WITOLD: 15 Exlibrysów autora, Olgi i Wacława Byszewskich, 
Władysława Ciesielskiego, Stefana. Gąsiorowskiego, Zygmunta Kozierkiewicza, Ta
deusza Lesznera, Edmunda i  Hilarego Majkowskich, Jerzego Pędowskiego, Józefa 
Pilińskiego, Tadeusza Służewskiego, Beni Sojeckiej, Stefana Szpingera. Warszawa 
Nakładem Koła Miłośników Exlibrysu i Grafiki 1939 [właść. 1944] cm 26/22,5 kk. 17. 
[15 naklejonych ekslibrysów i Ч autoportret z datą 1944].

BN — 1271 akc. K61/45 n r  62
182.* GENERALNA GUBERNIA od wewnątrz. Warszawa 1940.
186* [Gerson Dąbrowska Maria]: Burek i jego przyjaciele. Opracowała M. G. Wyd. 
4-te z 33 ilustracjami. Warszawa ,,Nasza Księgarnia” Spółka akcyjna. (Wydawnictwo 
Polskie Sp. z o.o.). Druk. Jan Swiętoński.
BPW.
188.* GIEDZIEJEWSKI KAZIMIERZ: Odlewnictwo II. (Kurs specjalny) Skrypta w y
kładów prof. ... dla studentów Oddziału Technologicznego Wydziału Budowy Ma
szyn PWST w  Warszawie. Warszawa [1943] A4 ss.2 nlb, s. 125a.
PW — Filia  n r  1 — S. III 6720. P ieczątka B iblioteki Szkoły Inżynierskiej im. W awelberga 
i Rotw anda w W arszawie n r 87. Ręczny zapis ,,z atlasem  i data  23.VII.1943.
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190. GIEYSZTOR ALEKSANDER: Encyklopedia nauk pomocniczych historii.
B U W  — 67084

297. [KAMIŃSKI ALEKSANDER] GÓRECKI J.: Wielka gra. 1932.
ZHP
434.* [MACINSKI TADEUSZ = ] PRUS Tadeusz [pseud.]: Zarys dziejów ruchu na
rodowego w  Polsce. Zestawił Tadeusz Prus. Cz. 1 (1886—1919). 'Warszawa 1939 ([właść.. 
1940/1941] A4 ss. 113 powiel. Zwrot kosztóWj nakładu 5 złotych.
ZH'P — В 29.931
452.* MATERIAŁY do organizacji księgarstwa. II. Wzory co robić, czego unikać. 
[Warszawa Tymczasowa Rada Księgarska (lipiec 1939) właść. nie przed wrześniem
1942 r.] A4 ss. 10, 16, 4 nlb, 6, 46, 50, 22 nlb. 17, 1 nlb, 4, 1 nlb.
Treść: I. O rganizacja księgarstw a w  Belgii. II. Narodow y In sty tu t Książki Hiszpańskiej.. 
III. O rganizacja księgarstw a w  Danii. IV. O rganizacja księgarstw a w  Czechosłowacji. V. Rząd: 
i książka w  Trzeciej Rzeszy. V-Ι. Ograniczanie p raw  autorsk ich  poszczególnych krajów . 
VII. Wioska ustaw a o praw ie autorskim  z 1941 r. VIII. W łoskie Tow arzystw a A utorów  i Wy
dawców. IX. M arrubini Carlo: W zorowa um owa wydawnicza. L (X). Unwin Stanley: Umowy 
w ydawnicze w Anglii. XI. Jespersen  H alfdan: Umowa wzorowa w  spraw ie tłum aczeń. 
BUW — 98280
529. NIEKTÓRE wiadomości o ojcowskiej życzliwości.
ZHP — 3318/il94kCim.

531.* NIEMCY osądzeni. Cz. 1 i 2.
Wg inform acji A ntoniego Trepińskiego Cz. 1 wyszła 1 g rudnia  1943, Cz. 2 2 stycznia 194Í- 
Realizował w ydaw nictw o adw. Bogdan Sałaciński [pseud. Bogdan?]
ZHP — 343/3k
538.* NOAKOWSKI STANISŁAW: Fantazje architektoniczne. Tekst i reprodukcje 
Czesława Olszewskiego. Warszawa [1Θ42] plansz 25, bez tekstu [!]. Nakład Księgarni 
St. Dzikowskiego „Logos” ul. Mazowiecka 4; plansze wykonał całkowicie Cz. Ol
szewski, kartę tytułową Adam Połtawski wspólnie z J. Królikowskim w  Szkole 
Graficznej w  Warszawie przy ul. Konwiktorskiej. Nakład 12 egz. Opis na podsta
wie „Bibliografii Stanisława Noakowskiego” Piotra G r z e g o r c z y k a  poz. 57. 
Ocalały 3 egz.
547.* O BYCIE Rzeczypospolitej. B.m. i r. Zjednoczenie] D[emokratyczne] A4 
ss. 8 powiel.
BUW — 682 rkps
597.* [PIĄTEK JAN]: Księgarz wydawca i warunki jego pracy. Warszawa 1939 
[właść. 1943?] A4 ss. 2 nlb, 53·, 1 nlb. Nakład 1000 egz. Tymczasowa Rada K się
garska.
BN — III 565.732. Rej. przyb. 1949—k—227/1.
662.* POZNAJESZ? KOPR
ZHP — В 36.271, В 36272

671.* PROBLEM przyszłych granic.
BUW — 682 (kkg) rkps defekt
775.* [SIKORA JERZY] SAM Jerzy [pseud.]: Cierpiącej ojczyźnie. W listopadzie 
1939 r. [poezje]. Powiat Tarnów 1943 grudzień cm 14X21 ss. 2 nlb, 4 powiel. 
[Współwyd. SIKORA JERZY] SAM Jerzy [pseud.]: „Gdy czytam dzieła wieszcza 
Mickiewicza...” Adamowi Mickiewiczowi w studwudziestąpiątą rocznicę Jego uro
dzin dnia 13 grudnia 1943 roku. (Powiat Tarnów 1943 grudzień ss. 2 nlb. 4, powiel.).
BN — 574908
895. UWAGI w sprawie litewskiej.
IH PAN 
BN

901.* W PIERWSZĄ ROCZNICĘ śmierci Berenta 22X1 1940—2211941. warszawa  
22X11941 cm 35X22 powiel.
[Od redakcji: Anon.J: Wacław B eren t [nota biogr. b ibliograf.]. Treść: B eren t W.: Senne 
w idziadła; [Anon.T: Polska i W arszawa w  twórczości B erenta; [[Berent W acław]: Z n u rtu ;
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[A non.l: B erent piew ca hum anizm u polskiego. (Fragm enty większej całości); [Anon.]:
B eren t jako  pisarz społeczny; Porębow icz Edw ard: O B erencie; B eren t W acław: Z „Ży
wych kam ien i” ; B eren t W acław (przedruk z Chim ery T. 9); Ars E phem era (Miłośnica); 
[Anon.]: E lem enty wieszcza; >[Anon.]: Ze zm ierzchu wodzów.
BUW — 69.463 cim.

Czasopisma niewłaściwe włączone do „Bibliografii zwartych druków”:

92. CHUDOBA Stanisław: Drogi i manowce polskiej polityki podziemnej. Jest to 
czasopismo pt. Biblioteka Robotniczo-Chłopska „Kuźnia” lipiec 1942.
1,95.* GOSPODARKA CHŁOPSKA. Warszawa „Racławice” 1942.

Por.: L. D o b r o s z y c k i ,  C entralny katalog polskiej prasy konsp iracyjnej 1939—19І5,
poz. 249
328.* KOMUNIZM A POLSKA. Informacje o ruchu komunistycznym w Polsce. R.l:
1943 nr 1 15 kwietnia.

L. D o b r o s z y c k i ,  op. cit., ροζ. 364; BN — P. 212
967.* WOLNOŚĆ ROBOTNICZA.
Por. L. D o b r o s z y c k i ,  op. cit., ροζ. 1017; BN — Ρ.Θ11.


