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ho Przewodnik po Europie. 1$ >6 .
2. Przewodnik po Suropie.Wyd, >,przejrzane i  uzupełnione. ,

Lwów 1909*Akad„Klub Turyst .we Lwowie0 16 , s.504.
OmawiaiPaństwo Ro? ?jskie,Austro-Węgry,Cesarstwo Mie
rni ec.ki e , Pr anc ję 9 Sz vajcar i ę , Włochy 9 Balgłę ,W.Ks . Lux em~ 
burakie,Holandię,A iglię*Banię^Szwecję,Norwegię,His£- 
pani ę ,Por t ugaiię ,R imimię „ S erbie»Bułgar ię  ,Tur c j  ę , Gr e~ 
cję.Posiada plany i. mapy:Warssawy,Łodzi*Wilna.Kijowa* 
Petersburga,Moskwj .*Odessy» Krakowa* Lwowa* Pr agi ,
/l: 22< 500/, Wiednia '1; 20.000/,Budap es ztu,Po znani a # Mona- 
chium/1 : 2 1*000/,Pł ?yża/l; 22.>500/,Rzymu/l: 22.500/,Heapo- 
lusPlorenCji/ls 15*. >00 /, Weaec j i sMe di o 1 anu,Brukse 1 i  £ 
Londynu/1: 35 >000A  i

5 „ Karpaty Mar mar oskie* Lwós .911.Akad.Elub Turystyc 8° s *36-4-0°
"Y Sprąwozd.anie Roczne Aks iemickiego Klubu Turystycznego we 
Lwowie za rok 1910” *

Omawia:położenie g 30graficzne,dojazd,noclegi oraz naj
ważniejsze szlaki la szczyty: Berlebaskę,Pebrosul» Pop 
Iwan"* 0

4. Przewodnik po Alpach Rodmćńskich, Lwów 1912* Akad.Klub Turyst.,
8° s*19o Odbo z "VI Sprawozdania Rocznego Akademickiego Klubu 
Turys-t&znego we Lwowie".

Omawia:położenie geograficzne* dojazd,noclegi oraz róż
ne warianty tras górskich na szczyty: Pietrosz,Gargelan» 
Sak* do Starej Rodnej i  inne.

6 . Przewodnik po zdrojowiskach i* miejscowościach klimatycznych 
G a lic ji* Oprać.Stanisław Lewicki, Mieczysław Orłowicz, Tadeusz 
-Prashil. Lwów 1912. Kraj. Zw.Zdrój, i  Ozdr. 8° , s .303,
mapa L

Omawia: Zdrojowiska, uzdrowiska, zakłady leczn icze,la - 
towiska, miejscowości klimatyczne oraz miejscowości po
siadające źródła mineralne wreszcie stacje turystyczne 
i  sportów zimowych. Zawiera: Charakterystykę zakładów 
kąpielowych* lecznic .1 s ta c ji klimatycznych, charakte
rystykę wód krajowych, turystyki i  sportów zimowych, 
towarzystw turystycznych oraz opisy turystyczne: Pianin, 
Tatr,B;leszczads Gorganów, Czarnohory, Karpat Marmaroskich 
Alp Rodniańskich i  Miodoborów. Zawiera mapę: Galicja z 
WoKs.Krakowskim i  Bukowiną / l :2.000.000/.

6 . Co zwiedzać w G alic ji?  /Wskazówki dla turystów/. Lwów 1915.Akad. 
Klub Turysto we Lwowie, 16°, s.48.

Zawiera: turystyczny opis Karpat 1 Tatr, okolic Krako
wa, Lwowa,Podola, charakterystykę zdrojowisk i  letn isk , 
lasów,parków, osobliwości przyrodniczych, opisy miast 
i  miasteczek, budowli, zabytków historycznych, sztuki 
ludowej, muzeów, b ib liotek itp .

7 0 Gorgany Centralne /Szkic przewodnika/., Kraków 1913. Nakł.Tow. 
Tatrzańskiego* 8° s„12.

Omawia trudności i  uroki turystyki w Gorganach oraz opi
suje wycieczkę Akademickiego Klubu Turystycznego szla
kiem przez szczyty: Wysoka, Sywula, Popadła.
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8. Plan rozwoju Zakopaaego. Referat przyjęty przez znawców z ło 
na Ankiety w uprawie potrzeb Zakopanego i  Komisję Rady Gminnej 
?? Zakopanem na posiedzeniu dnia 29 października 1912 r .
Lwó  ̂ J81 ó, Nakł.autora, 16 , a ,20.

Autor analizuje wydatki i  omawia na jp iln ie jsze potrzeby 
Zakopanego jak komunikację i  budowę kolejek górskich.

9. Bliźmca i  Swidowiec, Kraków 1914. Nakł.Tow.Tatr zańskiego w Kra
kowie. 8u s.nib.2, 11, Odb. z "Pamiętnika Towarzystwa Ta
tr żeński ego".

Omawia sposoby wejścia na szczyty obu gór podając wska
zówki praktyczne /dojazd, nocleg itp ./ .

10, Co zwiedzać w G a lie ji?/Wskazówki dla turystów/.Wyd.2 uzupełnio- 
aa. Lwów 1914 Nakł.Krajowego Związku Turystycznego w Krakowie 
16 } s,63*

sob. poz, 6.
11. Illu s tr ie r te r  Puhrer duroh Galiziaa,,/Mieczysław Orłowicz, Roman 

Kordys/ Wien 1914. A.Ha: tleben, 8V s.SYI, 388, mapa 1, 
p l.2 , t a b l . l l .

Omawia trasy; Dziedzice -  Kraków* przez Beskidy Wschod
nie, Kraków Sucha -  Zakopane, Tatry,Pieniny, Kraków -  
Przemyśla Tarnów -  Sowy- Sącz -  Krynica, Przemyśl -  Lwów, 
Lwów -  Stanisławów, Stanisławów -  Woronienka, Stanisła
wów -  Rusiatyn, Czartków -  Zaleszczyki -  Kołomyja. 
Zawiera -olany i  Karpaty Ls2.900.000p Kraków
1:15.000, Tatry: 1:160.000, Lwów 1:15.000.

12. Ilustrowguiy przewodnik po G a lic ji, Bukowinie* Spiszu, Orawie 
i  Śląsku Cieszyńskim. Lwów 1914. Akad.Klub Turyst. 16°, s.510
map 2S planów 2, i lu s t r . .

Zawiera; Cz. ogólną -  h istoria  i  statystyka. Co zwiedzać 
w G a lic ji, literaturę turystyczną i  wskazówki prakty
czne,

Cz. szczegółową -  Opisy tras i  regionów*
Lwów, ze Lwowa do: Jaworowa,Sokala, Stojanowa, Brodów, 
Podwołoezysk, Podhajca, Borek Wielakich, Grzymałowa* 
Miodoborów. Źe Stanisławowa do Husiatyna, Kołomyi,Za- 
leszczyk, Czortkowa, Bukowina, Gorgany, Huculszczyzna, 
Czarnohora i  B liźaica, Karpaty Marmoroskie, Alpy Rod- 
niańskie, ze Stryja do Stanisławowa, Wołowca, Chyrowa, 
Rawa Ruska, okolice Krakowa, Kraków -  Jarosław, Oświę
cim, Sucha, Skawina, Nowy Sącz -  Szczawnica, Beskidy Za
chodnie, Podhale i  Pieniny. Tatry, Orawa, Spisz, Śląsk 
Cieszyński.

13* Ilustrowany przewodnik po Wschodnich Karpatach G alicyi, Bukowi- 
ny i  Węgier. Lwów 1914. $akł. Oddziału Lwowskiego Krajowego 
Związku Turystycznego. 8U s.79, 1 nlb, t a b l . l ,  Odb. z "Ilu stro 
wanego przewodnika po G a lic ji" , 

zob. poz* 12.
14. Przewodnik po Suropie. Wyd.3« Tom ls Buropa wschodnia i  środ

kowa; Rosya, Austro-Węgry, Niemcy, Szwaycarya. Warszawa 1914 
Wyd. Podróżnik Polski, 16° s.XIŹ 434, mapa pl.15®

Zawiera: Państwo P.osyjskie /zob. poz.9/
Austro-Węgry /zob.poz.9/ oraz kraje cze

skie, alpejskie, słowieńskie, chorwackie i  korony wę
g ie rsk ie j.



Cesarstwo Niemieckie /zob,poz.9/ oraz Saksbnię* 
Turyngię, Królestwo Saskie, Bawarię, Witenbergię, Ssway- 
caryę i  inne.

15. Przewodnik pr ziemiach dawnej Polski, Lin wy i  Rusi* Ułożył »•» 
warszawa 191*+* Wy d.Podróżnik Polski, 16°, s.ZXX, 207, 1 a lb*,•nl n n/ *• *. °

Omawia trasy: Królestwo Polskie; z Warszawy los Mławy, 
Aleksandrowa, Kalisza, Sosnowca, Iwaagrodu, Kowla,Brze
ścia Litewskiego, Łomży, Suwałk; Litwa, Białoruś* Wo
łyń, Podole, Ukraina; z Wilna dos Warszawy, Kcwnas Po- 

. ła g i, na żmudź, na In flanty, do Poiocka. do Radziw iłło
wa, z Brześcia L it . :  do Mińska, Witeftska, do Kijowa, 
z Kijowa na Podoiej Galicja? Kraków* Tatry i  Pieniny, 
!/a'ów» Podkarpacie, Huculszezyzna, Podole Galicyjsk ie, 
Śląsk Cieszyński, Spisz, Orawa,' Bukowina, W.K;> .Poznań
skiej 2 Poznania; nad Gopło, do Kluczborka, Krotoszyna, 
Rawicza, Zbąszyna, Krzyża, P iły , Bydgoszczy,' Prusy Za
chodnie; Gdańsk, Kaszuby., Prawy i  Lewy brzeg Wisły, 
Prusy Wschodnik; Mazowskia Pruskie, Warmia, Królewiec,

, Litwą Pruska, Śląsk; Górny Śląsk, Wrocław, Dolny i  Śre
dni Śląsk. Zawiera plany: Warszawy /ls250.000/ Łodzi, 
Kijewa, Krakowe / l ;10,000/, Lwowa, Poznania.

16o I l lu s tr ie fte r  Puhrsr dureń Gall złazu Pr.zemyśl-Lwów 1917*
16 , s.H A  ilu s tr .1^3. 

zob. po*. 12 .
17. Illu a tr ie r te r  iuhrer durch Przemyśl und Umgebung 

sonder er Berucksicńtlguag ler S chlachtfełder uad
grab er 1.934- 1 5 . Lemberg l̂.917 * Ver 
Ysreine to F.. zamydl 16 , s.112,

zob. póz* 18.

Mit be— 
Kriegs-

.. dea Yerbandes der Pola. 
n lb .l,  mapy 2, .‘.lustr.

Id. Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i  okolicy z planem miasta. 
Przemyśl 1517 Zjednoczenie Tow.Polskićh, 16°5 o»l?3,
nlb 1 , mapa 1 •.

Zav.:. era; wskazówki praktyczne, dzi le miasta, oprsy; 
śródmieścia /starego miasta/ .nowych dzie ln ic , prze
chadzki podmiejskie i  dalsze okolice. Zawiera plan 
Przemyśla i  mapę Okolice Przemyśla.

19o Ilustrowany przewodnik po Galicy! Bukowinie, Spiszu, Orawie 
i  Śląsku Cieszyńskim. Opracował . . .  Lwów 1919. Wyd.K.Kwieciń
ski 8 # 8.510., 2 nlb, map 2 , ta b l.2.

zob poz. i 2.
20 „ Organizacja turystyki i  sportu w Polsce. Warszawa 1919 8 °

s.7. Odb. z nr.5-6 Robót Publicznych r.1919.
Omawia pracę nad rozwojem turystyki, budowę schro
n isk ,stac ji turystycznych* szlaków itp . ułatwienia 
dla młodzieży, wycieczek zbiorowych, opieka nad spor
tu oratfa wydawnictw i  szkolenia oraz porusza szereg 
z.::goni3ń takich, jak komunikacja i  budowa dróg.

21. Plan rozwoju Sakop&aeg> i  innych letnisk podtatrzańskich.Pro
tokół ankiety odbytej a Zakopanem w dniach 23» 24 listopada 
1919 r .  z inicjatywy Ministerstwa Robót Publicznych i  Mini-
star. aa Zdrowia ra Warszawie. Warszawa 1920.Miaist.Rob.Publ. 
16°, a.144.



Omawias otwarcie ankiety,wybór prezydium, uraz postulaty; 
sanitarno, komunikacyjne, ochrony Tatr, turystyki i  spor
tów zimowych, szkolnictwa,, kultu. :y oraz kolejność i  finan
sowani# :jawestycji, zamknięcie ankiety*

2-2* Plany narach li» ; 'ji koloj< *ych a pos:ul&ty turystyki*
Warszawa 1919 t . I2 .

N Podaj a odcinki pr opono*.! mych a aajwazmi aj szych zb względów
turystycznych l in i i  ko lejowy cii*

23. Ilustrowany prz modnik po Lwowie* Lwói> 1920* Uniwersytet Żołnier
ski, 16°, 3*135# 1 nlb, ii»32*

żawisras wskazówki praktyczne,, informacje adresowe, histo
r ię  mis .»ta a dziejami I  »o jry  światowejs znaczenia Lwowa 
dla kultury po lsk iej, rozwój artystyczny i  zabytki sztuki* 
statystyka i  informacje o urządzeniach technicznych* Opis 
miasta« śródmieście, Halickie, Krakowskie i  Ko wy Świat, 
żółkiewskie# hyc makowskie, Muzoa i  zbiory. Opis okolic 
Lwowa: charakterystykę ogólną, przechadzki podmiejskie, 
letniska i  zakłady kąpielowe »* dalsze wycieczki.

24* Ilustrowany przewodnik po Poznaniu.* Lwów 1920.Książnica Pol*
To w*!Inucą.Szkół. Wyż. 16° s *48. Polaka Biblioteka T;irystyę-zna 
hr«3« Odb* z "ilustrowanego przewodnika po Województwie poznań
skim* ^

zob* poz. 25*
25. Ilustrowany przewodnik po województwie Poznańskim. Lwów 1920*

16° s.176, 11*72* Polska Biblioteka Turystyczna nr..2.
żawiera caęaótwg:lnąs h istoria , statystyka, stosunki 
nerodowcóeiewe, wskazówki ;r aktyczne s

część szczegółową* Pczaań i  okolica, trasy z Poa- 
• naoia do; Rawicza, Kępna, Strzałkowa, Gniezna£ Bydgoszczy, 

P iły , Krzyża, Skwierzyny, Babimośtn: * iurgowej oraz z 
;.b:iez.it* do 2>du.*., Torunia, Kakła, -ydgoszez i  okolice i  
inne trasy.

26o Ilustrowany przewodnik po Poznański ua / : granicach z przed tra
ktatu wersalskiego/. -Lwów 1921. Kaiążiiica Pol.TowJf-aucz.Szkół 
Wyż., 8°, ł.n ib .4s 189,nlb 2,mapę X. Polska Biblioteka Turys
tyczna .

sob* poz. 25* l
27* Ilusr o cwany przewodnik p Spiszu* Orawie, Liptowie i  Czadecki eia« 

Lwów 1921* Książnica Pol.Tow*Haucz*8zkół Wyż. 16" 3. alb* 4, 238, 
mapy 5* Polska Biblioteka Turystyczna n r.4*

Zawiera część ogólną^ statystyka narodowości i  wyznań, 
t tosunki narodowościowe, Spisz -  h istoria , jego mieszkań
cy, zabytki artystycznej, Orawa -  h is to ria , charakterys
tyka kraju, ludności, wskazówki praktyczne.

część szczegółową; Górna,średnia i  Dolna Orawa, 
wycieczki górskie* Spiskie &smagórze, Pieniny, Magóra 
Spiok., Lubowla z okolicą, z Podolińca do Keżmarku ...

•ffeżmark i  okolica, ćc Popradu, do Doliny straconej* do
okoła la tr Spiskich* z Popradu, do Kornej Wsi, lawocza, 
góry Lubowelśkr—iewcckie, z -owej Wsi do.Włochów Spis
kich, opisz Bo ay, s •„ Spiusa przez Liptów do O żacy*
Obwód Czadecki
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28. Jarosław i  3 ego przeszłość I  zabytki * Pr z ewo daik ilustrowany* 

Lwów 1921. TMiuers.Żołnc w Jarosławiu, 1 6 , s„I40« Polska 
Biblioteka Turystyczna .nr.5»

Zawiera h istorię miasta,przewodnik po m ieścieiśr ódiaia- 
ścię,prsać3nieście»lezalskie,lwowskie,krakowskie i  prze
chadzki podmiejskie.

29<• pe t it  de Tare.ugie. Varsovie 1921 Societe de Publicatoons Inter
nationa! es 16 ' s.85» babi,15 » 

zob. poz, 33« ,
;>C, Przewodnik po cmentarzach warszawskich,Z planem Powązek, cmen

tarza ewangielickiego i  żydowskiego. Warszawa 1921* Polskie 
TowoKrajozns 16' s.nlb 2 s«42, \

Obejmuje? cmentarze warszawskie I  ich pomniki artystycz
ne Powązki, cmentarz ewagelicki, kalwiński, prawosławny, 
żydowski i  inne cmentarze współczesne i  resztk i dawnych,

31. Przewodnik po Gdańsku, ś liw ie  i  Sopotach, larszawa 1921.
Polski® Tow.Erajoznawcza. 16°, a.ałb.ó ;V 123* t a b l . l .

Zawiera* wskazówki praktyczne, informacje o polskich 
instytucjach w Gdańsku, dzie je Gdańska, opis wyglądu mGas 
ta i  jego zabytków artystycznych* Prawe miasto,Mołtawa, 
Wyspa Spichrzów, Golus Miasto, Przedmieście, Etar.a Miasto 
dzieln ice zewnętrzne, port, fabryki i  urządzenia techni
czne.

32. A.-Short Guide to larsaw. Warsaw 1921. Internat,.Public Society
16 ryo.X3.

sob. poz. 33o t '
33. krótki ilue-Gcmay przawód- łk^p© Warszawie. Warszawa 1922,

Polskie Tow.Krajoznawcse, 16 , a .215, nlb 1, map 2, 5.lu str.
Wskazówki praktyczne,dzieje miafcta,wiadomości statysty
czne. Opić miasta? Sowa i  Stare Miasto., Krakowskie Przed
mieście. Płac Teatralny i  Saski, Nowy Świat i  Plac 3 Erzy 
ży, A leje Ujazdowski^- Łazienki, Belweder, ul .Marszał
kowska i  inna dzieln ice.

34. ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i  Warmjl. Lwów 
1923 Książnica Pilska 16 s.294# Polska Biblioteka Turys
tyczna’ nr .6.

Zawieram Gz„ogólną -  wiadomości geograficzne i  statysty
czne, h istorię Mazur i  Warmii, zabytki artystyczne# wska
zówki praktyczne.

cs.szczegółową -  opisy szlaków i  regionów* 
z Leca/Giżycka/ do R&steahorka/Kętrsyna/ do Węgoborka 
/Węgorzewa  ̂ do Grajewa i  do Dłutowa, z Siku do 2adzborka 
/Mrągowa/ przez Mikołajki lub przez Ruciane, z Sądzborka 
do Rynu i  Biskupca, z Olsztyna do Działdowa i  do Ornety, 
Lidzbark i  okolica, Orneta i  okolica, Frombork i  okolica 

. :i ir  ne.
ZfJJ aae :erdo.Ł 1923' PóolśeŁ s Co.nsuladt, 16’Reiagids y\:ox 

a .56, i  lustr.
Gawrar&s informacje adresowe oraz opis tras i  miast*
larssnw*,• Warszu*.-a-Toruh-Gdańsk--Puck* larązawa-Łódż-Póz- 
nań9 3?ar e : wa-CzęatóchowaHKr aków, Er aków, Kr aków-Sakopa - 
no-Tatry, Erak6w**ńwów, Karpaty, Wschodnie regiony Polski; 
Podole, Lubelskie, Białowieża, Wilno*
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36. Zaruski Marjuaz: Ha bezdrożach tatrzańskich. Warszawa 1923, 
Wyd.M.ńrcta. /Przedmowa Mieczysława Orłowicza s.Y -YU I/ . ,

Ocenia M.Zaruskiego jako znakomitego taternika i  omawia 
jago działalność aa polu turystyki tatrzańskiej.

37. Ilustrowany przewodnik po Chełmnie i  kwieciu.. Lwów 1924 
Książnica Polska 1 6 , s.,24, Polska Biblioteka Turystyczna
nr 10„ Odb. z ilustrowanego przewodnika po województwie pomor
skiemu »

zob. poz.40„
38. Ilustrowany przewodnik po Grudziądzu. Lwów 1924. Książnica 

Polska, 16  ̂ a .27 pi* 1 i l . I3 *  Polska Biblioteka Turystyczna 
n r.11. Odb. z "Ilustrowanego przewodnika po województwie po
morski em".

zob. poz.40. \
39. Ugotowany przewodnik po Toruniu. Lwów 1924. Książnica Polska 

16' , a.64, p l „ l .  Polska Biblioteka Turystyczna*nr 9,
Odb.z "Ilustrowanego przewodnika po województwie pomorskiem". 

zob. poz.40.
40. Ilustrowany przewodnik po województwie pomorski om. Lwów 1924.

Książnica Polaka, 16 , s 5759 map 49 p i.2 » Polska Biblioteka 
Turystyczna nr.?. !

hawiera:Cz.ogólną -  ziemia,ludność.historia,zabytki 
artyatyc ane, wskazówki pr aktyczne , l i t  er atura turystyczna, 

Cz.szczegółową -  prawy brzeg Wisły, dawne woje
wództwo chełmińskiej Toruń, szlaki z Torunia do: Chełmna, 
Grudziądza, Iławy, Chełmna, Chełmno, Grudziądz, szlaki: 
dc Loaina, Brodnicy, Brodnica,"szlaki: do Iławy,Dział
dowa, Kowalewa, lewy brzeg Wisły, dawne województwo po
morskie, Bydgoszcz, Bory Tucholskie, Stargard, Kartuzy, 
Gdańsk, P&ck, Wejherowo i  inne.

41. Ilustrowany przewodnik po województwie ląskiam, Warszawa 1924 
Książnica Polska, TowJSaacz.Szkół Wyż. 16°s.l91, tab l.3 ,
Polska Biblioteka Turystyczna nr 8„,

Zawieraj cz.ogólna -  dzieje Śląska, germanizacja i  odro
dzenie Śląska, górnictwo i  przemyśl, wygląd kraju, zabyt
ki artystyczne, wskazówki praktyczne,

cz«szczegółową -  Zagłębie Węglowe, Bytom-Tarno- 
wskie Góry -  Lubliniec - okolice Pszczyny, Bieronia, 
Żorów, Mikołów, Rybnik, Wodzisław,, Śląsk Cieszyński, 
Beskidy Śląskie.

42. Ilustowany przewodnik po Ziemi Kaszubskiej do Chojnic i  Sta
rogardu po morze. Lwów 1924. Książnica Polska 16°, s.182, 
alb 1, mapa 1, Polska Biblioteka Turystyczna nr 12.
Odb. z Ilustowanego przewodnika po województwie pomorskiem". 

zob, poz.40.
43. Ce qu*il'£aut voir en Ptlogne. Indieations pour les tou ri- 

stes. Par . . .  ¥&rsovie 1925. Polskie Tow.Krajoznawcza s.48.
Zawiera: ogólne informacje o Polsce, charakterystyczne 
regiony Polski* lasy, parki, groty, uzdrowiska i  le tn i
ska ciekawostki etnograficzne i  zabytki sztuki, zamki 

. i  pałace, pamiątki historyczne,muzea,Wskazówki prakty
czne dla cudzoziemców przyjeżdżających, do Polski,plany 
wycieczek i  podróży po Polsce, towarzystwa turystyczne 
i  literatu ra turystyczna.



44., Ilustrowany przewodnik po Lwowie,. Fyd»2, .rozszerzona, Lwów
1925*. Książnica -  Atlas, 8° o,YXIIJt2?3-* X  alb , Polska Biblio- 
teka Turystyczna nr,13- •

zob, pos«23*
43, Ilustrowany przewodnik po Polsce* Ssiakie® wycieczki Sokołów 

Polskich z Ameryki w sierpniu 1923 r < Warszawa 1925• Obywatel. 
Komitet Przyjęcia Wycieczki Sokołów Pódl, z Ameryki, .16, s*16, 

Zawiera informacje dotyczące przebiegu wycieczki wiąz 
z opisem krajoznawczym i przyjazd do Polaki, zwiedzania 
Gdańska4 z Gdańska do Grudziądza petem dc Torunia przez 
Gniezno do Poznania, zwiedzanie Poznania* skąd przez 
Częstochowę ae Śląsk, Śląsk Górny, zwiedzanie Kral ora, 
po teza do Zakopanego, Tatry i  Pianin:?: z • Nakopanego do 
Lwowa wzdłuż Karpat, zwiedzani© Lwowa skąd do Warszawy,

46, I  Polski Rocznik Sportowy 1918-1925• fcara ' awac, <./25*
Haki,Związku Polskich Związków Sportowych. 8 ” *s*33‘/?

Omawia: ogólną erg, nizację spoi tu i  opaskę władz nad 
sportem, organizację poszczególny ci działów sportu, no* 
wczesne olimpiady, mistrzostwa 5. rekordy, organizację 
sportu w innych państwach,

47* Ilustrowany przewodnik kolejowy . Opracował „„ ^Cz,!,Polska 
zachodnia, Warszawa 1926. fi akł:S lin ist,Kolei, 8 s ,15 7 ,alb. 1 
map 2 . |

Zabiera opis tras i  miast: Warszawa, Warszawa-Eiaków 
przez Częstochowę i  przez Sadom, Koluszki-Tarnobrzeg- 
Bębxc/--Kr • '/ów, f-irakor., koleje górnośląskie, P ictrko****• 

c e-Tar nów-Kr ynida... Ci es zy n-Ży wi ec-$ o wy łącz, Krakó->*ba- 
kopane, Tatry i  Pieniny, N

48, Mazowsza pruskie pod względem krajoznawczym, s,?7 -  108,
Polska Zachodnia, Rocznik I ,  Poznań 1926, 8° ,

Omawia: lasy, jeziora  i  zabytkowa budowle Warmii 1 Ma
zur, Wiele wskazówek praktycznych,

49, Guide illu s tre  des Chemias da fer Polonaia, Redige par , , ,
¥arsovie 192? Ministere des Communications 8° s»15?»
Cz„l i Sud~Quest de la  Pologne,

zob, poz, >2 . 9 ?
50, Guide illu s tre  da la Pologne, Carta de Pologne, Varsov±e 192?

: Minister© des Travaux Publies, 8° ,  s .¥ I I I ,  285» alb 1, mapa i ,  
Zawiera cz, ogólną: wskazówki praktyczne, informacje o 
biurach'podróży i  towarzystwach turystycznych,

cz. szczegółową: opisy tras: z Warszawy na Fel 
przez Grudziądz, do Gdyni przez Toruń,, do Zbąszyna przez 
Kalisz, do Krakowa przez Częstochowę 1 przez K ie lce , do 
Lwowa przez Lublin 1 f iIn o 3 z Krakowa do Gdańska przez 
Poznań*, do Zakopanego /Tatry i  Pieniny/ do Lwowa i  inne,

5 1 , Illu strated  Guide, /Cz#l./ South-Western Poland War3aw ■ 1927,
Ministry of Communications, 8 * a ,157, map 1,

zob,poz.5« , ^ f
52, I I  lustr lar tar Eis anbahnf uhr ar. Beat bai ter von ••• C z»l: Polec. 

Sudwestlicher.
Warschau 1927 Verkhrs -  Miaisterium, 8 s ,15 7* map 2 .

/ zob, poz, 5^  ̂9
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53. Polane! and its  ouriosities. A Touristt Guiae Waraaw 1927* The 
Ministra of Public ©okkst 8° s .118, uln, 2* mapa 1®

Zawiera: ogólne informacje o Polsce,opioy . .iaot i  mias
teczek, artystyczne pamiątki, góry, charakterystyczna 
regiony, osobliwości przyrody, ciekawostki etnograficzne, 
historyczne pomniki i  pamiątki, zamki, pola bitew, prze
mysł, komunikacja, życie kulturalne, praktyczne wskazów
ki adresy biur podróży i  towarzystw turystycznych, l i t e 
ratura turystyczna*

5^«

59

Ilustrowany przewodnik pc Gdańsku wraz z terytoriom Wolnego 
Miasta* Wyd.2 poprawione i  uzupełnione. Warszawa 1928, Polskie 
Tow.Kra jo z n a w c z e 8°, a ,217 nlb, maps 2, Biblioteka Wycie
czkowa nr. 6,

Zawiera: dzieje Gdańska, położenie, statystyka, rozwój 
sztuki i  zabytków artystycznych, charakter' miasta i  pa
miątki polskie, przemysł, handel i  urządzania techniczne, 
wskazówki praktyczne i  adr esy.
Szlaki? Z Dworca do u l»D łngiaj, ul-Długa, Ratusz., Długi 
Rynek, dwór Artusa, Zielona Brama, Kościół Mariacki, 
od Długiej do Szerokiej. Eośc.św.Mifeołaja i  Jana, Stare 
Miasto, Mołtawa, Wyspa Spichrzów, Dolna Miasto, Przedmie
ście Zachodnie, Wielka A leja  i  Wrzeszcz, Port WisłGujście 
Sowy Port, Westerplatte i  okolice: Oliwa, Sopoty, Wyżyna 
Gdańska, Żuławy.

0 Tatrach. Warszawa 1928. Polskie Tow.Krajoznawcze, 16“ s.48
Pogadanka z przezroczami nr*13®
Objaśniania do poszczególnych przezroczy. /Bez ilu s tra c ji w 
tekście/.

3

56. Plan rozwoju polaki ego wybrzeża morskiego. Protokół ankiety 
odbytej % Gdyni z inicjatywy Ministerstwa Robót Publicznych w 
dniach 7* 8 i  9 października 1$27 r« Warszawa 1928. s.13 
Nakł. K in ist. Rob. Publ. 16°, s.151.

Zawiera? geneza r zwołanie ankiety, postulaty ankiety* 
komunikacja, rybołóst o* rozwój letn isk, ochrona przyro
dy, krajobrazu, ochrona etnogra fii, muzea, z dziedzi
ny turystyki i  sportów oraz postulaty specjalne dla re
gionów, zamknięcie ankiety.

57. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. Łuck 1929® Wołyńgkie Tow, 
Krajoznawcze i  Opieki J3ad Zabytkami Przeszłości 16 s.380,
mapa, ilu s tr .

Zawiera wiadomości ogólne? o kraju, ludności, h is to r i i ,  
administracji, za' ytkach i  wskazówki praktyczna oraz opi
sy szlaków? Łuck i  okolica, z Łucka do Stojanowa, do Kowla 
z Kowla do? Świt z i»  Ratna, kamienia Ko s zyr ski eg o,Ostków, 
z Równego do Dąb: owniey, Korzącą, Mogilan i  inne.

58. Pomorze jako teren turystyczny. s .111-135• Polskie Pomorze, 
Praca zbiorowa.pod red* .Borowika. T»ls Ziemia i  ludzie, 
Toruń 1929* 8°.

Omawia wsie i  mii. sta, uwzględniając szczególnie letniska 
nadmorskie oraz miejscowości Pomorza ciekawe pod względes 
Zabytków krajobrazu /lasy, jeziora ltp ./ u

59* Drogi szlakowe Rzeczypospolitej P o lsk ie j. Polski bedeker autor 
mobilowy. /Hapiaał . . »/  larszawa /b.r.wyd./. Wyd.Drogi Szlakowe 
Rzeczyp.Polskiej 16° s.2 nlb, 64.

Zawiera krótkie wskazówki krajoznawcze na 3zlaku:
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War sza wa-Gr 6 j  ec-Radoia-Szydło w iec-K i ale e-Cfcęciay-Jędr z e- 
3 ów-Kr aków-Zakcs/ane»

60. Ex Cul1 a i  ona en Polegną /Saryice des ehsąnes le  Yoyage/ par .1, 
Varaovie 193o Polski Touring Klub, ic a ,88, a lb .. i

61. Bxcursione through Poland by the Tourist Gheck System /Short 
Guide for Tćurists/ Warsaw 1950. Polski Tourlag Klub, 16°

* a.alb 2, 71, alb.?
Zawiera wiadomości ogólne; literatu ra  turystyczna, biura 
podróży i  towarzystwa turystyczne, cz. opisową* najbar
dzie j interesujące miejscowości w Polęce, Warszawa,Kra
ków, Tatry, Pienin./, Poznań, Gdynia, Śląsk, Lwów, Wilno. 
Łódź. Oz. informacyjna; dotycz' wyci -czek or g cmi z o wany ch 
przez Kluby i  biura podróży w Polsce no. Polski Touring 
Klub i  Orbis..

62. Zlustrowany pr zawodnik kolejowy, cz.2 — Polska północno-zachod
nia. Warszawa 1950. Minist.Komunikacji, 8° s.231, map.-*

Zawiera v1 idmości wstępne; geografia, H istoria, rzek i, je 
ziora, etnografia* zabytki artystyczne, przemysł, uzdrowi
ska, muzea, przemysł, komunikacja, hotele i  inne.
Oraz opisy tras: War s za * a-Konin-Po znań-Zbąs zyn, Poznań,
War szawa- Lódś-Fo?nań, Wars zawa-Tor un-Po znań , Oko l ic e  Po zna
nia, Warszawa-Bydgo3zcz-d£art'jzy-0dynia, Warszawa-Grudsiądz- 
Tczew-Gdar ̂ k-Gdyoia, Poznań-i‘ akło -Cho jnice- Gdynia, letniska 
pomorski , Gdynia, Gdańsk i  okolics.

63. Leagyelorszag. I r t a * . , .  Budapest /1930/ Kisi.ja k yengyel Turi- 
eta 3gyesnlecek 8° 3.2ł,

Omawia krótko Warszawę, Kraków, Foznań, Lwów i  Wilno 
oraz Zakopane-Tatr y~Pi eniny »

64. Przewodnik automobilowy po Polsce. Opracowali Mieczysław Orłowi-1- 
mios /os*opisowa/Roger Morsztyrs/cz.techniczna/ Warszawa 193©«
8®. s.211, n lb .l .  *

Zawiera ogólna wiadomości dla - turystów automobilowych 
oraz opisy miast i  tras: uarszawc, %ar ssawa-Grudziądz- 
Gdynia, $ax a^awa-Płoek-Toruń-lDcwroc law-Poznań, Warszawa- 

i  wa'Konin-Po? nań-Gorzyn-, Poznań, Pcznań-Bydgoszcz-Cbc j.-ii- 
c@-Gdy.xifc, Poanan-Wieluń-Scsnc viec-Kraków, Warszaya-Ra^ 
dom-Kraków, Kraków, Krakó»-Bielsko-Cieszyn, Eraków-Za- 
kopxae-Moj akie Oko, Szoda Podkarpacka, Wrrrszawa-LuMin- 
Lwów, Lwów, Iwów-S^aclaiawó»*Saiatyń, larszawa-Białowia- 
ża-August ów-itomża-Kar szawa.

£5* t undr ais en in Polan auf Grund voa Reiśeschacks Kurzeri Fuhrer 
fur Tourist en. Warsahau 1930. Polski fouring Klub 16° s„80 
nlb„4,

66, Sprawy Tatr, Rozwój Podhala i Zakopanego /ochrona przyrody
i  tuiystyka, sprawy komunlkacyjne# szkolne, postulaty kultu
ralne, piran rozsvo|fu Zakopanego i  innych letnisk i  uzdrowisk 
w powiecie nowotarskim/. Protokół ankiety odbytej w Zakopanem, 
z inicjatywy M inisterstw  Robót .Publicznych w dniach 8,9 i  
10 marca 1929 r* Opracowali; Stanisław L.-martowiec i  2 ie- 
czysłas Orłowicz. Warszawa 1930. Min Ja ab. Pub 1. 8 * s.382.

67, Województwo Poznańskie, e ,107-116* Polska w krajobrazie i  ze
ty tka oh, Tom 1. Karszawa 1930. Wyd. T.Złotnickiego. 4°

Owawias geografię historyczną, wygląd kraju oraz zabyt
ków poszczególnych miejscowości.

68, Województwo wołyńskie, s .87-93* Polska w krajobrazie i  zaoyt-

/
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-V kachu Tora 2., Warszawa 1930„ Wyd» l ’ •Złotnickiego. ńu„
Omawia* Obszar, ludność, dzie j w geografię -  wzgórza, 
jeziora., rzek i oraz zabytki i  walory turystyczne*

69* Dokąd jechać aa simę? Mapisał • «„ /Warszawa 1931/ Wy&JJinist* 
Komunikacji lb .s .2 3 ,  1 n lb .Bezp ła tny  dodatek turystyczny 
do Grzędowego rozkładu jazdy na okres 2lm©wy roku 1931/32, 

gawler# informacje* Zakopane i  Tatrya Śląsk i  Beskidy, 
Śląskie, Beskidy Zachodnie-Rabka• Krynica, Żegiestów, 
Beskidy Sądeckie, Beskidy ?schodnie, Informacja o orga
n izac ji sportów zimowych.

70, Protokół Zjazdu w sprawie popierania turystyki odbytego w 
Warszawie da.7 marca 1931 r .  z inicjatywy Ministerstwa So
bót Publicznych, Opracował . . .  Warszawa 1931. 2?akł„ Min.
Robót Publ. 8° s.58# 2 nlb«

Zawiera* genezę zjazdu, lis ta  obecnych, otwarcie zjazdu* 
wybór prezydium, streszczenie referatów, m.in, M.Orło- 
wiczas Organizacje Polskiego Zw* Popierania Turystyki, dys» 
kueja, głosowanie, zaniknięcie zjazdu,

?1. Ankieta w sprawia Karpat Wschodnich. Protokół ankiety odbytej 
na zaproszenie Grzędo Wojewódzkiego w Stanisławowie z ln ic  je  
ty wy Mini et er at w •« Robót Publicznych w dniach 29 i  39 maja 
1931 r .  Opracowali Mieczysław Orłowicz i  Stanisław Lenartowies 
Warszawą 1932* Minist« Sobót Publ. 16° 3.252.9 mapa 1.

Omawia ganezę i  program ankiety# zagadnienia ankiety* 
ochrona przyrody, turystyka, uzdrowiska, komunikacji, 
ochrona etnografii# ayśliwetwr* rybołówstwo, postulaty 
lokalne, letnisk i  ązirowisk., wyniki i  zamknięcie ankiety-,

\-2, I»es atractions tour iatiąńes aa Polegnę. Yarsotle 1932, Edite 
- pa;-? 1 'In s tltu t Polonaia de Collabo: r io u  avoc IMStrangee, 16°.,

«,42
Opisy miejscowości i  miaats Erakću,, W ieliczka, Ojców, Tatry, 
Podhale# Pieniny, Dębno, Śląsk, Katowice, Beskidy Śląskie.. 
Częstochowa, Warszawa* Wilanów, Łódź, Łowicz, Poznań. GajLezs 
no# Bydgcezcs* Pomorze, Teruiu Wybrzeże, Gdynia, Wilno,
Białowlaża, Lublin, Kazimierz.. '>andomi sra, Lwów, Karpaty 
Wschodnie, Wołyń i  uwagi ogólne*

?3» Guide illu s tre  deschemine de fe r  Poloaais. Redige par . . .
Vo 2 JSord—Qu®«t de la Pologne. Wara-wie 1932. X*a Minister® des 
C ommunicat ione 8° 3.227, mapa 

zob„ poz.62 ;
?4„ Illuatra ted  Guide. Pgland Koith-Soutneccn. Warsaw 1932 llin is try  

o f Communications, 8 a,232, mapy 2 
sob. poz. 62

75. Illu s tr ia r te r  Bisaaba.mf uhrer /0z.2« / Bearfceiter voa
Pc 1 en-W c r dw  ̂t  l i  oh er, -e il. War a chau 193* ■» Ymk ahr a llin is t er iwa 
8° 3,237, 11 nlb. 

zóbu poz.62
76* tapa uzdrowisk i  koma:akacji autobusowej w Polsce.

Warszawa 1932. Eakł.Pt lskiego TouringElubu•
77• Muzea i  zbiory w Polać e« Opracował . .  /Warszav«ja 1932/ fyd. 

M inist.Kominik„ 16“ ,«*35» 1 n lb .s Bezpłatny dodatek turysty
czny do Urzędowego rozkładu jazdy na okres zimowy 1932/1933« 

Zawiera informacje p muzeach w Warszawie, Krakowie*Lwowie, 
Poznaniu i  innych miastach polskich i  o zbiorach w dworach 
i  pałacach.
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?£, Przewodnik po $arszawis i  okolicy« Hapiefe' 
iftyd*Hinist*Komuaikacji* 16' s^23* 1 n ib*,

79*

80,

.e&Ł ae0 /War33awa 1932/ ■, 
Bezpłatny dodatek 

turystyczny ric Urzędowego Sozkiadu jazdy aa okres le tn i roku 3.932® 
Zawiera? wiadomości ogólne,, dzieje miasta, informacje prak
tyczna oraz zwiedzanie miasta i  okolicy i

Organizacja opieki państwowej nad turystyką zagraniczną, i  w 
Polsce /Państwowe Urzędy turystyczne/, s„14—22, "Turystyka 
w życiu gospodarczym" Praca ł Mor owa * Warszawa 1933* Hakł® 
Instytutu Pr akt e Wiedzy Gospodarczej. 8°,

Zawiera spis urzędów w państwach europejskich oraz Japonii 
Egipcie® w państwach* M eryki Południowej i  spis Międzynaro
dowych Organizacji Turyetyczn; iłu

Statut wzorowy klubów sportowych. Oprać, wic epr e z es 2wl ą«
•zku Polskich Swiązków Sportowych^ Warszawa 1933* Hakł* Związek 

lązków Sportowych., 16° * £<.29* 3.

81,

83«

84

Polskich Kwiązł
Zawiera? przedmpwgi, statut®
rsądzenia&

alb.
os jaśni enia® przypisy i  rozpo-

Sagadnienżie. turystyki międzynarodowej, a•31-39®* '"^yetryka w życiu 
gospodarczym'* Praca zbiorowa* War ar swa 1933® Baki* Instytutu 
Prakt* Wiedzy Gospodarczej 8 •

. Omawia zagadnienia 2 ci.;/. • . r z '.>7 oj':«B tfótty styki: systemy 
paszportowe, konwencie w.zowa i  turystyczne, ruch atttma - 
bilowy® a.itokarowy, kolejowy* vu.ch młodzieży szkolnej,

Geillustr eerds reisgids roor Pol en. Mspesn landk&art won Poło®, 
oy er zichtskaart van Bur osa en 30 ilusęr&ties* liotterdas: 1934« 
"Alliance Polo;:aise" 16 ł 3*151* mapa 1

awiera wskazówki praktyczne i . inv . iacje dresów® ora • 
opisy tras i  miast* TSarsaawa* Warezawa-Gdyaia przez Gru
dziądz lu t przez kori82 i Bydgoszcz® Gdynia i  Wybrzeżes 
»ar szawarPoznań pr z ©.'Bonin lub koi uiń -  Gniezno lub Łódź, 
.Poznań i  okolice® War sza wa-Kr aków , la r s z awa-sląak /Kato
wice/ -  Iraków, Iraków i  okolica® Kr aków-Zakopan ©-Tatry i  
Pieniny, Boskidy-Halka-Kry.aiea* Śrakóv*-Łwó^# lor ssawą—Lwów® 
Lwów* Beskidy Wschodnie® Warszuwa-Wilno» pracz Grodno, lub 
przez Białowieżę® Wilno* łacho dnie •: artny Polski® Podole® 
Wołyń* Polesia® okolice Nowogródka i  i jxdmc

Pcurcour aariena* Bedactlon des deseripkiont! du •»* /Warszawa 193*/
Ed, ' AtkSi T..A P iXr gl.O^. U nlh. m;*Tvs ^ies *Ł«A*P « 

zofeo pos*8;
"Lot" 4-' a *25 ® 9 nlb* mapa 1

La Połogue pays de tonrisme* War agawa 19!R** S 
mruiic at lons-0f f ic e  de $onrisme 8U a*15 n li

i in i  stare des Gosi-
fc>*ł«

85*

Zawiera wiadomości ogólne o Warszawie' Łowiczu® Poznan as 
forimiu, Grudziądzu* Gdyni® Częstochowie, Krakowie, W ielicz
ce* Katowicach* 3?atrael3* Pieninach, Krynicy® Lwowie, Borysław: 
wiu® Karpatach isckodaien* Podola* Wołyniu* Wilnie® Biało
wieży® Polesiu i  imych miejscowościach i  miastach*

Sgiaki lotn icze* /Warszawa 1334/ Polsk it- L in ie Lotnicze "Lot”
1 albo, mapa,.

Opisuje obiekty widoczne z samolotu -  miasta* wzniesienia® 
wzgórza* kościoły* zamki itp® na szlakach: Warezawa-

iee* Warszawa-Kraków* Katowice-Krakdw® Katowice-Brno-

h So23»
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Wiedeń* Kr aków—Wi eden»
86. Augustćw-Suwałki.; /Warszawa 1933/* Wyu. Tlimist.Ecmni 16° 

s.X2 alb,
Lawiara: geograficzną charakterystykę Pojezierza Suwalsko-* 
żmgttStowSci ego. Opis Suwałk* koguetc-wa, SChroaisk, raehu 
letniskowego* dojazdu itp .

87. Literatura turystyczna i  kartografia Karpat. Ref erat wygłoósó 
ny na I I I  2j©idzie w sprawie goępod&rki turystycznej w Karpa
tach odbytym w Wiśle na Sląskuw dnu.- ib 10,11 mą§c. 1935 r .  
Warszawa 1935* Polskie Tow.Tatrzań akie, 16 . 8,35° Odb. a p ie - 
bokolu 2ja«d?,u

Stan badań nad literaturą dotyczącą reginówi Tatry# Beski
dy Zachodnie, Beskid środkowy, Beskidy Wschodnie.

88. Roawój turystyki, uzdrowisk i letndU-slc w Karpatach. Polskich. 
Protokół i  uchlały ujazdu odbytego na ca oroszenie Minister-- 
otva Komunikacji w Jar emcżu w dniu 8*9 czerrca X934sr« 
Opracował . . .  Warszawa 1935* hakł.Jlin±at.Komunik# 8"' a*69

Zawiera* geneza zjazdu, posiedzenia plenum©, wnioski i  
sprawozdania poszczególnych Komisji dotycząca spraw* 
komunikacji kolejowej* lo tn ic ze j4 drogowej i  ruchu auto
busów, turystyki* podziału terenów gvspodarki* ludowy' 
schronisk*- budoyy ścieżek i  szlaków, ochrony urządzeń 
turystycznych, instrukcja dla turystów o ochronie przy
rody i  urządzeń turystycznych. sprawy uzdrowisk i  le c -  
misk*

89* Turystyka w Karpatach Polskich. ?rotoków i  uchwały I I I  Zjazdu 
odbytego w Wiśle «  dniach 10, 11 maja 1935 r .  w sprawia gospo
darki turystycznej w Karpatach. ^eetawił• •. Warszawa 1935 
Sakł. H inist. Komunik. 16" a .248* nlb«2* fo t  .4

90. Ziemia Sanocka. /Warszawa 1935/. Wyd.Minił t . Komin Uc« s„24
Sanok -  opie sabyfekó .;* Okolice* ^tesygłótó, Międzybrodzie# 
Zagórz, Tyrawa wołoska, Lesko, Hestia zamków, Komańczê  
Brzozów Zdrój# Stara lie ś s Rymanów* Krosno—krótkie opisyo

91. Co zwiedzać w Polsce? s .27-61. IYsawodn?.kmo<h:óż:.Aczo-tury~* 
©tyczny. S . I I I ,  /Warszawa/ 1936. Irb is , 8 .

zoo. pcs.94
92. Toruń, /Warczuwa 1936/. Wyd.Minist.KoŁ inik. 16°* a.nlb.20

Zawiera: dzieje aie^ta, opis miasta* wskazówki praktyczne
939 Białowieża i  Hajnówka. JJ.Karpiński i  8J.0rłowicz» Białystok 

1937* Sakł.ffioj.Zt .Popierania Turystyki 16° a *56. Odb. z 
"Ilustrowanego przewodnika po województwie białostockim* 

zob. poz.9®
94. Co zwiedzać w Polsce? Wskazót? dla turystów. Warszawa 1937*'

Mal&oMittist .KomnrdLkac j i  i. Orbisn, 8 eu*5is t«bl«5*
Zawiera krótki© informacje* o War a ssawie i  j e j  . okolicy, 
wycieczkach Wisłą, Kujawach, woj.iceiorokia* wybrzeżu 
morskim, o Poznaniu i  woj, peznańskles, Łodzi i  woj. 
łódzkim i  woj.kieleckim, Sląskuc Krakowie, trasie mię
dzy Krakowem a L^ow-m, o Tatr ach,,Pi salinach, Beskidzie 
Zachodnim, Środkowym i  Wschodnim, Podolu, Kcłyniu, wo»

iewództwie lubelskim, białostockim, nowogródzkim, uł
ańskim, Klinie, Polesiu oraz o literaturze turystycznej*
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95* Co zwiedzać w Polsce? s .80-114, Przewodnik podrcżniczn-*tur 
tyczny,'Bok I?  1957/33 A -*a  1937/ "Orbi-P*~ 3° 

zeb.poz*94
969 Ilustrowany przewodnik po T ^razawie i. okolicy* "yd*3 rsr warta 

1337 Biblioteka i ciska 16“ s*172t mapa I*
'Sawiara: częśd ogólną* weka«ó*.eki praktyczne, “r.i&t orno**- 
aci ogólne .0 warszawie, h istorię miasta*

Część szczegół owąs opia ‘;x ..c;y -  i  tar . V.'arsra* 
wa# Krakowskie Przedmieścia* dookoła placów Piłusuds- 
kiecce. Teatralnego i  Bankowego* Sowy b^iat, A i *Uja.'j- 
dowskie# ul.Marszałkowska i  inny dzieln ice Warszawy 
oraz 5ej okolice*

Literatura turystyczna Polski. Szkic l i  b io g ra fic zn y . Warsza
wa 1937 iakł.Łliniat.Komunik* i  Polskiego Biura Podróży trbia

97,

8 ,22.

98.

Bib liografia  dotycząca wydawnictw o Polsce ułożona wg 
regionów*

Przewodnik ilustrowany po oje«.ództvde białostockim. Białystok 
1957* Zw.Popiorania Turystyki Woj.Białeotockiego# 18° a,477*

2a«dere* część ogólną* położenie* geografia# H isterie* 
zabytki i  wskazówki praktyczni- *

część szczegółową . pisującą trasy i  regiony-. 
Białystok i  okolice# z .ą p £ toku ’-io Ostrołęki przez
Małkinię i  O.strów* do Vy»*komr 
do ńcmśy pr z aa ?4zn$.. f. )

gr Zambrów
srz»z Sie

Ostrów,
. . & x yc

do Grajewa i do Grodna* z Groun.- u.o Bruskienntk# 3t 
wą.lk, przez Ay;snstów» s■■■.wałki i  okoli ce* ftołkowysk i
u c1ic e . Puszeza Białowisaka*

»*n

*9. Larazawa i- okolice. Odbitka apeojalirie dla nP udzieży e kol*, .;.j 
Warszawa 1>p7* Nakł#Biblioteki Pol*'*;.tej daeoic* 6 e.2 nlb
173 mapa.

zob.poz.96 , •
100„Podział Karpct .Polskich na grupy górskie z punktu widzeniu

turyjstyc.mego* fraków 1938* &yd*z zasiłku ^ydz*Tury styki Mini^t, 
Komunikacji* 8 , a.29, i  mb, mapa 1 * Komunikaty Studium Tu~ 
ryzmu'Uniwersytetu Jag ie liń sk iego . z *4.

Zawiera podział i  omówienie granic dles Karpat Sa~
, ębodniciu Tatry#Beskidy Zachodnie 1 Beskidy Środko

we# Karpat Wschodnich* Pogórze Wschodnie, Bieszcza
dy, Gorgany,, Beskidy Euc-iiskie i  Czarnohora*

101.Statystyka turystyczna w Austrii. Kraków 193*3. Z zasiłku Wy&z.
• Turystyki Miniat.Komunik. 8° ,  8.11 Komunikaty Studium Turyz- 
mu Uniwersytetu Jagiellońskiego* s .10.

Omawia turystyczny ruch cudzoziemców w Austrii# ich
narodowościowy ?*kła&» frelweno 33 liczbową.Porównanie 
do la t poprzednich i  do r n t u r y  stycznego tubylców*

102*Śląsk Za; Pański /£*n* oh* 1939/ Pclold^ KcAajs Państw »Łigs.
Pop*Tur yetyki 16® e*48 u Ib*

Zawisza kłute ?ię.,ge. grafit;.#afcatysty cę i  opis kraje- 
brązu#wg lin ii, kolejowej a C-leazyna u kierunku Bo- 
gumiaa»28osto«3 lin ii, aut obu - owej w kierunku Pomny 
Gór.o.es Beskidy Śląskie* Schronizku turystyczne la -  
formacj ;j*
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103 o

104 .

105* 

106.

107 o

108.

109.

110.

U l  o

Śląsk Zaolziański. Poznań ok.1939 r .  Księgarnia św.Wojciecha. 
a .24

zob.poz.102
Turystyka na Polesiu. Protokuł I  Zjazdu Turystycznego odbyte
go w Pińsku 5 1 6  czerwca 1936 r .  na zaproszenie Minister
stwa Komunikacji i  Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zesta
w ił . . .  Warszawa 1938° Naki.Minist.Komunik. 16° s.138 
tabl.6

Zawiera; posiedzienie zjazdu, otwarcie i  referaty o tury
styce na Polesiu, o urządzeniach turystycznych, o myśliw- 
stwie i  rybołóstwie na Polesiu, o turystyce młodzieżowej 
i  inne, zakończenie zjazdu, postulaty i  wnioski.

Gniezno. Broszura informacyjna. /Warszawa ok.1939/ Wyd.Mgnist. 
Komunik. 16° s.12 nlbą^

Zawiera: dzie je mijsta, opis zabytków /katedra, kościoły^ 
orazoko lic  Trzemeszna, Mogilna, Gąsawy, Biskupina, Żni
na a Lednicy.

Zakooane. Broszura informacyjna. Opracował... Zakopane 
/ok„1939/ 16° s .61

Zawiera: omówienie Zakopanego jako letniska, jako uzdro
wiska, h is to r ii Zakopanego, opis wyglądu i  osobliwości 
wskazówki praktyczne /adresy,, informacje/ i  omówienia 
Zakopanego jako stac ji turystycznej i  wycieczek w Tatry.

Warunki i  możliwości ruchu letniskowo-turys^ycznego na Pomorzi 
Wschodniem. Gdańsk 1947° Odb. z publ. Stan i  potrzeby gospo
darcze na Pomorzu Wschodnim, s .217-242.

Omawia Pomorze Wschodnie jako teren letniskowo-turyaty- 
ezny, ruch letniskowo turystyczny za czasów niemieckich,
stan obecny i  przyszłe możliwości./

Toruń. Opracował . . .  /Warszawa/1948 Wyd„,Wydz.Turystyki 
Minist.Komunik. 16° s.309 1 nlb.

Zawiera: dzie je miasta, opis miasta, wskazówki praktycz
ne i  wycieczki podmiejskie.

Sudety. Opracował . . .  Warszawa 19^9° Nasza Księgarnia, 3.63 
3±blioteka Polskiego Tow. Krajoznawczego "Piękno Po lsk i". 

Zawiera opisy miast: Głuchołazy, Otmuchów, Henryków, 
Ziembice, Paczków, Lądek, Bialskie Góry, Kłodzko, By- 

. Stry-yca, Kudowa, Duszniki, Wambierzyce, Góry Stołowe, 
Sowie Góry, Zamek Chojny, Swidni@a, Się za.. Wałbrzych,
Góry Wałbrzyskie, Bolków, Książno, Krzeszów, Karko
nosze, Lubawka, Jelenia Góra,-Perła„Zaehodu, C iep lice, 
Karpacz i  inne.

Ziemia Lubuska. Mały przewodnik. Warszawa 1949* Nakł.Zarz.Gł. 
Pol.Tow.Krajozn. 16° s.49, 1 n lb ., Biblioteczka Krajoasaawcza 
nr 10.

Zawiera opis: powiaty południowe /Zielona Góra, Krosno, 
Sulechów/- powiaty wschodnie /Wschowa, Wolsztyn, Między
rzecz, Skwierzyna/ i  ziemie na północ od Noteci i  Warty 
/Strzelce Krajańskie, Gorzów/ powiaty środkowe /Świebodzic 
i  Rzepin./I

Ziemia Lubuska. Kraina słońca i  owoców. /Mieczysław Orłowicz 
i  Edmund Maclewski/ /Warszawa 1949/ Nakł.Minist.KonftŁniko 16°
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k. 2 nlb.
Krótka notatka -  reklamowa /prospekt/*/

.112.Zwiedzajcie Warmię i  Mazury* Mieczysław Orłowicz i  Edmund 
Mąclewski /W-wa 1949/. Kakł.Minist .Komunik, 16 k.2 nlb*

Krótka notatka reklamowa /prospekt/
113. Kanał Llbląsko-Ostródski, Zachodnie Jeziora Mazurskie.Trasa

Wczasów Krajoznawczych. Opracował . . .  Warszawa 1950* 
Hakł^Kraj" PIP, CRZZ, 16° s,7 nlfe.I, s.7 Popularna B ib lio
teka Wczasowa z .32*

Zawiera: wiadomości ogólne -  żegluga i  gospodarka oraz 
opis Elbląga, Ostródy, wycieczki z Elbląga, i  trasa stat
kiem z Ostródy do Elbląga. Wskazówki praktyczne.

114. Wielkie Jeziora Mazurskie. /Ua trasach wczasów krajoznaw
czych/. Warszawa 1950. 3akł,”Kraj" PWP, CEZZ, 16c s.7* 
Popularne. Biblioteka Wczasowa t„33*

Wiadomości ogólne -  żegluga, gospodarka* opisys Giżycko* 
Węgorzewo, Mikołajki* P isz, Ruciane. Trasa statkiem*Gi~ 
.życko-Mikoiajki-Ruciane przez Jez.Saiardwy z Mikołajek 
do Pisza, wskazówki praktyczne.

115. Jednodniowe wycieczki z Warszawy* /Warszawa 1951/ Spółdz.
Inst.Wydawn. "Kraj** 16 ,  s.46, 2 nlb.

Zawiera wycieczki; kolejką Wilanowską* kolejką do Góry 
Kalwarii, do Werki, kolejką grójecką, autobusem do Mszczo
nowa do Lipiec Reymontowskich przez Skierniewice, do Ło
wicza, do Żelazowej Woli, do Palmir, Puszcza Kampinoska, 
statkiem Wisłę do Wyszogrodu, autobusem do Zegrzynks, do 
Mrozów i  Celeśtynowa,

116. Pojezierze Warmińsko-Mazurskią, Przewodnik turystyczny /współ
autor Józe# Kołodziejczyk/. Warszawa *1952. Spółdz.Inst.Wydawa. 
"Kraj" 16 , s.134 6 nlb ilu s tr . Biblioteka Turystyczna 1 13*

Zawiera cz.ogólną* geografia,historia,zabytki,gospodarka, 
turystyka, wczasy.

cz.szczegółową: 01sztyn,larmia południowa,Zachod
nie Jeziora Mazurskie, Warmia Północna /Lidzbark,Branie- 
wo/Sachodnie powiaty Mazurskie/ Ostroga, Bida, Szczytno/. 
Wielkie Jeziora Mazurskie, wycieczki wzdłuż l in i i  kolejo
wej, autobusowej i  wodne.

H7.Biesz©2ady. Warszawa 1954-* Sport i  Turystyka. s .H 5 » mapa 1. 
Zawiera: kr^obras, wody,dzieje,gospodarka./wiadomości 
ogólne/. Cs.szczegółowa -  szlaki komunikacyjne na terenie 
Bieszczadów, opisy miejscowości: Sanok i  okolice, Lesko 
i  okolica, szlaki piesze po Bieszczadach* Baligród,Cisną 
Czarna,Stuposiany,Ustrzyki,Komahcza-Cisna, Cisno-Uatrzy- 
k i Górne /przez Połoninę Wetlińską/.

9



C z»II* -  ARTYKUŁY I  NOTATKI W CZASOPISMACH

1. Gorgany. Wędr. R„2: 1912 r*r 18 s <>365-367* ilu str*
Dotyczy wycioczkl zorganizowanej przez Akademicki Klub 
Turystyczny. Zawiera wrażenia z wycieczki i  opisy krajo
brazów.

2. Na falach Dniestru, Wędr. R.2: 1912 nr 13 s.265-269* ilu s tr .
Dotyczy' wycieczki łodzią z Halicza do Mielnicy / z da.
,2.V I.1911 r./  Zawiera wrażenia z wycieczki i  opisy kra
jobrazów i  przyrody.

3. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Wędr. R.2: 1912 nr 15 
s. 307- 309* ilu s tr .

Omawia powstanie PTK, jego cele określona statutem oraz 
rozwój T-wa i  jego działalność. Charakteryzuje ruch tu
rystyczny organizowany przez PTE oraz jego wydawnictwa 
książkowe i  czasopismo "Ziemia**.

4. W Bukowińskich Karpatach. Wędr. R.2; 1912 nr 21 s .421-423. 
i lu s tr .

Wrażenia z pierwszej wycieczki w okolice Dolnej Watry. 
Opisy krajobrazów* Uwagi ogólne.

5» Wycieczka w Miodobory. Wędr.R.2: 1912 nr 19 s .385-387*ilu s t r . 
Wrażenia z pieszej wycieczki z Maksymówki przez Skałat,Grzy
małów  ̂ Okno. jar Kręciłowski, Horodnicę do Husiatyna / z da.
16.Y .1912 r ./  Opisy"przyrody, krajobrazów i  zabytków »

6. Urycz i  Bubniazcze. Wędr. R.2; 1912 nr 25 s .481-483*ilu s tr .
Krajoznawczy opis skał tych okolic, Uwagi o archeologii* 
etnografii oraz drobne uwagi praktyczne.

7. Gorgany Centralne /szkic przawodaika/.Pam.Tow.Tatrz. 1913 
s .27~38, ilu s tr .

Zob. książki poz.7o
8. W eorawie ludu polskiego na Węgrzech. Ziemia R.4s 1913 nr 36 

a o 587-591o v
Dotyczy madziaryzacji ludności polsk iej na Węgrzech i  wy
raźnego wpływu po lityk i węgierskiej w tym kierunku.Autor 
podaje przykłady z miejscowości: Lubownia i  Stara Wieś
Spiska.

9o Z Podola Galicyjskiego. Ziemia R.4s 1913 nr 45 s .732-7351 
nr 46 3.751- 754$ nr 4? s .767-771* ilu s tr .

1/Nadniestr zańska Szwajcaria, 2/ Z0leszczyckia#3/ Bor- 
szczowskie. Opisy krajobrazów i  wskazówki dla organizu- 
jących wycieczki /zwłaszcza wędae/.

10. Bliźnica i  Swidowiec. Pam.Tow.Tatrz. 1914 s .46-56, ilu s tr .
Zob. książki poz,9.

11. Znsozenie Spiszą i  Orawy dla zdrowia narodowego. Pan.Tow.Tatrz
1919/1920 s.345 Ifel, ilu s tr .

Omawia nulu. następujące miejscowości klimatyczne: Łubo
wi a, Biała Spiska, Poprad,Lewoczas Łomnica Tatrzańska 
ich źródła mineralne, urządzenia i  właściwości lecznicze.

12.Odcięte ziemie Wielkopolski. Ziemia R.6: 1920 nr5-6*3 .164—17I«
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Na mocy traktatu wersalski ego zostały odcięte od macierzy 
powiaty; Wachowski, babimoj3ki„ międzyrzecki* Autor omawia
jąc b iatorię tych miejscowości wskazuje na związki z Pols
ką i  je j  kulturą.. Podkreśla piękno zabytków i  walory gos
podarcze tych. ziem o

13. Organizacja turystyki w Polsce., Ziemia R.6? 1920 nr 3 s .66-69 
Dotyczy uchwał Zjazdu Tpwarzystw Turystycznych w Krakowie /paź- 

• dziernik 1919 r ./ Charakteryzuje wytyczne powołanego na Zjaź
dzie Polskiego Związku Towarzystw Turystycznych oraz omawia 
działalność poszczególnych towarzystw turystycznych i  ich pla
ny wydawnicze*

14a Organizacja turystyki w Polsce* WycłuFiz. R«l? 1920. z*3-4- 
s .70-74| Zc5”^ s*128-132*

Zawiera? charakterystykę ruchm turystycznego w Polsce* 
jego wady i  niedociągnięcia oraz szczegółowe omówienie 
postulatów na przyszłość / schroniska, znakowanie szla
ków, wydawnictwa, ułatwienia dla cudzoziemców, kamunika- 
cja itp/, omówienie konferencji międzyministerialnej w 
dniu 6 .X I.1919 i .

15* Zabytki artystyczne Spiszą i  Orawy* Ziemia Rc6 ; 1920 nr 4 
s .116-125» ilu a tr .

Omawia budownictwo kościelne; Kościoły gotyckie trzy , 
dwu i  jednonawows, ornamentykę architektoniczną, malowi
dła złotnictwo i  ludwisarstwo* Zwraca uwagę na grobowce 
renesansowe i  budownictwo drewniane z ornamentyką ludosfą,

16* Pomoc państwa dla sportu w Polsce* Wych.Fiz, R,2s 1921, 
z* 5-69 s«59—64. __

/hsferat wygłoszony na posiedzeniu Państwowej Rady Wycho
wania Fizycznego w dniu 12 sierpnia 1921/ Autor przedsta
wia stan sportu, konieczność popierania istniejących or
gan izacji, najp iln iejsze zadania i  powiększenie państwo
wego budżetu na te  cele.

17. Jaworzyna Spiska, Ziemia R„7s 1922 nr 1 s„16-24, ilu s tr .
Omawia ziemie te  pod względem socjologicznym, geograficz
nym, ekonomicznym, i  turystycznym dowodząc, że ziemie te  
powinny należeć do Polaki a n ie do Czech i  trzeba starać 
się o Ich uzyskanie*

18, Komunikat Związku Polskich Związków Sportowych /komunikat/ 
Przegl.Sport, 1922 nr11 /44/ a,2,

0 opublikowaniu Memoriału w sprawie popierania rozwoju 
aportu w Polsce.

19* Memoriał Związku Polskich Związków Sportowych w sprawie po
pierania rozwoju sportu w Polsce, Przegl.Sport. 1922 nr,11/44/ 
ś.4g nr 12/45/ s.4| nr 13/46/ s.4-5, nr 15/48/ s.3-4.

Memoriał zwraca się do Rady Wychowania Fizycznego wysu
wając postulaty* Zasięganie op in ii związków sportowych 
przy udzielaniu subwencji, podjęcia bodowy stadionu "w 
Warszawie i  boisk V więkczyoh miastach, zniżek kolejowych 
% innych pomocy dla rozwoju sportu w Polsce.

20. Sowę połączenia kolejowe do wschodnich Karpat5 Sport 1922 , 
nr 11 8.171-172.

Zawiera informacjejo rozkładzM kolejowym na l in i i  Lwów- 
Lawoczne i  Lwów-Jeremcza i  Worochta oraz objaśni.enla do
tyczące zniżonych biletów turystycznych.
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21 o Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.* Sport 1922 nr 26 s.465 
Omawia Zjazd. Delegatów PTK w 1922 r „ ,  przebieg obrad 
oraz utworzenie Bady Krajoznawczej.

22* poświęcenie schroniska turyfJtycznego na Śląsku w Beskidach 
Śląskich. Sport 1922 nr 19 3o 335-336.

Zawiera opis schroniska, h istorię budowy oraz przebiag 
uroczystości otwarcia. v

23o Przed sezonem narciarskim. Sport 1922 nr 36 s.602*
Zawiera notatki? o terminie zawodów o mistrzostwa Polski*
0 mistrzostwo Tatr, o terminie Międzynarodowego Kongresu 
narciarskiego i  informacje dotyczące stanu schronisk.

24. Turystyka w Polsce w 1921 r ,  Sport 1922 nr 1 s.6| nr.2-3 s.26; 
nr 6 s .855 nr 8 s„118-1195 nr 10 s „153-154.

Zawiera uwagis ogólne o pracy PTK i  PTT, o niezrealizowa
nych zadaniach sprecyzowanych przez Polski Związek T-w 
Turystycznych, o trudnościach .waluto wy eh*, o domach wycie
czkowych, o braku ułatwień dla turystów cudzoziemskich i
1 o braku wydawnictw.

2;3o Turystyka w Polsce w 1921 r„ Ziemia R„7s 1922 nr 3 s*94-100 
Zob.poz.24

26. Wycieczki na czeską stronę Tatr i  Beskidów. Sport 1922 nr 21 
So3?5*

Zawiera informacje dla turystów górskich dotyczące ułat
wień i  pi zapisów przechodzenia granicy czesk iej.

27. Z Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Sport 1922 nr 35 s.595o
Zawiera uwagi o reorganizacji T-wa;) poprawieniu ścieżek 
turystycznych w Tatrach, o budowie schroniska na Hali Gą
sienicowej., o brakach ułatwień dla wycieczek szkolnych.

28. Zabytki artystyczne Górnego Śląska. Ziemia R„7$ 1922 nr.2 
a*75-79* llu s tr .

Omawia zabytki architektury wg stylów, zwraca szczególną 
uwagę na piękno; drewnianych' kościółków. Ha końcu charakte
ryzuje ogólnie zabytki malarstwa, rzeźby togo regionu.

29o Związek Związków Sportowych a "Sokół* i  "Związek S trze leck i". 
Przegl.Sport. 1922 nr 16/49/ s.4„

Dotyczy sportu gimnastycznego i  strzeleckiego, które nie 
posiadają właściwych organizacji o charakterze związku pań
stwowego.

30. Domy wycieczkowe w Polsce. Ziemia R„8s 1923 nr 5 s.90-94.
Zawiera informacje o stanie lokalów domów wczasowych 

/w Warszawie, Krakowie, Zakopanem, Lwowie, Poznaniu, W ilni*, 
KielcachB Sandomierzu, Pucku/ już istniejących ich pojem
ności i  wykorzystaniu w sezonie oraz o projektach domów 
wycieczkowych w Grudziądzu, Bydgoszczy i  nad Świtezią.

51o Grudziądz. Ziania R. Si 1923 nr 11 s .202- 205, ilu str .
Zawiera"rys h is to r ii miasta i  jego rezweju, rys obecnego 
stanu ludnościowego oraz opisy najcenniejszych zabytków 
miasta.

32, Monografia Polesia. Ziemia R.Si 1923 er 3 a.61-63*
Recenzja monografii p t.s"Po lesie  ilustrowane’* pracy zbio
rowej pod red Jferlanda. Wykazuje autor wiele braków i  n ie
dociągnięć te j pracy.
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33* Pierwszy Polski Kongres Sportowy* Wych.Riz. R.4: 1923 
nr 1—4# 3*55—57»

Dotyczy kongresu z ón.7»8 kwietnia 1923» Przedstawia 
wielu członków podając Jakie reprezentują organizacje, 
przebieg posiedzenia i  wnioski Komisji "Sportu w Szkole* 
i  komisji "Sportu w wojsku"*

34. Polski Związek Myśliwski* Sport 1923 ar 47 s .79-80*
Omawia powstanie Związku Myśliwskiego i  dyskusję nad 
Jego przyjęciem do Związków Sportowych.

35* Tegoroczny sezon sportów zimowych w Europie* Sport 1923 
nr 40 s .I4 ; nr 41 s .22-23»

Zawiera notatki: o międzynarodowych zawodach narciarskich
0 warunkach zawodów o puchar rran c ji, o terminie zawodów 
szwajcarskich i  niemieckich mistrzostw narciarskich, o 
walnym zgromadzeniu związku narciarskiego w Słowacji itp *

36. Ze Związku Polskich Zwitków Soortowych* /komunikat/ Brzegi* 
Sport. 1923 nr 48/133/ s.3*

Komunikat w sprawie wniosków z posiedzenia Komitetu Wy
konawczego ZZ odbyt ogc w dniu 16.X1.1923 r „

37. Związek Polskich Związków Sportowych. Przegl.Sport. 1923
nr 2/87/ s.3

Odezwa dc członków związków sportowych o zerwanie sto
sunków łączących ich z Czechami w związku ze sporom o 
Jaworzynę.

38* Dwory polskie w woj.pomorskiemu Ziemia R.9* 1924 nr 1 
s.9~13» ilu s tr .

Omawia wartość Zabytkową dworów w Topolnie# Niedźwiedziu# 
Jabłonowie# Nawrzą,, Trzebcsu Szlacheckim# Orłowie# Dę
binie# Konierowie# podając krótkie rysy historyczne dwo
rów i  ich w łaścic ie li.

39» Lubawa. Ziemia R.9« 1924 nr 7 s .117-120# iłu s tr . *
Zawiera rys h is to r ii miasta i  d iecez ji chełmińskiej oraz 
opis kościołów: farnego# bernardynów i  św.Barbary, opis 
okolicy.

40. Organizacja sporirute Polsce. Sport 1924 nr 85 s.7^ł nr 86
3.86 n

Zawiera informacje o ministerstwach opiekujących się spor 
tem, o naczelnych władzach sportowych oraz o Polskich 
Związkach Sportowych.

41. Przewodnik po Szwajcarii Kozubskiej. Ziemia R.9* 1924
nr 4—5—6 s*112«

Recenzja publikacji Aleksandra Majowskiego pod tymże ty
tułem* W dziale "Z piśmiennictwa

42. Reorganizacja naczelnych władz sportowych. Przagi.Sport.
1924 ni- 40/177/ c.5-6.

Zawiera aeoj- r.t połączenia polskiego Związku Sportowego
1 Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich w Jedną Insty
tucję.

43. Reorganizacja naczelnych władz sportowych* Sport 1924 nr 110
s.3b2; nr 111 3.594

zob.poz.42.
44. Reorganizacja naczelnych władz sportowych. Stadion 1924

nr.41 s.4.
zob.poz.42*
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456 Stargard. Ziemia R.9* 1924 ar 3 s .36-38.
Zawiera rys h is te r ii miasta oraz opis kościoła jako 
najcenniejszego zabytku miasta*

46. Tajemniczość Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich*
Sport 1924 nr 79 s.14-17*

Dotyczy braku sprawozdania z działalności PRIO wydanego 
drukiem, braku opublikowanego programu wreszcie braku 
statutu PK10 zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych*

47. I I  Kongres Sportowy. Sport 1925 nr 164; s.495-4y60
Zawiera omówienie I  Kongresu, jego organizacji, delega
tów i  uczestników oraz uchwał i  projektów. Autor w opar
ciu o doświadczenia I  Kongresu, wysuwa szereg projektów 
dotyczących zorganizowania I I  Kongresu Sportowego.

48. Międzynarodowy Kongres Sportowy w Pradze, /komunikat/. 
Tyg«sPort. 1523 nr 14 s.2-3.

Zawiera porządek dzienny, regulamin i  program Kongresu 
oraz wyniki wyborów delegatów.

49. Rajd narciarski. Przeg1.Sport.1925 nr 3/193/ s.7-8.
Krytyka celu i  programu raidu polemizująca z artykułem S.F.
"0 ra idzie  narciarskim” .

50. Szlaki turystyki wodnej w Polsce. W iośl.Pol. 1925 nr 1 
s o11—14, i lu s tr •

•Omawia ogólnie szlaki wzdłuż rzek: Dniestru i  Wisły, 
wskazuje na ciekawe dopływy Wisły oraz Wartę,Noteć,Wilię,
Niemen i  inne.

51. Walny Zjazd Towarzystw Atletycznych /wywiad z przewodniczą
cym .„ ./  Pr zegl.Sport.1925 nr 49 /23S/ s.10.

Zawiera odpowiedzi na zagadnienia dotyczące towarzystw bio
rących udział w zjeździe oraz decyzji, uchwał i  wniosków 
oraz osobistych wrażeń ze Zjazdu.

52. Ze Związku Polskich Związków Sportowych /komunikat/.
Tyg.Sport. 1925 n r.15-

Komunikat w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia ZZ /23, 
2^.111.1925/ Statutu naczelnej zjednoczonej instytucji 
aportowej: Związku Polskich Związków Sportowych-Polskie- 
go Komitetu Olimpijskiego i  wyniki wyboru zarządu.

53. Konwencja turystyczna polsko-czechosłowacka. Wierchy R.4: 1926 
3.135-140, mapka podz.l: 1 .500?.0p0.

Omawia powstanie id e i konewjicji, je j  zatwierdzenia, zakres 
praw, sposób korzystania z konwencji, obszar objęty kon
wencją, przypisy celne i  inne.

54. Organizacja państwowej opieki nad turystyką w Polsce.
Ziemia R .11;1926 nr 8 s .122-124, 135-137.

Dotyczy powołania Międzyministerialnej Komisji Turystyki 
/łączącej ministerstwa: Robót Publicznych, K o le i, Wyznań 
i  Oświaty, Eandiu i  Przemysłu, Spraw Zagranicznych/ zakre
su je j  działUności w dziedzinie turystyki oraz organiza
c j i  opieki nad turystyką w poszczególnych województwach 
/powołanie wojewódzkich Komisji Turystyki i  ich zadania/.
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55* Przed powstaniem l i g i  /wywiad z . . ./  Sport 1926 nr 199 s.332„ 
M.Orłowicz wysuwa argumenty popierające projekt powstania 
l i g i  a jednocześnie ostrzega przed możliwością błędnego 
działania l i g i .

56e Rada naczelna wychowania fizycznego. Hig.Ciała i  Sportu 
H.2: 1926 nr 11-12 s .23-27*

57. Associations Tourtstiąues en Pologne. Tur. R.1:1927 nr 1-2, 
s. 15*" 16 ,

Informacje dccycząca adresów i  zakresu działalności or
ganizacji i  klubów turystycznych w Polsce.

•58. IJ Polski Kongres Sportowy w larszawie.Hig.Ciała i  Sportu 
R„3 1927 nr 20 s .34-36.

Dotyczy Kongresu z dn«9-10*IV .1923. Autor omawia orga
n izację, tok obrad, uchwały i  wnioski.

59® Jeziora Polskie. Sport Wodny 192'? nr 3 s .37-39 ilu s tr .
. Obejmuje: Pojez.Bałtyckie /Brodnickie i  Kaszubskie/ 

jeziora Wielkopolskie, Kujawskie i  Mazowieckie.
Omawia lgc^obraz pochodzenie jez io r i  powierzchnię.
Fot,autor a: "Jezioro Wielewskie na Czubach".

60. Przygotowania do Igrzysk 1928 r .  Sport 1927 nr 200 s.4-6
Dotyczy Komisji Funduszu Olimpijskiego, jego d z ia ła l
ności i  subwencji uzyskanych na Iga zyska,,

61. Lta publications coaaacrees au touriame en Pologne, en lan- 
gues etrangeres. Tur .2: ' 1927 nr .6-7 «

Informacje'o wydawnictwach /przewodniki i  mapy tury3tycz- 
ne/w językach: angielskim., francuskim i  niemieckim/.

62. Tourist Clubs in Poiand. Tur.R.l: 1927 nr 1-2 s. 17-18.
zob.poz.57

63. Dle Turistenvereine in Polen. Tur R „l: 1927 nr 4-5 s.6
zob.poz.57

64.  *Zadania turystyki polsk iej. Turysta R.1: 1927 nr.1-2 s.2-4
Omawia plany dotyczące podróżnictwa, hotelarstwa, po- 

< pierania budowy stac ji turystycznych, achronik itp  udo
godnień taryfowych i  poprawy połączeń kolejowych.

65. Ziazd Towarzystw, Turystycznych w Warszawie, Ziemia R .12:1927 
nr 10 s ,158-159.

Dotyczy I I  Zjazdu w Warszawie z da.23.IV.192? r *
Omawia tok obrad i  postulaty zjazdu.

66* Album Tatr -  Ziemia R,13* 1928 nr 17 s.280«
Recenzja w dziale ”Z piśmiennictwa'''

67. Ankieta w sprawie rozwoju Zakopanego. Ziemia R.13* 1928
nr 21 s. 340. *

Notatka w dziale: "Z turystyki“ o
68. Dział turystyczny na wystawie poznańskiej. Ziemia R ,13*1928 

nr.21 a .340
Notatka w dziale "Z turystyki' «

69® Die Krholungsort e der iSslich en Karpaten. Tur. H.2: 1928 
nr 2/9/ a.41-42. 

zob.poz. 71*
70„ Health resorts in the aesterii Carpathians. Tur. R.2* 1928 

nr 2/9/ s„34-35. 
zob.poz.71.
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71* Letniska * Karpatach Wschodnich, Tur , R«2* 1928 nr 2/9/
s„13-15* ilu 3 tr,

Orawia letniska w dolinie. Prutu :l d e lir ia ' Oporu ot as 
w okolicach Kosowa3 w Ees.kldach .FutuU eki eh i  w ■ 31 osoczach.-- 

informacje o położeniu* o pensjonatach* r eatcurachach. • 
i  frekwencji letników,.

hes li-mas de v ilłog ia tu re  las' OJarrattiem Orleatalaa,
Tur o R..2; 1928 ar 2/3/ e,25-2?«

zób„ poz, 71,
Mapy turystyczne Karpat polskich* Zi-edia 13:1928 nr 13 
s .206-20?,

Recenzja w dziale "Z piśmiawkictim"
Międzynarodowa Ceentralrsa Rada TOTystyczra' Ziemia R ,13?1928
nr 1 • ; !.3 . * \

Notatka w dziale WZ turystyki1!.
Międzynarodowa wystawa turystyczna w Chicago*, Ziemia R*13ł 
1928 nr 1 s,12„ (

Notatka w dział*' nZ turystyki**, (
Międzyncrodowy Eongres Urzędów Turystycznyćh« Ziemia R.13, 
.1928 nr 21 a, 3̂ -1, ' -

Notatka i. i?.-i a ł  * "*3 '2vry styki' .,
Międzynarodowy Kongres Urzędów TOTystycznyct|w Jugosławii, 
Ziemia R,13? 1923 nr s„13.

Notatka w dziale "Z turystykin
Niemieckie- projekty w Tatrach*Ziemia E,I3> 1928 nr 1 s*12 

Notatka-w dziale **£ turystyki**,
Nowe schronisko na P i lsku. Ziarnic. R,.13s 1923 nr ' 23 0 3,375 

Notatka w dziale "2 turystyki"
Pot o zumienie w spranie dziedzinie turystyki; górskiej 
/między P1'T u P2J7 ulania Ed3- 1926' u 23 s.3?5 /

Notatka w dziale “3 turystyki” , r
Po3tUi.aty turystyki r*.a wybrzeże morskim; Ziemia R„13« i 528 
..er 3 $A'U

Notatka w (dział u " i  turystyki**...
Przewodnik po Ojcowie Innfcciiey, Ziemia R ,jl3s 1928 nr 1? 
8,279* ' . - .

1 Recenzja w dziale *Z ois^ i  innie twa?*. •
Przewodnik po Tarnopolskiam» Ziemia R,13s 1928 nr 17 s,279 

Rećehżja w dziale WZ piśml^jmictwa**, v
8 t0 Ruch turystyczny w Polsce i  Czechosłowacji* 'Start '1928 nr' 3 

s, 6-7B i lu s tr ,
Dotyczy rozwoju górskiej'1 turys? yfci wśród kobiet oraz trud  
mości ódatrączających kobiety 6 wprawiania turystyki 
górskie /brak samo Izie  Ino ś c 1/ w Polsce i przełamaniu ich • 
u kobl et -.. (■ z sched ̂  i .. w ; i*

83* Turystyczne ułatwienia graniczne na granicy Polsko-Czechosło
wackiej, Ziemia R*13j 1928 nr / s *107—109*

Spis praw uzyskanych * dla turystó* na podstawie rezo lu c ji 
' Rady L ig i Narodów z dń*12 , I l i .  1924 r .  Przepisy dotyczą: 

legitymacji tatrzańskiej dla członków PTT i  PZN oraz ob
szaru konwencji, Notatka w działeś ”2 tu rystyk i".

72,

7.3 <

9*4 / ̂  <

75

76.

77«

78,

79,

80,

8i*

82,

P.3C
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86. Wielkopolski Związek Propagandy Turystycznej Ziemia R.13;
1928 nr 9 sQ142.

Notatka w dziale "Z turystyki"*
87o Wydanie map turystycznych map Tatr i  Beskidów Ziemia R.13:

1928 DI 1 8,11
Notatka w dziale ”Z turystyki".

88o Wystawa turystyczna w Chicago. Ziemia R.15: 1928 nr 3 s.44 
Notatka w dziale "Z turystyki".

89. Związek Polskich Towarzystw Turystycznych. Ziemia R.13:1928 
nr 1 a . l l  ,

Notatka w dzialw "Z turystyki".
90„ Ze Związku Polskich Towarzystw Turystycznych. Ziemia R.13;

1928 nr 3*
Notatka w dzia le "Z turystyki".

91. Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Ziemia 
R.135 1928. nr 10 a .158-159.

Notatka w dziale "Sprawy Towarzystwa".
92. Zjazd Związki? Polskich Towarzystw Turystycznych. Ziemia R.13:

1928 nr 5 s .75-77 o
Dotyczy Zjazdu z dn.5«IX»1928 r .  w Warszawie. Autor omawia 
tok obrad* rozdział mandatów* wybór członków Zarządu 
Związków Towarzystw Turystycznych. Notatka w dziale "Zftu- 
rystyk i".

93» Zwiedzanie Miodoborów. Ziemia R.13:1928 nr 21 8.543.
Notatka w dziale "Z turystyki".

94. Żegluga na Dniestrze. Ziemia R.13:1928 nr 23 s.374.
Notatka w dziale "Z turystyki".

95. Informacyjny kalendarzyk narciarski. Ziemia R.14: 1929
nr 3 3.46.

Recenzja w dziale: "Z piśmiennictwa".
96. Konferencja turystyczna Europy Środkowej. Ziemia R .14:1929

nr 1 s.14.
Notatka w dziale: "Z turystyki” .

97. Międzynarodowe Kongresy Organizacji Urzędów Propagandy Turys
tycznej. Ziemia R.14: nr 20 s»350.

Charakterystyka poprzednich kongresów* szczegółowa V Kon
gresu.
Karykaturą M.Orłowicza wg Jotesa.

98. Największa międzynarodowa organizacja turystyczna, Ziemia 
R.14: 1929 nr 15-16 s .285-287.

Dotyczy: Aliance Internationale de Tourisme.
Notatka w dziale; "Z turystyki".

99. Pobyt Międzynarodowego Kongresu Urzędów Turystycznych w Pol
sce /14-22oIX . 1929 r J  Ziemia R.14: 1929 nr 20 s .35^-358.

Omawia pobyt uczestników* podaje miejscowości które zwie
dzali /Warszawa, Łódź, Poznah, Górny Śląsk, Kraków, Za
kopane/ i  wrażenia uczestników.

100. Przewodnik narciarski po Beskidach Zachodnich, Ziemia R.14;
1929 nr 3 s.46. \

Recenzje w dziale: "Z piśmiennictwa".

1
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101. Przewodnik po Poznaniu* ' Siemia H014-5)1929 iiafc 9 ś.143 
Recenzja, w dziale: "Z piśmiennictwa"*

.02 Organizacja opieki państwowej aad turystyką przrmysłei. t i 
ryatycznyrt .w Polsce* łych.Piz* R*ł3s 1932# ■ z..6 s .21-26 

z .7 s,20-24.
Omawia działalność: Referatu Turystyki Misniterstwa Eotót 

Publicznych, referatów turystyki przy urzędach wojewódzkich 
Wojewódzkich komisji Turystycznych, Referatu Turystyki Ki- 
nisG*Komanikac$:i, Okręgowych Komisji Turystyki* Dyrekcji 
Polskich Kolei Państwowych i  5 nnych,,

133„ Organizacja turystyki w Polsce* Wych.Piz E ,13:1932 z -1-4 
s•20-27*

Omawia zjazdy turystyczne*, powołanie Związku. Polskich To
warzystw Turystyornych i  sfear&kte:-.:y au je  t  warzystwa zje
dnoczone w tym związku.,

i........ioray ysieozkc jq d i -a młodsi •: .y - P oI bc e i  z " 7/yciu
Piz* R,14j l.?33 z „6-6 s *222-232^ R i ;-/3 1 i , 6-8 a .368-380* 

Wiadomości zaczerpnięte z konferencji w Amsterdam!es oma
wia stan domów przeznaczoaych dlafeiłodzieży w państwach: 
Polsce* 'Czechosłowacji * Bułgarii*’ Holandii,, Belgi &. J>aa±l, 
Norwegii* Anglii* Austrii* Szwajcarii, irlandU^Araneji*

105* Organizacja turystyki w Polsce. WycłwPiz., R«14*1933 z. 10 
s »361-369o

Omawia działalność instytucji Państwo wy ci; /ministerstw/ 
i  społącznych /Towarzystw turystycznych/ w dziedzin ie roz
woju turystyki w P o lscy  ’

?06* Kaiendarz turystyczny* Tur* w Pol* R* 1:1934 nr 1 3 .44-48«,
a .U 1934 nr2 s .45-4; *

Wymienia zawody i  konkursy sportowe podając datę i  miej
scowość.

107* Informator wycieczkowy dla szkół i  młodzieży szkolnej*
Ziemia R.25* 1935 nr 5 s*X01.

Recenzja I I  roczrvik.a "Szkolne schroniska wycieczkowe” 
w dci8.1 a: "Z piśmiennictwa” •

108* Międzynarodowa konferencja w sprawie domów wycieczkowych 
dl: młodzieży. Tur* w Pęł» H,i* 1935 ar ,8 s 13*

Notatka w i:? la le : "Iroalka turystyczna'-';<.
109* Muzeum Miejskie w Bydgoszczy, Bi i, >Ia R*25: 1935 nr4 a .79 

Notatka w dziale; "Przegląd muzealny” , (
110* Obrady C.C.T.J. w Krakowie* Tur. w Pcł. P.,ls 1935 nr 5 s*13« 

Dotyczy obrad Conseil Central fie Tonrisme Interp^tlonsI 
■Notatka w dżinie; 'kronika tury.2 • ■•znaP„

111 •

■ 112

Pr .z .■/•oór!> ;)o •B.-nkjdaeh KscDo&h:' ' c t , f 1«:)2csad?« 
1935 tr 4 ;  ,{K-:

Rac er-z; a w dziale: 2 pi iri Jhnlctwąj**
Schroniska turystyczne na Polesiu, ićiienia R«25* 1935 nr 
s *140-141,

Notatka w dziale-1 Kronika Ktajoznc atwo i  turystyka*’*

l \ ero&a

C. r'-‘ (

113.

I

Autem wzd ..uż Karpat Polskier Touring R<1:1936 
ar 4 3,3-4» nr*5 s*4,

0p,i3 szlaku /szosą/ od Cieszyna przez Ustroń, Kubalonkę, 
Istebnę, Koniaków, Żywiec*, Suchą, Maków, Jordanów,, Obido
wą, Nowy Targ, Zakopane,Dębno*Szczawnicę, Stary Sącz,Muszy' 
nę* Krótkie wskazówki krajoznawcze*
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1W» Biuro obsługi turystycznej w Zakopanem. Tur. w Pol*,
R*2: 1936 nr 3 s .13

Notatka w dziale '"Prace Wydziału Turystyki” .
I I 1?* Budowa telefonów do schronisk turystycznych. Tur, w Po l. 

RoZz 1936 nr $»2, s „27-28
Notatka w działeś "Kronika turystyczna, Inwestycje." '

116o Dony 'wycieczkowe dia młodzieży. Tur.w Pol. E.'sl936 
ar 1-2 8.7 '

Notatka w dziale:"Imprezy"turystyczne i  udogodnienia",
117. Frekwencja schronisk turystycznych w październiku 1933 r ć 

Tur o w Pol. H.; • '’ >>; I93& nr 3.-2, -8.20
Notatka w dzia le ; -'Z ruchu wycieczkowego” .

118. Frekwehcja schronisk turystycznych w Beskidach Zachodnich 
w grudniu Tur.wPol. E.2; 1936 nr 1-2 s.21

Notatka w dziale: "Z ruchu wycieczkowego"-
119. Frekwencja schronisk turystycznych w Tatrach Polskich 

w grudniu. Thr. w Pol. R«:2: 193& nr 1-2 s.21
Notatka w dziale: "Z ' ruchu wycieczkowego".

120. Frekwencja schronisk turystycznych w Karpatach Wschodnich 
w grudniu, Tur. w Pol. R.2: 1936 nr 1-2 s.21

Notatka w dziale: "Z ruchu wycieczkowego".
121* Frekwencja turystów w jaski^niach w Kr żywcu na Podolu.

Tur* w Pol. r.2 ; 1936 nr 1-2 a .21
-Notatka w dziale: Z ruchu wycieczkowego".

122. Frekwenęja turystyczna w kamieniołomach w Janowej Dolin ie.
Tur» w Po l. R.2: 3936 nr 1-2 s„21

Notatka w dzie le: Z ruchu wycieczkowego".,
123. Frekwencja rahronisk turystyczna zh w ay, -uczniu 1936 r .

Tur. w Pol. R.2: 1936 nr 3 sr,l5
Notatkę w dziale: "Kronika turystyczna". •

124. Frekwencja achrcniak turystycznych w Tatrach w marcu b ,yu 
Tur, w Pol. R.2: 1936 nr 5 s.15

Notatka w dziale "Kronika turystyczna".
123, Frekwencja schroniskaturystycznach w Beskidach Zachodnich 

w marcu boi« Tur, w Pol. R.2: 1936 nr 5 s°15 
Notatka w dziale: Kronika Turystyczna".

126, frekwencja schronisk turystyczaach w Karpatach Wschodnich 
b .r . Tur o w Polo R.2: 1936 nr 5 s015

Notatka w dziale: "Kronika turystyczna".
12^0 Frekwencja-r-iejakiego domu wycieczkowego w Krakowie 

w r . 19356 Tur. w Pol. R.2: 1936 nr 5 s.15 
Nota ka w dziale: "Kronika turystyczna**.

128. Frekwencja turystyczna w kopalni so li w W ieliczce w 1935 r 
Tur. w Pol. R.2: 1936 nr 5 s.15

Notatka w dziale: "Kronika turystyczna".
129. Konferencja w sprawie Polesia jako terenu turystycznego. 

Tur. w Pol. R.2: 1936 nr 5 s-13
Notatka w dziale : "Kronika turystyczna*.

130. Konferencja w sprawie przewodników po uzdrowiskach a le t -

ł
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niskaeh. Tur. w Po l. R.2; 1936 ar 3 a„13
Kot&a w dziale;"Praca Wydziału Turystyki”

131» Kongres turystyczny w Lizbonie. Tur o w Polo R.2; 1936 
ar 4 s30X6

Notatka w dziale; "Kronika turysty©;aaa”.
132* Koordyaac ja  działalności orgaaisac.il turystyeznaoh woj. 

x wschodnich. Tur, w Pol* Rt,2; 1936 nr 1-2 3.15
Notatkę w dziale; "Prace Wydziału Turystyki M inister- 

• stwa Komunikacji” »
Masowe imprezy turystyczne. Tur • 

Hotatka w dziale "Kronikę. "
w Pol. R.2; 

h iystyozna” .
1936 rr  3 a.oid

134.

135. 

, /
jl̂ 6 o

137.

138.

139 o

Międzynarodowy Kalendarz Turystyczna na rok 1936.., Tur , w Pi*:*.. 
R.2; 1936 nr 1-2 3,7

Notatka f dziale* "Imprezy turystyczne i  udogodni eta •*" «. *
Międzynarodowy Kongres domća wycieczkomych dl® młodzieży 
w Kopenhadze. Wych.Fiz. R*l?« 1936 z, 12 a *462-46?

Omawia organizację* przebl rad i  'dyhkiisję*
Organizac ja turystyki górskiej u., Węgrzech. Tur „w Po l.
Po2; 1938 nr 8 s.15

Hctatfca w dziale; "Kronika turystyczna” .
Pod znakiem. A.K,T._ Tur. w Pol. R,2s 1936 nr 8 f„6

Dotyczy Akademickiego Kluku Turystycz-nego. Krotki rys 
dziejów i  dotychczasowej działalności oraz opis zjazdu 
w 1931 1 u clła uczczenia 25-1 ecie A,K.T«

Reorganizacja naczelnej organizacji hotelarsk iej. Tur. w Pol. 
R.2; 1936 nr 4 s.12

Notatka w dziale;"Kronika turystyczna”
Dotyczy; Naczelnej Organizacji Przemycła Hotelowego.

Rezerwat turystyczny w paśmie Hnltassy,, Tur, w Pol.
R.2: 1936 nr 3 a.13

Notatka w dziale''Prace Wydziału Turystyki"
140, Rola polskiego Touring Klubu w turystyce krajowej i  między

narodowej, Touring R 1; 1936 nr 1 s, 2-4
Touring Klub popiera turystykę polaka w kraju i  zagra
nicą,* jest łą. zńikiem między organizacjami turystyczny-* 
mi polskimi i  zagranicznymi. Organizacjom zagranicznym 
udziela wskaże wek i  informacji.

141. Ruch cudzoziemców w Polsce. Tur. w Po l. R.2; 1936 m  1-2 s.,20
Notdffca -w dziale: "?* ruchu wy cieczke wego” »

142.

1 ':"3 «•

Ruch turystyczny w Mickiewiczowskich stronach. Tur, w Pol, 
R.2; 19.36 nr 4 a. 13 '

. Notatka r-> dziale;"Kronika turystyczna".
Ruch turystów .Zagranicznych w Fin landii. Tur. w Po l. R.2; 
1936 nr 5 3,16

i© ta tka w dzia le: "Kronika turystyczna".
144, Spadek frekwencji Parku Narodowego w Białowieży w 1935 r .  

Tur. w Pol, R.2; 1936 nr 5 3,15
Notatka w dziale:"Kronika turystyczna".
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145o Spała i  okolice* Touring R.1: 1936 nr 6 s.2-4
Krótkie informacje historyczne, krajomawcse, wskazówki 

fi o zabytkach architektonicznych /Tomaszów, Inowłódź, Rawa/
o zabytkach przyrody /Niebieskie Zrćdła9 lasy apalskle/

. i  etnografii /Opoczno/.
146. Sypania kopca ku czci Tadeusza Reytana. Tur. w Polo 

R.2: 1936 nr 5 a .14
Notatka w dziale: "Kronika turystyczna” *

14?o Targi i  wystawy w 1936 r ,» Tur .w Pol* R .2; 1936 nr 1-2 s«? 
Notatka w dziale; "Impr ezy turystyczna i  udogodnienia."

148* Tomasz Kunzek; Przewodnik po województwie tarnopolskim*
Ziemia R.26: 1936 nr 12 s„310a

Recenzja w działe: "Z piśmiennictwa'''*
149« Turystyka kompensacyjna- Tur ow Pol* R.2; 1936 nr 4 s,12 

Notatka w dziale* "Kronika Turystyczna'3
150 „ Uroczystości mickiewiczowskie w Nowogródku. Tur. w Pol*

E.2: 1936 nr 5 s„14
Notatka w dziale; "Kronika turystyczna” *

151* Większe święta regionalne' w 1936 r .  Tur. w Pol. R„2s 1936 
nr 1-2 s.7

Notatka w dziale: "Imprezy turystyczne i  udogodniania".
152. Wycieczka w Góry Świętokrzyskie. Tur .w Fol* K«2: 1936 

nr 3 s.8-9*
Wycieczka członków Oddziału Warszawskiego Polskiego 
T-wa Tatrzańskiego trasą: fc.Mąehocice, św.Katarzyna* 
rezerwat Puszcza Jodłowa, Nowa Słupia, Góra Ghełmowa, 
Kunów.

153. Zajęcie przewodników turystycznych nie będzie przemysłem 
koncesjonowanym. Tur. w Pol* R.2: 1936 nr 4 s.15

Notatka w dziale : "Kronika Turystyczna” .
154. IV Zjazd.w sprawie gospodarki turystycznej w Karpatach.

Tur. w Pol. R.2: 1936 ńr 5 3.12 '
Notafeaw dziale: "Kronika turystyczna” .

155. ' Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Tur. w Pol. R.3? 1937
nr ? s . l l

Zawiera uwagi po Zjeździe PTK w Bydgoszczy. Omawia dzia
łalność T-wa, jego wydawnictwa, akcje turystyczne, in for
macyjny przewodnikowe oraz wybór nowego zarządu.

156* Sandomierski rejon turystyczny. Tur. w Po l. R.3* 1937
nr 3^4 so109 ilu s tr .

Opici na j  ważni ej szych zabytków Sandomierza oraz wska
zówki zwiedzania najciekawszych okolic.

15?. Święto Bożego Ciała w Polsce. Tur. w Pol. R.3* 1937 nr 5 
s.8-9* ilu s tr .

Omawia ze względów etnograficznych, jako możliwości 
obejrzenia wspaniałych strojów ludowych. ZalecatKato- 
wice, Posnah, Łowicz, Żywiec, Wilamowice k..Oświęcimia, 
Myszyniec i  Podhale.

»
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i 158o Statystyka turystyczna w Austrii,. Turyści Po l, R.ls 1938
ar 3

Omawia turystyczny ruch cudzoziemców w Austrii*, ich naro- 
f dowościowy skład, frekwencję liczbową,, Porównanie do

la t poprzednich i  do ruchu turystycznego tubylców*,
159** Wędrówki pc Polsce,, Limbowym szlakiem Gorgan. Ziemia R.28 

1938, nc 1-2  3.27-29
Opia szlaku ze Sławska przez Wysoki Wierch i  Czarną 
Repę do schroniska na Przełęczy Wyszkowskiej i  przez 
Gorgan Wyszkowski do schroniska nad Sulcą.

160, Wędrówki po Polsce. Pogórze Rożnowskie. Ziemia R«28? 1938
nr 3 3,53-55

Omawia wycieczki s Bochnia Brzeska, Kowego Sącza i  
Limanowej.

161, Pięć wydań "Sportu Szkolnego" za„ « , za la t  30 /wizja nieda
lek ie j przyszłości/'' Sport Szkolny R.2: 1939 nr 75 s„6 „

humorystyczny artykuł o tym, jak autor 'wyobraża sobie 
swoje spotkanie z redakcją za la t 30 i  jak i rozmach 
będzie miała działalność i  organizacja redakcji tego 

> pisma.
162, Wędrówki po Polsce i  po sąsiednim pograniczu. Wycieczka 

w Zaolzie, Ziemia 29s 1939 nr 5* 6 . s .161-163
Szlaki wycieczek przez Zagłębie larwlpskie, w fefeolico 

i Cieszyna i  przez Beskidy Jabłonowskie,
163, Paczków -  polska Carcassonne. Ziemia R„30t 1946 nr 7 a.7-1!

Omawia zabytki miasta, podkreśla walory turystyczne,
164, Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Ziemia R„30s 1946 nr 8

s .23*24
Notatka w dzia le "Ochrona Przyrody", Dotyczy?
XX Zjazdu P.R.P.O. w Krakowie /25-26.1.1946/.

1965 Schroniska turystyczne w Sudetach. Ziemia R,30s 1946 
nr 1-2  s ,2?

Stan schronisk w Sudetach, projekty ich wykorzystarda 
i  zagospodarowania.

106o Sprawy organizacyjne. .Ziemia R.3°s 1946 nr 9 s .19-20 
Sotatka w dziale "Życie organizacyjne PTK" Dotyczy 
posiedzenia Zarządu Głównego P.T.K. w dniu 24.X I.1946 r .

16?, Stan powojenny sehroni&k karpackich. Ziemia R,30s 1946 nr 3 
3,9-11

Bilans wojennych zniszczeń wśród schronisk w Beskidach 
Śląskich, Małych, Żywieckich, lądeckich, w Gorcach 
Pieninach i  Tatrach.

168, Sudety, Ziemia R.3O5 1946 nr 1-2 a.5*9o
Ooia najważniejszych pasm górskich, wzniesień i  miast 

t fk  podani m zmian w nazewnictwie/,
169, Wambierzyce -  Śląska Kalwaria. Siemia R,30s 1946 nr 9 s.8*»12

Wiadomości dotyczące? położenia, dojazdu, walorów zabytko-
, wych kościoła.

/
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170„ Zwiedzamy Ziemia Odzyskane, Ziemia R,30' 1946 nr 1-2o a „5-9 
Opis położenia i  ogólna charakterystyka krain 1*0 lak i ca 
Ziem Zachodnich i  Północnych*

171 o 640 km. p i es 2. o przez Sudety* Wierchy R«17? 194? s„39*v57
Wrażenia a wycieczki zorganizo vanej w sierpMu 1946 r , 
wykazuje walory turystyczne Sudetów /zabytki#, przyroda/ 
oraz podaje szereg spostrzeżeń praktycznych: sieć aehró^ 
nisk? dróg8 przepisy w s tre fie  nadgranicznej itp*

172* XXI &jasd Państwowej Rady Ochrony Przyrody w Białowieży 
Zdemia 3*38? 1947 z .9-10 s „207-209*

Notatka w dziale "Ochrona Przyrody*" Opis przebiegu 
obrad P*R*0*Po w dniach 2-4 X 194? r*

173* Polskie Tow rzystwo Tatrzańskie* Geografia w Szkole* R„ls 
1943 nr 4 s *42—46 \'

Omawia zator es działalności oraz h istorię  Towarzystwa*
1?4 c J5biornd.ce księgozbiorów zabezpieczonych w Min* Oś wiaty 

Z1 emia R *40 s 1949 nr 9 s*XB0
Notatka w dziale? "Kronika turystyczna"

175- Ziemia Bubuska® Ziemia R*4Q; 1949 nr a *74-89 nr ' 6
s „103

Zawiera? uwagi ogólne i  szczegółowy opis powiatów 
południowych -  krainy jabłek i  winogron* powiatów 
wschodnich3 ziem na północ od Noteci i  Warty* pedatów 
środkowych*

176* Broszury narciarskie Funduszu Wczasów Pracowniczych 
Turystyka R*l: 1950 nr 2 s ,19

Notatka w dzia le; "Nowe wydawnictwa"*
177* Broszury tatrzańskie Popularnej b ib lio tek i Krajoznawczej 

Turystyka R*'ls 19.50 n r l  a o 19
Notatka w dzkle? "Nowe wydawnictwa'**

1?3, Jan Bułhak* Turystyka R*ls 1950 nr 2 s«9*
Wspomnienia autora o Janie Bułhaku w związku z jego 
śmiercią*

179 o Jan.Bułhak * Si emia R *41 ? 1950 m  5 37-40
Śycioryp i  znaczenie **ańa Bułhaka, jako fotografiku 
krajobrazu polskiego*

ISO* Schroniska turystyczne w Tatraoh* Turystyka Ma2S 1951 
nr 2 s*16-18

Historia budowy s iec i schronisk tatrzańskich* aktual
ne potrzeby ich odbudowy i  rozbudowy*

181 * Gorce.. Turystyka R* 2;1952 nr 2 e * l l
t» %

182* Polskie Sudety* /współautors Bohdan Małachowski/ Wierchy 
id  21? 1952 ao22-46

Geografia Sudetów wraz z podaniem nowego* obowiązującego 
nazewnictwa Polskiego*

183» XY Turystyczni? konkurs Fotograficzny Biura Turystyki M,j>K0 
Świat Fotogr * 1952 nr 25 o a01- 5 „
JSaneezek gotycki w Oporowie* Turysta R»2s 1953 nr 5 

Krótki opis zamku i  jego otoczenia parkowego*
184*
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f 185c Jak zostałem turystą* Turysta 1954 nr 8 s . l l
Wspomnienia z najwcześniejszych wycieczek w latach 

i * 1899-1901.
186o - Co zwiedzać w okolicach Warszawy w czerwcu* S tolica 1956 

nc 25 a .14.
' Wskazówki praktyczne o roślinności kwitnącej w czerwcu*

i  najbogatszy cła. i  najpiękniejszych ich stanowiskach.
18?. Co zwiedzać w okolicach Warszawy* Stolica 1956 nr 26 s„14

Wskazówki dla mieszkańców Warszawy pozoszających w sto licy  
w le c ie , wymienia najpiękniejsze krajobrazowo wycieczki,

188o I*arki I  ogrrody podwarszawskie* S tolica 1956 nr 57 s»6
Wsk&ówki praktyczne o najpiękniejszych ogrodach orzynała- 
cowych i  dworskich.

1 8 9 Przedwiośnie i  wiosna w okolicach Warszawy*
Stolica £*1965 nr 18 a.9

Wskazówki praktyczne o roślinności wiosennej i  ich stano
wiskach w okolicach W~wy0

199. Zwiedzamy okolice Warszawy. S tolica 1956 nr 14
OSasid lak wiele chodził po okoBcach wassa?yv k 

j.nii rac wiele osób poświęca się* aby poznać okolica sto licy*

-■
Objaśniania skrótów? ♦

Hig„Ciała i  Sportu »  Higiena Ciała i  Spostt 
Y  Pam.Tow.TarZo.*- Pamiętnik Towar zysatwa Tatrzańskiego >

Pr z eg l. Sportu Przegląd Sportowy 
Tur. ® Turysta ,

* Tur ow po l. ® Turysta w Polsce
Turysta Pol.® Turyzm Polski 
Tyg«Sport•» Tygodnik Sportowy 
Wędr»« Wędrowiec 
Wiośl.PoI. * -‘Wioślarz Polski 
Wych.Fiz. »  Wychowania Fizyczne

% ' - P 5̂
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