
Zapisy proweniencyjne w starych 
drukach z księgozbiorów Polskiego 

Towarzystwa Ludoznawczego  
i pomuzealnego jako dowód 

obecności książki wśród najniższych 
warstw społecznych Śląska 

Cieszyńskiego 



Józef Londzin 
(1862-1929) 

założyciel Polskiego 
Towarzystwa 

Ludoznawczego  
w Cieszynie 



Stare druki z biblioteki 
Polskiego Towarzystwa 

Ludoznawczego  
w Cieszynie 





HACKENBERGER Jan Judasz 
Prawdziwa jedzina do nieba z Pisma Swientego dokazana droga : to jest 
nauka katolicka... z dokazem ktorego wieku mianowitsze kacerstwa 
powstały... jak tez z przydanim... nabożnych modlitw... z przyłonczenim 
roznych piesni / wydana przes ksiendzow pod Komorom Cysarskom 
Ksionżenctwa Cieszynskigo.... -  
W ||Oppawie : durk.[!] Jan W. ||Szyndler, 1761 



Trzanowski Jerzy 
Cithara sanctorvm, Apoc. 5. V. 8. Pjsně duchownj, staré y nowé kterýchž 
Cýrkew Křes'anská... vžjwá... / shromážděné a wydané od... Giřjka 
Třanowského... .-Edycye třetj, 998. pjsnj w sobě obsahugjcý 
W Pressporku : k dostánj v Zuzanny Kempf : a v Jana Fryd. Franck... , 1768 



Trzanowski Jerzy 
[Cithara sanctorum neb žalmy a písně duchowní staré y nowé, 
kterých církew ewangelická... užíwá... / shromážděné a wydané od... 
Jiříka Tranowského...] 
[B.m. : b.w. , 1768 ?] 





[Biblia sacra : to iest wszystkie Księgi Starego i Nowego Przymierza / z 
zydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie 
przetłumaczone, a teraz podług edycyi Halskiey roku 1726 
przedrukowane]. -  
[W ||Brzegu Śląskim : w drukarni Jana Ernesta ||Trampa, 1768] 





●1774 - austriacka ustawa szkolna wprowadzała obowiązek szkolny dla 
dzieci od 6 do 12 lat 

●Do szkół na Śląsku Cieszyńskim uczęszczało: 

●w 1806 r. - 31,3 % dzieci 

●w 1845 r. - ponad 75 % dzieci 

●w 1865 r. - ponad 90 % dzieci 



 Cieszyńscy chłopi piszący 

●Jakub Gallacz (1666-1725) 

●Jerzy Gajdzica (1777-1840) 

●Paweł Wacławik (1770-1850) 

●Paweł Szurman (1. poł. 19 w.) 

●Jan Michalik (1. poł. 19 w.) 

●Jan Worek (1. poł. 19 w.) 













List Jana Knieżka „pocztarczyka”do siostrzenicy  
z życzeniami z okazji ślubu 

z 22.11.1844 



Listy góralki „M R” 
z Koniakowa 

do „Ferduszka” 
2. poł. 19 w. 





List Anny i Jerzego Lischków z 
Ustronia do Jerzego 

Zabystrzana w Dębowcu z 
prośbą o przyjęcie roli ojca 

chrzestnego 
2. poł. 19 w. 


