
JULIAN JANCZAK

PRACOWNIA ATLASU HISTORYCZNEGO SLĄSKA WE WROCLA WIU 

W LATACH 1970-1974 1 

Pracownia Atlasu Historycznego Sląska jest jedyną placówką Insty
tutu Historii PAN we Wrocławiu. W minionym okresie zaszły w niej 
spore zmiany personalne. Z dniem 1 V 1973 r. dotychczasowy kierownik 
Pracowni prof. T. Ładogórski na skutek podeszłego wieku zrzekł się tej 
funkcji. Powierzono ją doc. J. Janczakowi. Minął rok, a stan zdrowia 
zmusił T. Ładogórskiego do przejścia na emeryturę, ale nie zerwał on 
kontaktów z zespołem. W 1973 r. udało się przełamać długotrwały impas 
etatowy tej placówki. W kwietniu przyjęto do pracy mgra J. Kościka, 
a w połowie 1974 r. drugiego młodego historyka mgra A. Małkiewicza. 
Uzyskali oni stanowiska asystentów naukowo-badawczych. W ostatnim 
roku adiunkci dokumentacji naukowej mgr B. Kaczmarski i mgr J. Wosch 
awansowali na dyplomowanych dokumentalistów. 

W okresie sprawozdawczym nadal głównym celem placówki było 
przygotowanie Atlasu historycznego Sląska w końcu XVIII w. Skon
kretyzowanie kierunku generalnych poczynań nastąpiło w 1971 r. na 
ogólnopolskiej konferencji historyków i geografów, zorganizowanej w War
szawie przez Instytut Historii PAN. Poświęcono ją prezentacji już opra-. 
cowanego do Atlasu zestawu map problemowych oraz sprecyzowaniu 
koniecznych uzupełnień. Na wiosnę 1974 r. · oddano do druku t. I Atlasu. 

Złożyło się nań 48 map problemowych, zgrupowanych na 8 tablicach, 
oraz 360 stron komentarza i tabel statystycznych. Przedstawiono w nim 
podziały adminjstracyjne, środowisko geograficzne, stosunki demograficz-

1 Por.: T. La d o g 6 r s ki, Sprawozdanie z działalności wrocławskiej pracowni 

Zakładu Atlasu Historycznego IH PAN w latach 1953-1969 (Sobótka, 1970, nr 2, 

s. 201-210); te n ż e, Działalność pracowni Zakładu Atlasu Historycznego 111 PAN

we Wrocławiu w latach 1959-1965 (tamże, 1965, nr 3, s. 453-456); B. Kaczmar··

ski, Pracownia Atlasu Historycznego Sląska (Biuletyn Instytutu Historii PAN,

1973, z. 3/4, s. 78-87):
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ne, etniczne i wyznaniowe, struktury społeczne, feudalną własność ziem
ską oraz rolnictwo 2. 

Od połowy 1974 r. zintensyfikowano rozpoczęte w 1970 r. prace nad 
przeglądową mapą topograficzną (w druku 1 :500 OOO) oraz mapami pro
blemowymi i tekstem do t. II s. 

Cały zespół współdziałał z Zakładem Historii Sląska UWr. przy opra
cowaniu Historii śląska 4. W ostatnich latach zmalało zaangażowanie 
zespołu w ilustracji kartograficznej Historii Polski s. 

Pracownia Atlasu utrzymywała żywą współpracę z placówkami nauko
�ymi Wrocławia i innych ośrodków krajowych. T. Ładogórski opublikował 
nowatorski artykuł o stosunkach etnicznych na Dolnym Sląsku w XVI w. 6, 

J. Janczak napisał dla Instytutu Sląskiego w Opolu Zarys dziejów karto

grafii śląskiej do końca XVIII w. oraz część o dziejach wsi i rolnictwa
górnośląskiego w latach 1815-1914 przeznaczoną do t. I Historii Górnego

Śląska w XIX i. XX w., a także brał udział w pisaniu Historii chłopów

polskich 1 i uczestniczy w opracowaniu Historii chłopów śląskich. Napi
sał on również artykuł o kartografii protestantyzmu na Sląsku dla
IR UWr s. J. Wosch wspólnie z Z. Kwaśnym oddali do druku obszerne
i cenne źródło statystyczne 9. Atlas nawiązał stałą współpracę z „Sobót
ką", szczególnie w zakresie recenzowania śląskoznawczej literatury ge-

2 Por.: J. J a  n c z  a k, Atlas historyczny Sląska w końcu XVIII wieku (Biule
tyn IH PAN 1975, z. 6, s. 43-45); t e n że, Historyczny atlas Siąska w końcu 

XVIII wieku (Historicka geografie, t. 13, w druku). 
a Szerzej: B. K a c zm a r sk i, T. Ład o g 6 r s.k i, Pracownia Atlasu Histo

rycznego Sląska (Biuletyn IH PAN, 1972, z. 1, s. 62-67).

4 Historia Siąska, IH PAN t. II, cz. 2, Wrocław 1970, s. 47, 52, 82-128, 181-203,

253-256, 375-380, 537 + 6 map; t. III, cz. 1 (w druku).
s Opublikowano ll1 map wykonanych �cześniej: Historia Polski, t. III, cz. 2,

Warszawa 1972, s. 359, 361, 367, 397, 420, 436, 470; t. III, cz. 3, Warszawa 1974, 

zał. 1-4. 
e T. Ł a d o g 6 r sk i, Próby określenia polsko-niemieckiej granicy językowej 

11a Dolnym Sląsku w XVI wieku (Studia Sląskie, t. XX, 1971, ś. 293-320). 
1 Historia chłopów polskich, t. I, Warszawa 1970, s. 34-64 + 2 mapy; t. II, War

szawa 11972, s. 5-26 + mapa; t. III Warszawa 1975, s. 5-25 + 2 mapy. 
s J. J a  n c z  a k, Uwagi o kartografii historycznej protestantyzmu na Sląsku 

(Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia XXVII, 1975, w druku). 
9 Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około 1765 roku, oprac. 

Z. Kwaśny i J. Wosch (w dru ku).
10 Np.: ,,Sląski Kwart. Hist. Sobótka", 1973, nr 2, s. 301-302; a.974, nr 1, s. 130-

131, 133--il35; nr 2, s. 267-269, 281-282; nr 3, s. 391-393; nr 4, s. 568-570; 1975, 

nr 1, s. 102-105.



418 Nauka we Wrocławiu 

ograficzno-historycznej 10. Ponadto członkowie zespo�u ilustrowali ma
pami wiele dzieł innych autorów 11. 

Pracownicy brali czynny udział w następujących krajowych i mię-
dzynarodowych konferencjach naukowych: w międzynarodowym kolok
wium w Warszawie dotyczącym geografii kościołów 12, w międzynarodo
wej konferencji w Budapeszcie poświęconej kartografii historycznej 1s,

w konferencjach kopernikańskich w Nysie i Opolu 14, w sesji naukowej 

we Wrocławiu z okazji 300-lecia urodzin Dymitra Cantemira, w pracach 
Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych 1s, 
w zebraniach Wydziału II WTN 1s, w pracach funkcjonującej od 1972 r.
Komisji Geografii Historycznej KNH 11. 

Kontynuowano także współpracę z Państwowy·m Przedsiębiorstwem 
Wydawnictw Kartograficznych. 

W ostatnim okresie Pracownię odwiedziło wielu uczonych zagranicz-. 
nych. Udało sic; .też zorganizować wyjazdy do NRD, Czechosłowacji i na 
Węgry oraz nawiązać ściślejsze współdziałanie z tamtejszymi pokrew
nymi placówkami. 

W sumie w omawianym pięcioleciu pracownicy Pracowni Atlasu Hi
storycznego śląska opublikowali lub oddali do druku 155 prac. Na liczbę 
tę złożyło się: 1 atlas, 2 książki, 10 artykułów, 13 rozdziałów książek, 
13 naukowych sprawozdań, 10 recenzji, 6 obszernych not, 32 mapy za
łącznikowe i 68 tekstowych {łącznie 148 map i ponad 90 arkuszy tekstu). 

11 Np . K. P o p  i o ł e k, Historia Sląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 
1972, zal. 1--6; G. L abu d a, Polska granica zachodnia, Poznań 197'1, po s. 144, 

216, 280, 312; wyd. 2, Poznań 1975. 
12 J. J a n c z a k, Premisses historiques de la geographie des confessions en 

Siiesie au debut du XIXe siecle (Materiały na międzynarodowe kolokwium na temat: 
Atlas historyczny polskiej sieci administracyjnej kościelnej, Warszawa 1971, s. 41-

44); t e  n że, Distribution geographique des confessions en Siiesie au debut du XIXe 
siecle (Miscelanea Historiae Ecclesiasticae, t. V, Louvain 1974, s. 348-353. 

u J. Ja n c z  a k, Methods for IHustrating Chronology on Poiish Historical School 
Maps (Making and Use of Historical Maps, Budapest 1972, s. 29-34); t e  n że, 
Międzynarodowa wystawa i konferencja poświęcona mapom historycznym w Bu
dapeszcie 11-23. X. 1972 r. (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1973, nr 2, 

s. 384-386). 
14 Por.: J. Ja n c z  a k, Środowisko geograficzne okolic Kopernik w okresie śred

niowiecza (Kwartalnik Opolski, 1973, nr 1-2, s. 45-54 + mapa). 
15 T. Ła d o g 6 r s k i, Ruch naturalny ludności Sląska w latach 1816-1849

(Przeszłość Demograficzna Polski, t. IV, Warszawa 19'71, s. 61-109); te n że, Perio
dyzacja rozwoju demograficznego ludności polskich ziem zachodnich i północnych 
w latach 1816-1914 (tamże, t. V, Warszawa 1972, s. 103--0.17). 

10 Np.: ,,Sprawozdania WTN", seria A, t. 23, Wrocław 1970, s. 51-52, 54-55; 

t. 25, Wrocław 1972, s. 51; t. 29 (w druku).
11 J. Ja n c z. a k, Pierwszy rok działalności Komisji Geografii Historycznej KNR

(Biuletyn IH PAN, 1974, z. 5, s. 41-44). · 




