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ZBIGNIEW RZEPA 

Z BADAŃ NAD SZKOLNĄ KARTOGRAFIĄ HISTORYCZNĄ W PRL 
(MAPY SCIENNE) 

Szkolnictwo w początkach Polski Ludowej odczuwało ogromny brak 
niezbędnych pomocy naukowych, w tym również map ściennych. W szko
łach na Ziemiach Odzyskanych polskich map nie było w ogóle. 

W takiej sytuacji żywą działalność edytorską rozpoczęły: Pomoce 
i Urządzenia Szkolne, Spółdzielnia Wytwórczo-Handlowa z odpowiedzial
nością udziałami, działająca w Krakowie już od 1944 r. w warunkach 
konspiracyjnych 1, oraz Książnica-Atlas, Zjednoczone Zakłady Kartogra-

. ficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż
szych, Spółka Akcyjna, we Wrocławiu, mająca za sobą chlubną działal
ność od 1923 r. we Lwowie, pod kierownictwem E. Romera. 

Krakowskie wydawnictwo zdawało sobie sprawę z „konkurencji In
stytutu Geogr. Rcmera, który dysponuje ogromnym doświadczeniem 
i cieszy się wielką popularnością" 2

• Postanowiono, że „specjalnością Spół
dzielni będzie działalność wydawnicza w dziale kartografii i wydawnictw 
pokrewnych" �. Wydawnictwo uznało siebie za „jedyną spółdzielnię 
w Polsce o charakterze kartograficznym". Powołano dwie Komisje Do
radcze: Geograficzną (przewodniczący J. Szaflarski) oraz Historyczną 
(przewodnicząca H. Mrozowska) 4. 

Pomoce i Urządzenia Szkolne wydały w latach 1947-1952 ogółem 
8 map historycznych, w opracowaniu H. Batowskiego (1), T. Lehra-Spła
wińskiego (1), W. Semkowicza (2) i J. Natansona-Leskiego (4). Dotyczyły 
one dziejów Polski (5), Słowiańszczyzny (2) i Europy (1) w okresie śred
n:owiecza (5) i w czasach nowożytnych (3). Niektóre mapy miały po ki·lka 
wydań, w tym także w formie małych mapek podręcznych. 

1 Informacja ustna mgra Przeworskiego z Krakowa, ówczesnego pracownika 

Spółdzielni. 

2 Archiwum Sądu Powiatowego dla m. Krakowa, Rejestr Handlowy, akta nr 

RS XI-196 (dalej: ASP), Protokół zebrania Rady Nadzorczej Spółdzielni w dn. 

12 IX 1945 r. 

3 Tamże, z art. 2 nowego statutu Spółdzielni, zmienionego w 1949 r. 
4 Tamże, Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania członków 29 IV 1949.

J 
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Środowisko krakowskie zamierzało wydać komplet ściennych map 
historycznych do dziejów Polski. Ze względów dydaktycznych miały one 
ukazać się w jednolitej skali 1 : 1 500 OOO. ,,Zdecydowano też nie sku
piać zbyt wiele treści na jednej mapie, a dawać za to większą ilość prze
krojów". Postanowiono wydać Atlas podręczny do dziejów Polski w 8 
mapkach jednobarwnych, opracowany przez J. Natansona-Leskiego. 
W dalszej perspektywie planowano „wydanie wielkiego atlasu historycz
nego Polski wybiegającego poza potrzeby szkolne" s. 

Książnica-Atlas we Wrocławiu wydała natomiast więcej map geo
graficznych niż historycznych. W latach 1948-1954 ukazało się tu 5 map 
historycznych L. Piotrowicza, dotyczących dziejów starożytnych. Dwie 
z nich miały po dwa wydania o, a dwie ukazały się również w formie 
podręcznej 1. 

Oba wydawnictwa istniały zaledwie kilka lat. W 1952 r. Spółdzielnia 
Pomoce i Urządzenia Szkolne przerwała działalność wydawniczą. Wydała 
ona przeszło 300 OOO egzemplarzy map historycznych i, geograficznych s. 
Natomiast Książnica-Atlas poddana została w 1950 r. ,,przymusowemu 
zarządowi państwowemu", początkowo powierzonemu Państwowym Za
kładom Wydawnictw Szkolnych w Warszawie, a w 1952 r. Państwowemu 
Przedsiębiorstwu Wydawnictw Kartograficznych w WaTszawie s. W końcu 
1954 r. uległa ona formalnej likwidacji. Z dniem 1 I 1955 r. weszła 
w skład Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych 
(PPWK) jako Wydział Produkcyjny we Wrocławiu 10. 

Do 1954 r. ukazała się jeszcze jedna szkolna ścienna mapa historyczna, 
dotycząca dziejów Polski, w opracowaniu J. Natansona-Leskiego. Przygo
towywana w wydawnictwie krakowskim, wydana została w 1953 r. przez 
PPWK w Warszawie. Była to jedyna mapa tego typu wydana przez 
PPWK od chwili jego powsta,nia w 1951 r., a przed ustanowieniem wro
cławskiej filii w 1955 r. 

s J. N a t  a n s o n-Le s k i, Wydawnictwa kartograficzne w zakresie historii 
(Rzut oka na stan obecny, potrzeby i widoki) (Wiadomości Historyczne, 1, 19-18, 

nr 1, s. 28-31). 
6 Wydawanie map Książnicy-Atlas było potem kontynuowane przez PPWK,

miały w,ięc one więcej wydań. Por. s. 505-506. 
7 Piętnastolecie Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. 

Katalog wydawnictw, Warszawa [1967), s. 20. H. Jeszka mówi o jednej mapie pod

ręcznej, zob. H. J e  s z k a, Charakterystyka map i atlasów historycznych wyda

nych i opracowanych w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficz

nych (Problemy nauk pomocniczych historii, III. Materiały na III Konferencję po

święconą naukom pomocniczym historii, Katowice - Wisła, 29-31 V 1974, Katowice 

1974, s. 207-220, w aneksie, s. 215-220). 

s ASP, Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 14 XII 1952. 
9 Sąd Powiatowy we Wrocławiu, Wydział Nieprocesowy, Rejestr Handlowy, 

akta nr RHB-34, Akta Książnicy-Atlas. 

1� Piętnastolecie ... , wstęp. 
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W 1952 r. oficyna krakowska przekazała swe archiwum i materiały 

kartograficzne do Centra-lnego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warsza

wie n, natomiast materiały po wrocławskim wydawnictwie przejęła wro
cławska filia PPWK. Wydział Produkcyjny PPWK we Wrocławiu stał 
się właściwie kontynuatorem rozwiązanej Książnicy-Atlas. Zaznaczyło 

się to w niektórych publikacjach 12. 

Głównie z inicjatywy L. Czyżewskiego, od 1957 r. kierownika Wy

działu Produkcyjnego PPWK we Wrocławiu, rozpoczęto jeszcze w ramach 

Książnicy-At,las planowanie, a następnie realizację kompletu map histo

rycznych do użytku szkół. W 1953 r. powołano, działający kirótko, Komi

tet Redakcyjny (S. Herbst - przewodniczący, T. Ładogórski i S. Piotrow

ska - kierownik Sekcji Historii WODK we Wrocławiu). Przede wszyst

kim konieczne było opracowanie planu tytułowego map, potrzebna była 
decyzja, czy mapy swym poziomem mają być ściśle dostosowane do 

programów od początków nauczania w szkole podstawowej, a więc czy 
mają to być również mapy uproszczone, niemal obrazkowe, czy też będą 

to mapy „uniwersalne", nadające się też do uniwersyteckiego studiowania 

przedmiotu. Za pierwszym rozwiązaniem opowiadał się resort oświaty. 
PPWK stawiało przed sobą jednak ambitny cel dostarczenia map o no

wej, znacznie pełniejszej treści; nie tylko map o treściach tradycyjnie 
politycznych, ale również społecznych i ekonomicznych. Na ten program 

miał zasadniczy wpływ T. Ładogórski. 
Pierwsza mapa w tym drugim okresie dziejów powojennej kartografii 

szkolnej ukazała się już w 1954 r. Do 1967 r. wydano 34 mapy, a wraz 
z mapami Książnky-Atlas - 39 tytułów. Od tego czasu nie ukazują się 

nowe tytuły w t<:!j autorskiej serii map historycznych. RównocześniP 
ukazywały się i ukazują nadal wznowienia wszystkich niemal map. 

Wrccławski dorobek w zakresie szkolnych map historycznych obejmu
je mapy do dziejów Polski 13 (12), Słowiańszczyzny (2), Europy (15), świa

ta (3), innych terytoriów (7). Są wśród nich mapy do dziejów starożyt
nych (6), do średniowiecza (11), do dziejów nowożytnych (22). Autorami 
ich są: T. Ładogórski (8), J. Janczak, L. Piotrowicz i Z. Rzepa (po 6), 

B. Kaczmarski i M. Komaszyński (po 4), J. Mitkowski (2), J. Humnicki,

R. Jamka i J. Wolski (po 1).
Wydział Produkcyjny PPWK we Wrocławiu wydał w tym czasie 4

11 Według oświadczenia mgra Przeworskiego. Obecnie nie udało się dotr-zeć 
do tych materiałów w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w War�zawie. 

12 Piętnastolecie ... , s. 1: ,,W spisie umieszczono również pozycje wydane w latach 
1951-1954 przez Książnicę-Atlas we Wrocławiu, która od 1955 r. jest Wydziałem 
Produkcyjnym PPWK". Natomiast J e s z k a, op. cit., s. 217, wszystkie od 1948 r. 
mapy historyczne Książnicy-Atlas uważa za mapy wydane przez PPWK. 

13 Dwie z nich, J. Mitkowskiego, chronologicznie częśclowo pokrywają si-ą. 
Pierwsza opracowana została jeszcze w i<siążnicy-Atlas, druga natomiast wynikła 
z nowego plan u tytułowego PPWK. 
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atlasy historyczne, a to: C. Nanke, L. Piotrowicz, W. Semkowicz: Mały 

atlas historyczny, L. Piotrowicz: Atlas do historii starożytnej, zbiorowy: 
Atlas historyczny Polski i również zbiorowy: Atlas historyczny świata; 

dwa pierwsze, szkolne, osiągnęły liczne wydania. 
Centrala PPWK w Warszawie rozpoczęła również wydawanie, lecz 

głównie w opracowaniu redakcyjnym, serii ściennych map historycznych 
o charakterze polityczno-oświatowym, przedstawiających walki Polaków
z �gresją hitlerowską podczas II wojny światowej, zarówno w kraju, jak
i na innych frontach, oraz zbrodnie hitlerowskie w Polsce. W latach
1962-1974 ukazało się 11 map, w tym niektóre parnkrotnie wznawiane
oraz wydawane w formie map podręaznych.

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało 7 ściennych map historycz
nych częściowo w oparciu o publikacje radzieckie, głównie na temat naj
nowszych dziejów militarnych ZSRR i PRL. 

* 

Pełniejsze rozumienie dziejów niejednokrotnie zależy od znajomosc1 
fizjografii. Już przed paru wiekami więzy łączące historię i geografię były 
bairdzo bliskie. Kiedy geografia zaczęła kształtować się jako nauka, trak
towano ją początkowo jako naukę pomocniczą historii. W szkolnym nau
czaniu historii podstawą do przestirzennego rozumienia i opanowania dzie
jów, do umiejętności posługiwania się mapą historyczną była znajomość 
geografii, a zwłaszcza map ogólnogeograficznych. W szkolnictwie pod
stawowym do niedawna jeszcze starano się, by ten sam nauczyciel uczył 
obu przedmiotów. Nauczanie geografii zdecydowano rozpoczynać nawet 
o rok wcześniej, by pojęcie przestrzeni, nieodzowne dla rozumienia his
torii, było chociaż wstępnie przyswojone na lekcjach geografii.

Podstawową cechą każdej mapy tematycznej jest określona treść na
niesiona na podkładzie ogól,nogeograficznym. W żadnym z tematów spe
cjalnych pokazanych metodą kartograficzną nie jest on tak ściśle zwią
zany z terenem, z jego ukształtowaniem, jak w wypadku historii. Dzieje 
bowiem przebiegają nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni. Stąd może 
nawet trudno mapy historyczne zaliczać w pełni do map tematycznych. 

Szkolna mapa historyczna ma służyć uczniowi w przyswajaniu i rozu
mieniu faktów historycznych, nauczycielowi zaś w nauczaniu. Mapa ma 
uzupełniać wykład oraz wiadomości zawarte w podręczniku. Nie znaczy 
to jednak, że mapa ma być tylko i wyłącznie pomocą, zrozumiałą dla 
ucznia dopiero po pełnym przyswojeniu sobie faktów z podręcznika i wy
kładu. Winna być ona samoistnym źródłem wiedzy. Mapa historyczna ma 
być przejrzysta, nie przeładowana, czytelna i zrozumiała, treść historycz
ną ma mieć objaśnioną w -legendzie. Na mapach rozwojowych objaśnienie 
w legendzie winno przebiegać zgodnie z chronologią wydarzeń historycz
nych. Poprzez wizualne informowanie i oddziaływanie mapa winna ułat-
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wić czytelnikowi widzenie szczegółów, przedstawianych wypadków, jak 
też całokształtu przebiegu dziejów. Mapa historyczna winna stwarzać 
pewnego rodzaju o·braz przestrzennej syntezy dziejów danego okresu, 
winna również stwarzać impulsy do dalszych przemyśleń i wniosków. 

Do dziś nauczyciele zgodnie zw-racają uwagę na trudności, jakie mają 
uczniowie w rozumieniu mapy historycznej, zwłaszcza w klasach niż
szych 14. Nauczyciele historii obserwują u uczniów, nawet szkół średnich, 
trudności, � czasem wręcz nieporadność, w rozumieniu pojęcia przestrzeni 
geograficznej, w czytaniu mapy fizycznej, łatwiejszej przecież niż histo
ryczna. Często więc muszą objaśniać uczniom wpierw mapę fizyczną, za
nim przystąpią do posługiwania się mapą history,czną, a w niektórych 
wypadkach wolą nawet posługiwać się na lekcji historii mapą fizyczną 
zamiast historycznej 1s. Uczniowie zaś odpowiedzi z historii przy mapie 
historycznej niejednokrotnie t-raktują jako karę 10. 

Najlepszym rozwiązaniem jest więc pokazywanie na mapach histo
rycznych takż,e ukształtowania terenu. Rozumiał to już Adam Narusze
wicz, autor pierwszych polskich map historycznych. Są one ubogie 
w treść historyczną. Autor ich może nawet nie rozumiał konieczności 
umieszczania legendy na mapie, gubił się w sposobach przedstawiania 
tych skromnych nawet treści, ale nieomylnie wyczuwał konieczność sygna
lizowania chociaż w zarysach elementów ukształtowania terenu metodą 
„gąsienicową" lub prymitywnych kretowisk 17

. Rozumiał to też Joachim 
Lelewel, który na ponad stu swoich mapach historycznych pokazał uksżtał
towanie terenu jako ważny element w oczach geografa historycznego 1s. 

Nie idzie o to, by na mapach historycznych stosować tyle samo pozio
mic co na mapach fizycznych o tych samych ska·lach. Rzecz w tym, by 
wybrać umiejętnie kilka poziomic najbardziej ewidentnych, dla pokazania 
nizin, wyżyn, pasm górskich, bram, przełęczy; bramy i przełęcze można 
ponadto znaczyć oddzielnie specjalnym znakiem umownym. Liczba po
ziomic zależeć będzie od skali mapy i pokazywanego obszaru. Wreszcie 

14 H. J a g i e ł ł o, Rola mapy w nauczaniu historii Polski w klasie V szkoły 

podstawowej, Łódź 1970, rozprawa doktorska. Tam obszerna literatura przedmi-otu. 

Także: S. W ró b  e 1, Mapa na •lekcjach historii (Wiadomości Historyczne, 2, 1959, 

nr 2-3, s. 99-108). 
15 W. M a r  m o n, Uwagi na temat wprowadzania ucznia w orientację w prze-

strzeni historycznej (Wiadomości Historyczne, 14, 1971, nr 6, s. 279 nn.). 
16 s. Gaj e r  s k i, Wdrażanie uczniów do korzystania z map i atlasów histo

rycznych (Klasy Łączone, 9, 1966, z. 1, s. 39); H. D y b  c z yń s k a, Jak utrwalałam 

wiadomości z historii w klasie I iiceum ogólnokształcącego (Wiadomości Historycz

ne, 14, 1971, nr 1, s. 27). 
11 z. Rz ep a, Adama Naruszewicza pierwsze polskie mapy historyczne (Studia

i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej , Seria C, z. 16, Warszawa 1972, s. 3-24). 

1s z. Rz e p  a, Kartografia historyczna w dorobku naukowym Joachima Lele

wela (Studia z dziejów geografii i kartografii, pod redakcją Józefa Babicza, Wr:;

cław 1973, s. 203-219). 
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bardzo ważne - to kolorowanie stref hipsometrycznych, najlepiej szarą 
barwą od jasnego do ciemnego odcienia, dobrze widoczną w powiązaniu 
z różnymi 'ko-lorowymi płaszczyznami i innymi kolorowymi znakami znaj
dującymi się na mapie. Na niektórych mapach historycznych można zre
zygnować z poziomic i kolorowania na rzecz rysunku gór i wyżyn metodą 
,,gąsienicową" lub k•retowisk z cieniowaniem również szarą, dobrze wi
doczną barwą. Pokazywanie ukształtowania terenu na mapach historycz
nych bezwzględnie winno być zasadą, mapy takie przyzwyczajają ucznia 
do łączenia faktów historycznych z terenem. Nieodzowne jest oznaczanie 
błot i dużych kompleksów leśnych. Winien też być pokazywany aktualny 
obraz wybrzeży i bieg rzek, zwłaszcza tam, gdzie miało to pewien wpływ 
na przebieg wypadków historycznych. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby stosowanie tych samych poziomic 
dla całej serii map do dziejów Polski oraz innych, a·le też jednakowych, 
dla serii map do dziejów państw europejskich. Na stale w jednakowy spo
sób ujętym obrazie fizjograficznym kraju, zwłaszcza na mapach o tej 
samej ska1i, można więc ukazać zmieniający się dbraz treści historycz
nych. Na mapach przedstawiających świat, które powinny być szczególnie 
czytelne, gdzie pokazywać można przeważnie tylko wybór najważniej
szych zmian politycznych, za właściwsze uznać można stosowanie za,rysu 
pasm górskich poprzez cieniowanie. 

Na omawianych przez nas powojennych mapach historycznych sprawa 
ukształtowania terenu przedstawia się nader niekorzystnie. Na ogólną 
liczbę 66 map ukształtowanie terenu jest pokazane w sposób właściwy 
zaledwie na 4 mapach, a to na mapach J. Natansona-Leskiego. Świadczy 
to najlepiej zarówno o autorze, jak i wydawnictwie Pomoce i UTZądzenia 
Szkolne w Krakowie. Są to mapy do dziejów PołskL Autor wprowadził 
na nie 3---4 poziomic. Na trzech mapach wprowadzono poziomice 200, 500 
i 1000 m, na jednej 150, 300, 500 i 1000 m. Widać tu bardzo udane poszu
kiwanie rozwiązania optymalnego·. Zastosowano barwienie stref hipsome
trycznych, przeważnie za pomocą natężenia barwy szarej od jasnej do 
ciemnej oraz rastrów od rzadkiego do gęstego. Nie zaciemniło ono nigdzie 
czytelności historycznej treści mapy. Na piątej mapie tego autora, wyda
nej w 1953 r. przez PPWK w Warszawie, zastosowano znacznie mniej 
udaną metodę, wprowadzono tylko poziomice 150, 300 i 500 m bez kolo
rowania. Same poziomice j,ednak nie oddają ukształtowania terenu, a na
wet w jakimś stopniu przeszkadzają w studiowaniu treści mapy. 

Ponadto na dwóch jeszcze mapach wydanych w Krakowie pokazano 
uksz.tałtowanie terenu. Na mapie Rzeczypospolitej W. Semkowicza wpro
wadzono poziomice 200 i 500 m wraz z kolorowaniem stref hipsometrycz
nych natężeniem barwy szarej, ale dwa przekroje to za mało. Na mapie 
zaś Słowiańszczyzny T. Lehra-Spławińskiego wprowadzono jedną pozio
micę 500 m, obszaru jednak ponad 500 m nie barwiąc, lecz kreskując. To 
rozwiązanie trzeba uznać za jeszcze mniej udane. 
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Na dwóch mapach wydanych w Krakowie ukształtowania terenu nie 
ma wcale. Przedstawiają one całą Europę oraz Europę środkowo-wschod
nią (kraje słowiańs�e). Być może auto.y doszli do wniosku, że na tych 
mapach, zarówno ze względu na o·bszar, jak i na treść, element ten jest 
zbędny. Nie można się z tym zgodzić. Treść map nie jest bowiem przeła
dowana. 

Na 9 map krakowskich 7 pokazuje w jakiś sposób ukształtowanie te
renu. Nawet jeśli nie pokazano ukształtowania terenu w wydaniach 
pierwszych, to w dwóch wypadkach uzupełniono ten brak w dalszych. 
Szczegó1nie poczynania J. Natansona-Leskiego szły w prawidłowym kie
runku. 

Mapy wrocławskie pod tym względem są znacznie mniej udane. Na 
5 map Książnicy-Atlas (wszystkie do historii starożytnej) ukształtowanie 
terenu pokazały 2. Dalsze 2 wydał Wydział Produkcyjny PPWK we Wro
cławiu. Ogółem na 39 map 4 posiadają ukształtowanie terenu, pokazane 
jednak w sposób bardzo niedoskonały, bo „markujący" zaledwie fizjo
grafię metodą „gąsienicową" lub kretowisk. Ponadto zmieniono w dal
szych wydaniach metodę „gąsienicową" na kretowiska, a w jednym wy
padku i tego całkowicie zaniechanQ., Jedna tylko mapa, J. Humnickiego 
Polska w X-XII wieku, przedstawia ukształtowanie terenu w sposób 
prawie właściwy i pouczający, chociaż nie na karcie głównej, lecz w anek
sie pt.: Środowisko geograficzne Słowiańszczyzny Zachodniej. Są tu po
ziomice 150, 300, 500, 1000 i 2000 m, niestety bez kolorowania, oraz bagna, 
puszcze, jak również krajobrazy: polnoleśny i leśnopolny. Na paru innych 
mapach autorzy pokazali przełęcze (alpejskie), które odegrały istotną rolę 
w przebiegu pokazywanych działań wojennych. Znacznie korzystniejsze 
byłoby uwidocznienie gór po.przez warstwice i ba:rwienie stref hipsome
trycznych, a nadto osobnym znakiem przełęczy, aniżeli pokazanie samych 
tylko przełęczy zawieszonych niejako w próżni. 

Podobnie jest z warszawskimi wydawnictwami PPWK. Nię ma 
ukształtowania terenu na żadnej z map dotyczących II wojny światowej. 
Na mapach województw są ty,lko >lasy. Braki te widzi się także na mapach 
wydanych przez MON. 

PPWK we Wrocławiu postawiło sobie za cel opublikowanie kompletu 
map do dziejów Polski i powszechnych, opracowanych znacznie szerzej 
niż tradycyjne mapy historyczne o treści wyłącznie politycznej. Na no
wych mapach znalazły się ponadto zagadnienia społeczne, gospod :1.r
cze, narodowościowe, militarne. Mapy dotyczące bliższych nam czasów 
są coraz bardziej nasycone treścią i nierzadko nawet przeładowane, także 
z winy niektórych autorów wzbogacających mapy o elementy dość zna
cznie wykraczające poza przewidziany w szkołach program. Na tego typu 
mapach dla ukształtowania terenu nie byłoby już oczywiście miejsca. 

Analizując nie zrealizowaną w pełni krakowską serię map do dziejów 
Polski, o treści wyłącznie politycznej, jak również opierając się na czę-
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sc10wo opublikowanych planach krakowskiego wydawnictwa 19, można 
dojść do wniosku, że dzieje polityczne naszego kraju byłyby przedsta

wione na 8, może najwyżej 9 mapach. W nowej serii wrocławskiej po
kazano dzieje Polski tylko na 11 mapach 20, przy tym o treści coraz bar
dziej rozbudowanej w mia•rę zbliżania się do czasów współczesnych. Nowa 
koncepcja powinna była pójść w innym nieco kierunku. Liczbę 11 map 
można by uznać za wystarczającą, ale tylko dla treści politycznych oraz 
podziału administracyjnego. Natomiast dla bogatych elementów gospo

darczych, społecznych czy militarnych należałoby opracować kilka od
dzielnych map tematycznych. W ten sposób uniknęłoby się przeładowania 
szeregu map bogatą i różnorodną treścią. Nie przesądzajmy jednak ta

kiego rozwiązania. Umieszczanie na jednej mapie wszystkich elementów 
ma również swoje walory metodyczne. Mapa taka daje znacznie pełniej
szy obraz dziejów, ale wówczas cezury winny być liczniejsze. Należałoby 
też stosować mapy o charakterze bardziej przekrojowym, gdyż są łatwiej
sze dla ucznia. Różnica między mapami przekrojowymi a rozwojowymi 
nie musi być w pełni jednoznaczna i precyzyjna. Dzieje Polski przed
stawione np. zamiast na il mapach na 17-18, niezbyt nasyconych treś
cią, byłyby znacznie czytelniejsze, zupełnie przejrzyste i dla ucznia 

w pełni zrozumiałe. Wówczas byłoby na nich miejsce i na rysunek 
ukształtowania terenu. 

Nasycenie mapy treścią, jej przejrzystość czy przeładowanie, dostoso
wanie do programu szkolnego czy znaczniejsze wzbogacenie - to oddziel
ny problem, który łączy się z zatwierdzeniem mapy przez resort oświaty 
do użytku szkolnego. Stanowisko Ministerstwa uzależnione było zawsze 
od potrzeby danej mapy w nauczaniu oraz od zgodności jej treści z pro
gramem. W początkowych latach resort był bardziej liberalny, mapy zaś 
o tradycyjnie politycznej treści - nie przeładowane. Stąd też posiadają
aprobatę wszystkie mapy wydane przez Spółdzielnię Pomoce i Urządze
nia Szkolne w Krakowie i przez Książnicę-At·las we Wrocławiu; niektóre
tylko nie mają aprobaty w pierwszych wydaniach. Pewne trudności po
jawiły się w latach pięćdziesiątych, kiedy ówczesny Instytut Pedagogiki,
korygując już wstępne założenia prz€dstawiane prZ€Z PPWK, polecał
wręcz usuwać niektóre tytuły map jako zbędne w aktualnym programie
nauczania. Nierzadkie są i nadal zalecenia Ministerstwa usuwania z map
pewnych elementów dla szkoły zbędnych. W łatach 1955-1962 Minis
terstwo nie udzieliło aprobaty trzem mapom 21. PPWK we Wrocławiu,

rn N a t  a n s on-Le s k i, op. cit., s. 29.

20 Zob. przyp. 13. 
21 A to: L. Pi ot r o  w i c z  a, Cesarstwo Rzymskie w I połowie V wieku (z po

wodu bogactwa treści, nieprzystosowania do programu nauczania i łacińskiej no
menklatury), R. Ja m ki, Słowianie w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia 

(,,w pracy szkolnej ·nie jest niez będna od dzie lna mapa Słowiańszczyzny w okresie 

wczesnohistorycznym") oraz Z. Rz e p y, Ziemie polskie w latach 1864-19!4 (,,Temat 
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które w wypadku innych zastrzeżeń resortu usilnie starało się porozu
mieć z autorami w kierunku dostosowania map do wymogów Minister

stwa, tym razem zdecydowało się wydać je bez aprobaty. Brak aprobaty 
był równoznaczny z nierozpowszechnianiem tych tytułów przez Centralę 
Zaopatrzenia Szkół. Mapy te ukazały się w 2-4 wydaniach , łącznie 

w 9-14 tys. nakładach. Kilka map jest istotnie znacznie przeładowanych 

treścią. Mapa może i powinna zawierać bogatszą treść niż podręcznik, 

lecz musi być czytelna i przejrzysta. 

Niezrozumiały jest brak aprobaty na wszystkich jedenastu mapach do

tyczących dziejów oręża polskiego podczas II wojny światowej oraz 

zbrodni hitlerowskich na ziemiach Polski. Mapy te mają inny charakter, 

niewątpliwie bardziej popularyzatorski, a część dotyczy poszczególnych 

tylko województw, niemniej jednak są szkołom znane i służą jako pomoc 

w nauczaniu. 

Ze sprawą treści map historycznych łączy się sposób jej przedstawia

nia. Sporym osiągnięciem map wrocławskich było dążenie do pewnego 

ujednolicenia. Wydawnictwo starało się stosować te. same znaki, co ma 

duże znaczenie zwłaszcza dla ucznia. Tymi samymi znakami na szeregu 

map pokazuje się te same typy granic, te same gałęzie rzemiosła, prze

mysłu itp. Podobnie jest ze stosowaniem kolorowych pasów, szrafur na 

obszarach przechodzących od jednego państwa do drugiego. Wypracowa

no również metodę oznaczania tymi samymi barwnymi płaszczyznami po

szczególnych krajów, zwłaszcza naszych sąsiadów. Zarzucono jednak po

tem ten dobry system na rzecz kolorowania ty'1ko Polski, kraje sąsiednie 
pozostawiając białe. Chodziło tu o dobre wizualne utrwalenie obrazu 

państwa. Intencja ·niewątpliwie słuszna, ale mająca też ujemne strony, 
zabraca się bowiem w pewnym stopniu kontekst. Dzieje Polski, tak bogate 

w działania wojenne i polityczne zmiany granic, nie powinny być w wi

zualnym odbieraniu obrazu geograficzno-historycznego traktowane nie

jako w zawieszeniu, lecz w ścisłym powiązaniu z sąsiadami. Nie znaczy 
to, że w sprawie ujednolicenia znaków zrobiono wszystko. Sprawa nie 

jest łatwa i w dalszych pracach PPWK stale winno mieć to na uwadze. 

PPWK wypracowało w znacznym stopniu stosowanie tych samych 

skal. Zdecydowana większość map Polski posiada skalę 1 : 1 OOO OOO. Nato

miast 10 map Europy posiada skalę 1 : 3 500 OOO, 3 mapy - 1 : 4 OOO OOO, 

w takim sformułowaniu nie jest przewidziany w »Normach zaopatrzenia szkoły 

ogólnokształcącej w pomoce naukowe, materiały, meble i sprzęt szkolny« ... ani 

w obecnie opracowanych minimalnych zestawach pomocy naukowych", a ponadto 

z powodu przeładowania zbędnymi szczegółami). Instytut Pedagogiki dn. 5 XII 1955 

nr PN-3255/55 do PPWK; Ministerstwo Oświaty dn. 22 V 1962 nr P 4-1589/62 do 

PPWK; Instytut Pedagogiki nr PN-1660/55 do PPWK. 

5 - Sobótka 1975, z. 4 
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zaś 2 - 1 : 3 OOO OOO. Różnica nie tak wielka, ale i to nie powinno mieć 
miejsca. 

Od siedmiu lat PPWK we Wrocławiu, jedyne wyspecjalizowane wy
dawnictwo w zakresie szkolnej kartografii historycznej w kraju, nie wy
dało ani jednego nowego tytułu mapy ściennej, ograniczając się do wzno
wień. Wydano natomiast 2 duże atłasy historyczne: Atlas historyczny 

Polski (już trzy wydania) oraz Atlas historyczny świata. 

W omawianej serii autorskich map historycznych PPWK znajdują się 
3 komplety map, w sumie wyczerpujących chronologicznie dzieje państw 
starożytnych, dzieje Polski i dzieje krajów europejskich. Dwie mapy po
�więcono Słowiańszczyźnie. Świat doczekał się tylko trzech map, ale dys
proporcja ta nie jest tak jaskrawa, zaledwie bowiem pa·rę tytułów, 3 do 
4, można by tu jeszcze dodać. 

Wydane przez PPWK mapy można nazwać umownie „uniwersalny
mi". Służą one bowiem zarówno wszystkim typom szkół średnich, jak też 
uniwersyteckiemu nauczaniu historii. Są one dla szkół średnich za bogate, 
dla wyższych uczelni zaś za skromne. Nie mają natomiast map historycz
nych szkoły podstawowe, a co jeszcze gorsze, korzystają wobec tego 
z „uniwersalnych". 

Warto, aby PPWK we Wrocławiu przystąpiło do wydania dwóch ze
stawów map: zupełnie nowego dla szkół podstawowych oraz dla szkół 
średnich opracowanego na podstawie map dotychczasowych. Przedsiębior
stwo to mogłoby też wydać niektóre problemowe mapy historyczne dla 
szkolnictwa wyższego. 

Mapy dla szkół podstawowych powinny być uproszczone, wykonywane 
nawet ·częściowo metodą obrazkową, a w opracowaniu ich wi.r;mi brać 
udział czynni, doświadczeni nauczyciele historii. Mapy takie są już znane 
za granicą i można czerpać' stamtąd pewne wzory. W zestawie dla szkół 
podstawowych winno znaleźć się więcej map przekrojowych, jako łat
wiejszych i bardziej dla dziecka zrozumiałych. 

Mapy dla szkół średnich powinny nieznacznie wykraczać poza obo
wiązujący program nauczania. Dla starszego ucznia mapa ma być nie 
tylko ilustracją. Winna ona w jakimś stopniu być traktowana jako nad
obowiązkowa lektura, dzięki której bardziej rozwija się samodzielność 
myślowa uczniów i dochodzenie ich do szerszych uogólnień. Nowy cykl 
map historycznych dla szkół średnich winien przewidywać więcej map 
przekrojowych oraz tematycznych. Wreszcie należałoby rozważyć opra
cowanie map konturowych do nauczania historii. 

Postulaty te mogłyby być zrealizowane w ciągu kilku najbliższych 
lat. Jednakowoż sprawa może się odwlec wobec projektów wprowadzenia 
do szkół tzw. programu liniowego. Wymagać to będzie opracowania zu
pełnie nowego pła.nu tytułowego map. Inicjatywa realizacja winna tu 
należeć do Wrocławia. 
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ZESTAWIENIE SZKOLNYCH ŚCIENNYCH MAP HISTORYCZNYCH 
WYDANYCH W LATACH 1947-1974 

(Z UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI NAKŁADÓW) 

SPÓLDZIELNlA „POMOCE I URZĄDZENIA SZKOLNE" 

W KRAKOWIE 

505· 

1. Tadeusz Lehr-Spławiński, Mapa Słowiańszczyzny w wiekach VIII-X,
1 : 3 ooo ooo
[1947] - ?; 1950, wyd. 2 poprawione - 5000

2. Henryk Batowski, Kraje słowiańskie w EtLropie w XIX i XX wieku. Zmiany
granic 1800-1947, 1 : 3 OOO OOO
aneksy: Sląsk Cieszyński, 1 : 750 OOO

Macedonia 1 : 2 800 OOO 
(1949] - 5000 

3. Jan Natanson-Leski, Polska w wiekach X-XI-XII, 1 : 1 500 OOO
(1947] - ?; [1948], wyd. 2 poprawione, pod względem językowym przejrzał Wi
told Taszycki - ?; [VI 1949], jako mapa podręczna 1 : 4 OOO OOO, nazwy uzgodnio
ne pod względem językowym z prof. W. Taszyckim - 15 OOO; [XI 1949], wyct", 3
poprawione, pod względem językowym przej�zał Witold Taszycki - 3000; (1950]
wyd. 4 poprawione, pod względem ję�ykowym przejrzał Witold Taszycki - ?;
[1951], wyd. 5 poprawione, pod względem językowym przejrzał Witold Taszyc
ki - 5000

4. Jan Natanson-Leski, Polska w dobie dzielnicowej, 1 : 1 500 OOO
[1947], pod względem językowym przejrzał Witold Taszycki - ?; (1950], wyd. 2,
pod względem językowym przejrzał WHold Taszycki - 5000; 1951, wyd. 3 po
prawione - 7000; [1951], jako mapa podręczna 1 : 4 OOO OOO, tytuł uzupełniony:
... dzielnicowej (wiek XIII) - [15 OOO]

5. Jan Natanson-Leski, Polska za ostatnich Piastów (wiek XIV), 1 : 1 500 OOO
(1948] - 5000; [V] 1950, jako mapa podręczna 1 : 4 OOO OOO, nazwy uzgodnio11e
pod wzglo:dem jo:zykowym z W. Taszyckim - [15 OOO]; [IX] 1950, wyd. 2 popra
wione, pod względem językowym uzgodniono z prof. W. Taszyckim - 5000

6. Władysław Semkowicz, Królestwo Polskie i W. Ks. Litewskie za Jagiellonów na
przełomie XV i XVI w., 1 : 1 500 OOO
(1948] - ?; (1949] - (5000]; (1951] 12 ooo

7. Jan Natanson-Leski, Polska w dobie rozbiorów, J : OOO OOO
(1952] - 5000

8. Władysław Semkowicz, Europa po kongresie wiedeńskim 1815-1914,
1 : 3 ooo ooo
aneks: Europa w dobie napoleońskiej 1812, bez podziałki
(1949] - 1 O OOO; (1951] - 10 OOO

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH 

W WARSZAWIE 

9. Jan Natanson-Leski, Polska w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej, 1 : 1 350 OOO,
nazwy uzgodnione pod względem językowym z prof. W. Taszyckim
1953 - 5000

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH 
WYDZIAL PRODUKCYJNY WE WROCLAWIU 

(PRZEDTEM KSIĄŻNICA-ATLAS WE WROCLAWIU) 

10. r,.udwik Piotrowicz, Wschód starożytny
mapa główna: Ludy i państwa Wschodu staroż11tnego w początkach I tysiąclecia
przed n.e. (do VII w.), 1 : 2 500 OOO
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aneksy: Państwa Wschodu starożytnego po upadku Monarchii Asyryjskiej Im-
perium Perskie do r. 480 p.n.e., 1 : 9 OOO OOO 
Państwo Aleksandra Wielkiego, 1 : 9 OOO OOO 
Państwa hellen"istyczne po r. 188 (po wojnie Rzymian z Antiochem III), 
1 : 9 ooo ooo

1954 Książnica-Atlas - 3000; 1954 Książnica-Atlas, jako mapa podręczna 
1 : 6 OOO ooo, bez aneksów - 20 OOO; 1956 - 1000; 1958 - 2500; 1961 - 2000 
1966 - 4000; 1973 - 6000 [w metryce błędnie 5000] 

11. Ludwik Piotrowicz, Grecja starożytna przed· wybuchem wojny peloponeskiej
(433 r.), 1 :850 000
1948 Książnica-Atlas - 5000; 1953 Książnica-Atlas - 2000: 1956 - 1500; 1957 -
3200; 1959 - 3000; 1966 - 4000; 1973, tytuł uzupełniony: . . .  (r. 433 p.n.e.) - 6000

12. Ludwik Piotrowicz, Kolonizacja grecka i fenicka do IV w. przed n.e., 1 : 3 OOO OOO
VII 1954 Książnica-Atlas - 1000; VIII 1954 Książnica-Atlas, jako mapa pod
ręczna l : 7 500 OOO - 20 OOO; XII 1954 Książnica-Atlas - 2000; III 1956 [pod ty
tułem błędnie 1954] - 1000

13. Ludwik Piotrowicz, Italia starożytna, 1 : 1 OOO OOO
II 1951 Książnica-Atlas - 5000; 1958 - 2300
[Znane są ponadto dwa pojedyncze egzemplarze: l. datowany II 1950 Książni
ca-Atlas - 5500; 2. datowany również II 1950, Książnica-Atlas, z dopiskiem
pod firmą wydawniczą: ,,pod Przymusowym Zarządem Państwowym", czyli po
14 X 1950. Mapy te nie znajdowały się w sprzedaży, niewątpliwie nie były to
pełne nakłady].

. 14. Ludwik Piotrowicz, Imperium Rzymskie pod koniec II wieku, 1 : 3 OOO OOO 
aneks: Egipt Górny, l : 3 OOO OOO 
1951 Książnica-Atlas - 5000; 1956 - 1500; 1958 - 2000; 1960 - 3000; 1968 

4000; 1974 - 5000 
15. Ludwik Piotrowicz, Cesarstwo Rzymskie w I połowie V wieku, 1 : 3 OOO OOO

aneks: Egipt Górny, 1 : 3 OOO OOO
1956 - 1000; 1966 -

0

4000; 1973 - 6000
16. Tadeusz Ladogórski

dwie mapy na arkuszu: Próba odbudowania Cesarstwa Rzymskiego w VI wieku,
1 : 3 ooo ooo
Podboje Arabów w wiekach VII-VIII, 1 : 5 OOO OOO
1964 - 3000

17. Rudolf Jamka, Słowianie w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia, 1 : 1 OOO OOO
1964 - 4000; 1968 - 5000

18. Tadeusz Ladogórski, Słowianie w IX wieku, 1 : 3 OOO OOO
1961 - 3500; 1962 - 3000; 1967 - 4000; 1972 - 5000

19. Józef Humnicki, Polska w X-XII wiek-u, 1 : 1 OOO OOO
aneksy: Słowiańszczyzna Zachodnia w latach około 800-950, 1 : 1 500 OOO

Srodowisko geograficzne Słowiańszczyzny Zachodniej, 1 : 1 500 OOO 
1966 - 4000; 1969 - 5000; 1974 - 5000 

20. Tadeusz Ladogórski, Rozdrobnienie feudalne w Polsce,
mapa główna: Podziały dzielnicowe w XII-XIII wieku, 1 : 750 OOO
aneksy: Próby zjednoczenia Polski na przełomie XIII-XIV w., 1 : 1 500 OOO

Lokacje miejskie do roku 1333, 1 : 1 500 OOO
1965 - 4000

21. Józef Mitkowski, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w latach
1320-1370, 1 : 1 ooo ooo
1960 - 4000; 1963 - 3000; 1969 - 5000

22. Józef Mitkowski, Królestwo Polskie Kazimierza Wielkiego i współczesne mu
księstwa Piastów. Na pqdstawie mapy prof. Władysława Semkowicza: Polska za

' 
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Kazimierza Wielkiego opracował ... 1 : 1 OOO OOO 

1955 - 1000; 1955, jako mapa podręczna 1 : 2 500 OOO - 15 OOO; 1956 - 3000; 

1959 - 3000 

23. Zbigniew Rzepa, Królestwo Polskie i Wlk. Księstwo Litewskie w latach 1370-

1505, 1 : 1 ooo ooo

aneks: Wielka wojna, 1 : 1 500 OOO

1961 - 3000; 1963 - 3000; 1969 - 5000

24. Zbigniew Rzepa, Rzeczpospolita Polska w latach 1505-1648, 1 : 1 OOO OOO

1959 - 3000; 1963 - 3000; 1967 - 4000; 1970 - 4000

25. Zbigniew Rzepa, Rzeczpospolita Polska w latach 1648-1764, 1 : 1 OOO OOO

1958 - 3000; 1963 - 3000; 1967 - 4000; 1971 - 5000

26. Zbigniew Rzepa, Polska w okresie rozbiorów, 1 : 1 OOO OOO

1958 - 3000; 1959 - 3000; 1960, jako mapa podręczna 1 : 2 500 OOO - 15 OOO;

1964 - 4000; 1968 - 6000; 1972 - 5000

27. Michał Komaszyński, Dawne ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1795-

1864, 1 : l 000 000 

aneksy: Wojna polsko-austriacka w r. 1809, 1 : 1 500 OOO 

Zmiany granic w latach 1795-1815, 1 : 1 500 OOO 

1958 - 3000; 1961 - 3000; 1964 - 3000; 1970 - 4000 

28. Zbigniew Rzepa, Ziemie polskie w latach 1864-1914, 1 : 800 OOO

aneksy: Narodowości, 1 : 3 OOO OOO

Rozwój kolejnictwa, 1 : 3 OOO OOO 

Zagłębie Sląska-Dąbrowskie, 1 : 150 OOO 

1955 - 3000; 1957, jako mapa podręczna 1 : 2 OOO OOO - 15 OOO; 1959 - 3000; 

1964 - 4000; 1970 [bez aneksu narodowości] - 4000 

29. Tadeusz Ładogórski, RzeczpospoUta Polska w latach 1918-1939, 

mapa główna: Budowa Państwa Polskiego, 1 : 1 OOO OOO

aneksy: Rozmieszczenie narodowości, 1 : 1 500 OOO

Walki klasowe w latach 1921-1939, 1 : 1 500 OOO 

1962 - 4000; J 964 - 3000; I 969 [w miejscach aneksu narodowości, umieszczony 
nowy aneks: Ośrodki przemysłowe i robotnicze, 1 : 1 500 OOO] - 5000 

30. Julian Janczak, Polska podczas drugiej wojny światowej, 1 : 1 OOO OOO

aneksy: Kampania wrześniowa w 1939 roku, 1 : 1 500 OOO

Polskie formacje wojskowe podczas drugiej wojny światowej, 

1 : 10 ooo ooo

1964 - 5000; 1973 [zmiana tytułu aneksu: Wojna obronna w 1939 roku] - 7000 

31. Józef Wolski, Europa w okresie wędrówek ludów (375-500), 1 : 3 500 OOO

1963 - 3000; 1966 - 4000; 1974 - 5000

32. Bogusław Kaczmarski, Europa od IX-XI wieku, 1 : 4 OOO OOO

aneksy: Podział religijny przy końcu XI wieku, 1 : 10 OOO OOO

Europa zachodnia w IX wieku, 1 : 4 OOO OOO 

1958 - 2000; 1960 - 3000; 1962 - 3000; 1968 (tytuł poprawiony: ... od IX do 

XI ... ] - 5000; 1972 - 5000 

33. Michał Komaszyński, Europa w okresie wypraw krzyżowych XII-XII I w.,

1 : 3 500 ooo

aneksy: Mapa gospodarcza Europy średniowiecznej, 1 : 6 OOO OOO

Ważniejsze wyprawy krzyżowe, I : 6 OOO OOO 

1961 - 3000; 1963 - 3000; 1971 - 5000 
34. Bogusław Kaczmarski, Europa w okresie tworzenia się monarchii stanowych

(XIV-XV w.), 1 : 3 500 OOO

aneksy: Francja i Anglia w czasie wojny stuletniej ( 1337-1453), 1 : 3 500 OOO

Rewolucja husycka, 1 : 3 500 OOO 

1962 - 3000; 1971 - 5000 
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35. Tadeusz Ładogórski, Europa w XVI wieku, 1 : 4 OOO OOO 

aneksy: Niderlandy w dobie rewolucji 1565-1609, 1 : I 600 OOO 

Reformacja i kontrreformacja, 1 : 7 500 OOO 

Wojna chłopska w Niemczech w r. 1525, 1 : 2 OOO OOO 

1956 - 2000; 1958 - 2000; 1960 - 3000; 1972, zmiana tytułów aneksów: ... rewo
lucja (1566-1609) oraz ... w Niemczech (1524-1525) - 5000 

36. Julian Janczak, Europa w połowie XVII wieku, 1 : 3 500 OOO

aneksy: Europa środkowa w czasie wojny trzydziestoletniej, 1 : 3 500 OOO

Posiadłości kolonialne państw europejskich w połowie XVII wiek11, 

bez skali 
1959 - 3000; 1962 - 3000 

37. Julian Janczak, Europa w XVIII wieku (do roku 1789), 1 : 3 500 OOO 

aneks: Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,

1 : 5 ooo ooo 

1962 - 3000; 1964 - 3000; 1973 - 5000 

38. Michał Komaszyński, Europa w latach 1789-1814, 1 : 3 500 OOO 

aneksy: Francja w okresie Wielkiej Rewolucji 1789-1794, 1 : 3 500 OOO 

Niemcy i Włochy w latach 1795-1805, I : 3 500 OOO 

1960 - 3000; 1962 - 3000; 1970 - 4000 

39. Michał Komaszyński, Europa w latach 1815-1871, 1 : 4 OOO OOO 

aneksy: Komuna Paryska - 1871, 1 : 100 OOO 

Zjednoczenie Włoch 1859-1870, 1 : 4 OOO OOO 

Zjednoczenie Niemiec 1866-1871, 1 : 4 OOO OOO 

1954 Książnica-Atlas - 1000; II 1955 - 2000; X 1955 - 1000; XII 1955 - 5000; 

1955, jako mapa podręczna l : 10 OOO OOO - 30 OOO; 1956, jako podręczna jw. -
15 OOO; 1957, jako podręczna jw. - 15 OOO; 1969 [Mapa pod względem treści 
przerobiona. Zmiana tytułów aneksów: ... Paryska w r. 1871, ... wioch w latach 
1859-1870 oraz ... Niemiec w latach 1866-1871. Aneksy Włoch i Niemiec po
większone do 1 : 3 500 OOO] - 5000 

40. Julian Janczak, Europa w latach 1848-1849 „Wiosna Ludów", 1 : 3 500 OOO 

aneksy: Mapa gospodarcza Europy w połowie XIX w., 1 : 10 OOO OOO 

Ziemie polskie w latach 1844-1848, 1 : 1 500 OOO 

1963 - 3000; 1968 - 5000; 1972 - 5000 

41. Zbigniew Rzepa, Europa w latach 1871-1914, 1: 3 500 OOO 

aneksy: Bałkany w końcu XIX wieku, 1 : 3 500 OOO 

Bałkany na początku XX wieku, 1 : 3 500 OOO 

Ugrupowania mocarstw i ich potencjał wojenny przed wybuchem woj
ny światowej, 1 : 12 ooo OOO 

Etnografia, l : 12 OOO OOO 

1956 -5000; 1957, jako mapa podręczna 1 : 10 OOO OOO - 15 OOO; 1960 -3000: 

1965 -4000; 1971 [zmiana tytułów aneksów: Państwa bałkańskie w końcu 
XIX wieku, Państwa bałkańskie na początku XX wieku oraz ... przed wybu
chem I wojny światowej. Aneksu etnografii nie ma] - 5 OOO 

42. Tadeusz Ładogórski, Europa podczas I wojny światowej i Rewolucji Paździer
nikowej, 1 : 3 500 OOO 

aneksy: Zakończenie wojny na pograniczu francusko-belgijsko-niemieckim, 
1 : 1 500 ooo "'

Swiat podczas I wojny światowej, 1 : 60 OOO OOO 

1962-4000; 1964- 3000; 1967 -4000; 1973-6000 

43. Tadeusz Ładogórski, Europa w latach 1918-1939, 1 : 3 500 OOO 

aneksy: Zwycięstwo rewolucji na Syberii i w Azji Srodkowej, 1 : 25 OOO OOO 

Wojna domowa i agresja japońska w Chinach, 1 : 15 OOO OOO 

Swiat po pierwszej wojnie imperialistycznej, 1 : 110 OOO OOO 
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1960 -4000; 1960, jako mapa podręczna 1 : 10 OOO OOO - 15 OOO; 1962 -3000; 

1964-3000 

4-!. Julian Janczak, Europa podczas drugiej wojny światowej; 1 : 3 OOO OOO 

1964-5000 
45. Julian Janczak, Europa po drugiej wojnie światowej (do r. 1965), 1 : 3 OOO OOO

aneks: Ugrupowania polityczno-wojskowe i gospodarcze w Europie po drugiej
wojnie światowej, 1 : 10 OOO OOO 

1967 -5000 [w metryczce błędnie 4000) 
16. Tadeusz Ładogórski, Wielkie odkrycia geograficzne i zabory kolonialne od

początku XV do polowy XVII wieku, 1 : 22 OOO OOO
aneks: Rozwój horyzontu· geograficznego i zmiana dróg handlowych od XIV-

XVII wieku, 1 : 100 OOO OOO 

1957 -2000; 1957, jako mapa podręczna 1 : 60 OOO OOO - 15 OOO; 1958-2100; 
1960- 3000; 1962 - 3000; 1967- 5000; 1972 [zmiany tytułów: .. .i podboje ko
lonialne ... oraz ... i zmiana szlaków handlowych od XIV do XVII wieku] -5000 

47. Bogusław Kaczmarski, Mapa polityczna światn w okresie 1871-1914,
I : 22 OOO OOO
1959 -3000; 1959, jako mapa podręczna 1 : 60 OOO OOO - 15 OOO; 1962 - �OOO;
1969-5000; 1972 [zmiana w tytule: . . .  w latach 1871-1914]-5000

-!8. Bogusław Kaczmarski, Swiat podczas drugiej wojny światowej (1939-1945),
I : 22 OOO OOO
1965-5000; 1971 - 6000

PAl'<STWO\VE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH 

W WARSZAWIE 

49. Walki zbrojne z najeźdźcą hitlerowskim na ziemiach Polski w latach 1939-45.
Wybrane miejsca bitew, walk i akcji bojowych, 1 : 600 OOO
aneksy: Linie kolejowe szczególnie atakowane przez partyzantów, bez skali

Szlak bo;owy ludowego Wo;ska Polskiego, bez skali
Wydano z inicjatywy Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa

Opracowanie autorskie Bolesław Dolata i Tadeusz Jurga (Wojskowy Instytut
Historyczny)
Tytuł i legenda też w językach: ros., ang., franc. i niem.

1964-5000; 1964, jako mapa podręczna 1 : 1 500 OOO -10 .OOO; 1965- 5000; 1968,

jako podręczna jw. - 23 OOO; 1972 -5000; 1972, jako mapa podręczna jw. - 25 OOO

50. Polacy na frontach Il wojny światowej 1939-1945, 1 : 4 OOO OOO.

Wydano z inicjatywy Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa

1966- 5000; 1968- 6900; 1968, jako mapa podręczna 1 : 10 OOO OOO-20 OOO; 1971,

jako podręczna jw. - 32 OOO; 1972 [na mapie ściennej omyłkowo podana skala

1 : 10 OOO OOO] - 5000
51. Zbrodnie hitlerowskię na ziemiach Polski w latach 1939-45, 1 : 600 OOO

Wydano z inicjatywy Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa na 

podstawie materiałów Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich

Legenda też w językach: ros., ang., franc. i niem.

1962-5000; 1962, jako mapa podręczna 1 : 1 500 OOO [wprowadzony tytuł też

w jęz.: ros., ang., franc. i niem.] - 15 OOO; 1965- 5000; 1968, jako podręcznika
jw. - 23 OOO; 1971-6000; 1971, jako podręczna jw. - 25 OOO

52. Walki z najeźdźcą hitlerowskim i zbrodnie hitlerowskie na terenie woj. gdai't
skiego w latach 1939-1945, 1 : 130 OOO

Wydano z inicjatywy Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pom
ników Walk i Męczeństwa w Gdańsku
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Tytuł i legenda też w językach: ros., ang., franc. i niem. 

1968 -4000 

53. Walki z najeźdźcą hitlerowskim i zbrodnie hitlerowskie na terenie woj. kosza

lińskiego w latach 1939-1945, 1 : 175 OOO

Wydano z inicjatywy Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pom

ników Walki i Męczeństwa i Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich

w Koszalinie

Tytuł i legenda też w językach: ros., ang., franc. i niem.

1974-1500

54. Walka z najeźdźcą hitlerowskim i zbrodnie hitlerowskie na terenie woj. kra

kowskiego w latach 1939-1945, 1: 175 OOO

Wydano z inicjatywy Wojewó'dzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pom

ników Walki i Męczeństwa w Krakowie

Tytuł i legenda też w językach: ros., ang., franc. i niem.

1971-4000

55. Miejsca walk i męczeństwa narodu polskiego na terenie wo;. opolskiego w la

tach 1920-1945, 1 : 150 OOO

Wydano z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Ochrony Pom

ników Walki i Męczeństwa w Opolu

Tytuł i legenda też w językach: ros., ang., franc. i niem.

1974-1500

56. Walki z najeźdźcą hitlerowskim i zbrodnie hitlerowskie na terenie woj. rze

szowskiego w latach 1939-1945, 1 : 200 OOO

Wydano z inicjatywy Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pom

ników Walki i Męczeństwa w Rzeszowie

Tytuł i legenda też w językach: ros., ang., franc. i niem.
1973-3000

57. Walki z najeźdźcą hitlerowskim i zbrodnie hitlerowskie na terenie woj. war

szawskiego w latach 1939-1945, I : 175 OOO

Wydano z inicjatywy Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pom

ników Walki i Męczeństwa w Warszawie

Tytuł i legenda też w językach: ros., ang., franc. i niem.

1971 -4000

58. Warszawa w walce 1939-1945, bez skali

aneksy: Starówka bez skali

Zniszczenie Warszawy przez hitlerowców, bez skali 

Materiały zebrał i opracował redaktor Janusz Łopatto 

Wydano pod patronatem Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 

1969 - 4000; 1970, jako mapa podręczna, bez skali -20 OOO 

59. Walki z najeźdźcą hitlerowskim i zbrodnie hitlerowskie na terenie woj. zielo

nogórskiego w latach 1939-1945, 1 : 200 OOO

Wydano z inicjatywy Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Po

mników Walki i Męczeństwa, Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerow

skich oraz Zarządu Okręgu ZBoWiD w Zielonej Górze

Tytuł i legenda też w językach: ros., ang., franc. i niem.

1973 - 3000

WYDAWNICTWO 

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWE,J 

60. Paryż w okresie Komuny 1871 r.

plan główny: Walka na barykadach Paryża (maj 187 l r.), skala linijna, ok.

1 : 20 ooo
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aneks: Walka na przedpolach Paryża (kwiecień 1871 r.), skala linijna, 1 :  100 OOO 

arkusz ozdobiony 5 portretami 

[ok. 1946] -? 

61. Szlak bojowy odrodzonego Wojska Polskiego, 1 : 2 500 ooo

na arkuszu ponadto 4 wykresy

1949-?
62. Wyzwoleńcze boje Armii Radzieckiej. Mapa działań wojennych 1941-1945,

1 : 2 ooo ooo

aneks: Działania wojenne w rejonie Pieczengi, 1 : 1 OOO OOO

na arkuszu ponadto 2 wykresy oraz teksty

Opracowanie historyczne według źródeł radzieckich kpt. Tadeusz Rawski

l!l49-?

63. Druga wojna światowa w Europie w latach 1941-1945
na arkuszu 4 mapy 1 : 12 OOO OOO, pt.: grudzień 1941 - Listopad 1942, sytuacja
z dnia 4 lipca 1943, sytuacja z dnia 31 lipca 1944, maj 1945, ponadto 4 teksty

1950-?

64. Wielka Październikowa Rewolucja s_ocjalistyczna i tryumfalny pochód władzy
radzieckiej, październik 1917 - luty 1918, 1 : 2 500 OOO

aneksy: Powstanie zbrojne w Piotrogrodzie 25 X (7 XI 1917 r.), bez skali

bez skali 

Powstanie zbrojne w Moskwie 25 X - 2 XI (7 XI - 15 XI) 1917 r.,

bez skali 

Część azjatycka Rosji, 1 : 12 500 OOO 

na arkuszu ponadto 4 ilustracje i teksty 

Wykonano według mapy wydanej przez Główny Zarząd Geodezji Kartografii 

przy Radzie Ministrów ZSRR w Moskwie, 1949 r. 

1950 -? 

65. Wojna domowa w ZSRR w latach 1918-1922, 1 : 4 500 OOO

na arkuszu ponadto liczne ryciny i teksty

Wykonano według mapy wydanej przez Główny Zarząd Geodezji Kartografii 

przy Radzie Mi:listrów ZSRR w Moskwie, 1949 r.

1950-?
66. Bolesław Dolata, Działania bojowe LW.P i oddziałów ludowej partyzantki prze

ciwko hitlerowskiemu najeźdźcy w latach wojny światowej, [ok. 1 : 1150 OOO]

aneksy: Ośrodki formowania, rejony koncentracji, trasy przejazdów i przemar
szów, kierunki działań oraz miejsca walk Polskich Sil Zbrojnych 

w ZSRR (V 1943 - VII 1944), bez skali 

Walki 1 Armii WP na przyczółku warecko-magnuszewskim (VIII -

IX 1944), skala linijna, ok. 1 : 300 OOO 

Walki 1 Armii WP pod Dęblinem i Puławami (VII VIII 1944), skala 

linijna, ok. 1 : 300 OOO 

Wyzwolen·ie Warszawy (14 - 17 I 1945), bez skali

Udział 1 DP im. T. Kościuszki w wyzwoleniu. Pragi (10-15 IX 1944)
oraz walki 1 Armii WP o· przyczółki warszawskie (16-23 IX 1944),
skala linijna, ok. 1 : 150 OOO

Ważniejsze akcje zbrojne GL i AL na terenie Warszawy, skala linijna,

ok. 1 : 50 ooo
Bitwa partyzancka w lasach Janowskich i puszcz11 Solskiej (9-25 VI
1944), oprac. wg W. Tuszyńskiego, skala linijna, ok. 1 : 450 OOO

Bitwa partyzancka w lasach Suchedniowskich (16-20 IX 1944), skala

linijna, ok. 1 : 130 OOO

Bitwa partyzancka pod Radoszycami w rej. wsi Gruszka (29 IX 1944),
skala linijna, ok. 1 : 175 OOO
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Udział jednostek polskich w szturmie BerUna (30 IV - 2 V 45), skala 
linijna, ok. 1 : 200 OOO 
Działania bojowe ludowego lotnictwa polskiego w operacji berlińskiej 

16 IV - 4 V 1945), bez skali 
Bitwa 1 Armii WP o Kołobrzeg (8-18 III 1945), skala linijna, ok. 
1 : 22 0000 

na ,arkuszu ponadto 2 aneksy tekstowo-statystyczne 
1969-? 

AUS DEN FORSCHUNGEN UBER DI.E WSTORISCHE KARTOGRAPHIE 

FUR DEN SCHULGEBRAUCH IN VOLKSPOLEN (Wandkarten) 

In den ersten Nachkriegsjahr.en, als es im Schulwesen an geschichtlichen Wand
karten mangelte, beschiiftigten sich zwei Anstalten mit deren Herausgabe: Pomoce 
i Urządzenia Szkolne in Kraków sowie Książnica-Atlas in Wrocław. Der Krakower 
Verlag gab 8 Karten heraus (bis 1952), der Wrnclawer 5 Karten (bis 1954). Seit 
1955 sind 34 geschichtliche Wandkarten in der Anstalt Państwowe Przedsiębiorstwo 
Wydawnictw Kartograficznych erschienen, und zwar in deren Filiale in Wrocław, 
die auf der Basis der Verlagsanstalt Książnica-Atlas entstanden war. In Wrocław 
sind also insgesamt 39 geschichtliche Wandkarten fiir den Schulgebrauch entstanden. 
Die Wrocławer Karten begann man seit 1955 in neuer, vervollstiindigter Gestalt 
herauszugeben: neben politischem Gehalt beriicksichtigten sie auch gesellschaftli
che, wlrtschaftliche, militarische und die Nationalitiiten betreffende Angaben. Fast 
alle Karten sind vom Bildungsressort approl:Ylert worden. Ausserdem gab die Zen
trale der Verlagsanstalt PPWK in Warszawa 11 geschichtliche Karten heraus, der 
Verlag des Verteidigungsministeriums dagegen 7 Wandkarten anderen Charakters, 
die fiir das Schulprogramm nicht geeignet waren. 

Bei der Beurteilung von Wandkarten muss man deren Geeignetheit Iiir den 
Schulgebrauch priifen (Anpassung ans Schulprogramm, Lesbarkeit). Nur ein Teil 
der herausgegebenen Karten entsprach diesen Erfordernissen: die Mehrzahl war 
mit historischen Inhalten iiberladen. Zum besseren Verstiindnis der Geschichte 
dient auf den geschichtlichen Karten die Beriicksichtigung der Gestaltung der Ober
fliiche des behandelten Raumes, Leider fehlt dieses Element auf den meisten Kar
ten. Geschichtliche Wandkarten mit Elementen der Oberflachengestaltung sollten we
niger historische Angaben beinhalten. Deshalb sollten geschichtliche Karten, die 
Entwicklungsprozesse darstellen, nicht zu lange Zeitabschnitte umfassen. Man sollte 
auch mehr thematische und Querschnitte behandelnde Karten herstellen. Schliess
lich sollte vermieden werden, dass dieselben Karten sowohl im Geschichtsunter
richt in den Oberschulen als auch in den Grundschulen verwendet werden. Fiir die 
letzteren miisste man ein neue Kartenreihe bearbeiten. 

Den Artikel ergiinzt eine Bibliographie von geschichtlichen Wandkarten, die die 
Errungenschaften Volkspolens auf diesem Gebiet veranschaulicht. 




