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TADEUSZ LAD0G0RSKI 

SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI 

WROCLAWSKIEJ PRACOWNI zAKLADU ATLASU HiSTORYCZNEGO 

IH PAN W LATACH 1953-1969 

Pracownia Zakladu Atlasu Historycznego powstala we Wroclawiu do
piero w kwietniu 1953 r. po wczesniejszej nieco organizacji Instytutu 
Historii PAN w Warszawie. Jej start w wysokim stopniu ulatwil spa
dek przej�ty po zlikwidowanym jednoczesnie sl,iskim oddziale Instytutu 
Zachodniego (zwanym takze Instytutem S!,iskim). Spadek ten skladal 
si� z biblioteki, zbioru map i - ca najwazniejsze - szesciu zatrudnio
nych pracownik6w naukowych, wsr6d kt6rych bylo dw6ch doktor6w 
(S. Golachowski i T. Ladog6rski). Rychlo jednak, bo juz w latach 1956 
i 1957, ilosc etat6w Pracowni zmalala da czterech, a w obecnym jej skla
dzie znajduj,i si�: 1 profesor nadzwyczajny (T. Ladog6rski), 1 doktor 
habilitowany (J. Janczak, zatrudniony ad 1956 r.) 1 i 2 magistr6w (B. 
Kaczmarski i J. Wasch, ten ostatni zatrudniony ad 1957 r.). Podkreslic 
trzeba, ze Pracowni� opuscili na wlasn,i prosb� wartosciowi ludzie, 
a mianowicie S. Golachowski, obecnie profesor nadzwyczajny, kierow
nik Katedry Geografii Gospodarczej Uniwersytetu Wroclawskiego, dr 
M. Komaszynski, docent habilitowany, pracownik WSE w Katowicach 
(doktorat o.\rzymal jeszcze w Instytucie Historii PAN za prac� o rozwoju 
urbanistycznym Wroclawia w pierwszej polowie XIX w.), doktorzy 
H. Szulc6wna i Z. Rzepa, obecnie adiunkci w pracowniach Instytutu 
Geografii PAN w Warszawie i Wroclawiu. Przyczyny „ucieczek" byly 
r6zne, najczP,sciej zamilowanie da pracy dydaktycznej. 

1 T. 'Ladogörski otrzymal stopnie docenta i profesora za ksic1i.ki: Generalne 
tabele statystyczne Slqska 1787 roku, Wroclaw 1954, ss. 328 + mapka, i Studia 
nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wroclaw 1958, ss. 231 + 3 mapy; natomiast 

J. Janczak uzyskal doktorat i habilitacjE: za ksic1Zki: Rozmieszczenie produkcji 
roSUnnej i zwierz�cej na Slqsku na przelomie XVIII ( XIX wieku, Wroclaw 1964, 

ss. 196 + 3 wklejki z tabl. (w tekScie 30 mapek) i Okr�gi rolnicze Polski zachod
niej i p6lnocnej w pierwszej polowie XIX wieku, Wroclaw 1969, ss. 228 + atlas 
26 map. 
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Do podstawowych zadan Pracowni Wroclawskiej nalezii: po pierw
sze, przygotowanie do druku obszernego At!asu historycznego Slqska 
z konca XVIII wieku, po wt6re, sukcesywne opracowania ilustracji kar
tograficznej kolejnych tom6w Historii Slqska, a wsp6lnie z Pracownii. 

Warszawski. - Historii Polski. Niemale, a z biegiem czasu mnozi.ce si� 
zam6wienia wplywaji.ce od autor6w i redaktor6w obu wymienionych 
fundamenta!nych wydawnictw historycznych musialy byc realizowane 
szybko i w okreslonych terminach, w wysokim wi�c stopniu ograniczaly 
produkcj� szczuplego grona wroclawskich kartograf6w historycznych 
w zakresie ich pierwszego zadania. 

Plan szczeg61owego i obszernego Atlasu historycznego Slqska ·z kon
ca XVIII wieku powstal w zwii.zku z og6lnopolski. koncepcjq Atlasu hi
storycznego Polski X'VI wieku, opracowani. i realizowani. przez pierw
szego kierownika ZAH, prof. S. Herbsta. Jej owocami byly publikowane 
juz (w 1958 r.) atlas historyczny wojew6dztwa plockiego, opracowany 
w Warszawie pod osobistym kierunkiem inicjatora, i atlas Prus Kr6lew
skich M. Biskupa (wydany w 1961 r.). Brak odpowiednich zr6del do 
Sli.ska XVI stulecia nie pozwolil Pracowni Wroclawskiej wykonac po
dobnego atlasu historycznego tej samej epoki. Po dyskusji zdecydowano 
si� na wyb6r przekroju p6zniejszego, a mianowicie konca XiVIII w. Prze
mawialy za nim: program przedwojennej Komisji Atlasu Historycznego 
Polski PAU, kierowanej przez prof. W. Semkowicza, i wydana w 1930 r. 
mapa wojew6dztwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego, opraco
wana przez K. Buczka, najwi�cej jednak - bogactwo sli.skich zr6del 
tego czasu, kt6re stwarzaji. geografowi historycznemu szczeg6lnie ko
rzystne warunki pracy. Do najcenniejszych nalezi.: znany juz <lose sze
roko wielotomowy opis geograficzno-statystyczny Sli.ska pi6ra F. A. 
Zimmermanna i niedawno odkryte tabele statystyczne Sliiska z 1787 r. 
Zgodnie z og6lnopolski. koncepcji. prof. Herbsta przygotowywany atlas 
sli.ski b�dzie skladac si� z trzechocz�sci: 1. tzw. mapy podstawowej (topo
graficznej), zawieraji.cej dokladny obraz (w podzialce 1 : 200 000 w dru
ku} fizjografii kraju, jego osadnictwa, dr6g i granic · administracyjnych, 
2. ponad 40 map i mapek problemowych (publikowanych w r6zriych po
dzialkach), ilustruji.cych rozmieszczenie r6znych zjawisk demograficz
nych, spolecznych i gospodarczych, oraz 3. komentarza map uzupelnio
nego täblicami statystycznymi i skorowidzami. 

W ciiigu kilkunastoletniej pracy wykonano wszystkie mapy proble
mowe atlasu sli.skiego; pozostaji. do opracowania mapa podstawowa i ko
mentarz. �rzewazna cz�sc sporzi.dzonych map bY.la juz publikowana 
i omawiana bqdz to w Historii S!qska, t. II, cz. 1 (1763-1806), bi.dz to 
w cytowanej ksii.zce J anczaka o produkcji rolniczej na Sli.sku, biidz tez 
w rozprawach Ladog6rskiego i Kaczmarskiego. Opracowanie atlasu wy-
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magalo prac wst<:pnych i analitycznych opracowan cz<:sciowych. Nale
zaly do nich w pierwszym rz<:dzie: publikacja podstawowego zr6dla, ja
kim S'1 tabele statystyczne 1787 r., i krytyczne analizy zr6dloznawcze, 
kt6re z reguly musialy wykraczac poza ustalone ramy chronologiczne 
atlasu i obejmowac cal'I epok<i. Szczeg6lnie pozyteczne okazaly si<i kry
tyczne oceny wartosci rejestr6w ludnosci wykonywanych w drugiej po
lowie XVIII i pierwszej polowie XIX w.2 Kartograficzne opracowania 
niekt6rych zagadnien, jak produkcja rolnicza i wlasnosc feudalna, wy
magaly bardzo szerokiej archiwalnej kwerendy zr6dlowej. Koniecznosci'I 
bylo tez gruntowne zapoznanie si<: z metodologi'I nowoczesnej geografii, 
a zwlaszcza tak interesuj'lcych, ale trudnych problem6w, jak wyznacza
nie funkcji gospodarczych miast i granic region6w zjawisk zycia gospo
darczego '· Opracowania kartograficzno-historyczne wi'lzaly si<: wi<:c ze 
studiami zr6dloznawczo-metodologicznymi i badaniami szeregu proble
m6w, jak rozw6j ludnosci, g<:stosc zaludnienia i rozmieszczenie miast, 
stosunki narodowosciowe i wyznaniowe, ilosc i wielkosc posiadlosci feu
dalnych, rozmieszczenie produkcj i roslinnej i zwierz<:cej, podzial $J'lska 
na strefowe okr<:gi produkcji rolniczej, rozmieszczenie produkcji rze
mieslniczej i przemyslowej, okr,:gi tej produkcj i, a zwlaszcza sudecki 
okr,:g przemyslowy, funkcje gospodarcze miast i tworzenie si,: zespo-
16w miejskich o okreslonych funkcjach. Przewain'I cz<:sc tych badan 
opublikowano w formie ksi'liek lub rozpraw i rozdzial6w Historii 8lqska' 

2 W Generalnych ta·belach ... rozprawa T. Lad o g 6 r s k i e g o pt. Specjalne 
uj�cie ludnoSci Slqska 1787 r. na tle innych statystyk Slqskich doby OSwiecenia; 
B. K a c z m a r s k i, Ocena spis6w ludno§ci na Slqsku z pierwszej polowy XIX 
wieku (PrzeszloSC Demogr. Polski, t. I, 1967); T. Lad o g 6 r s k i, Zludzenia 
pruskiej statystyki ludnoSci pierwszej polowy XIX wieku i pr6by jej korekty na 
Stqsku (tam:Ze, t. III, 1969); t e n Z e, Uwai}i o ir6dlach dotyczqcych zasi�gu mowy 
polskiei na Dolnym Slqsku (1780-1840) (Studia Sl'lskie, t. X, 1966). 
-

,3 T. Lad o g 6 r s k i, Atlas historyczny Slqska z koiica XVIII wieku i regiony 
spoleczno-gospodarcze tego kraju (l{wart. Hist. K.M., R. XV, 1967). Problemy 
metodologiCZne poruszyl r6wnieZ J. Janczak w rozdzialach wst�pnych obu cyto
wanych wyiej ksiqi.ek., 

4 T. Lad o g 6 r s k i, LudnoSC i narodowoSci (Historia Slqska, t. II, cz. l, 

t. II, cz. 2); t e nie, Rozmieszczenie ludnoSci i miast na Slqsku w koil.cu XVII� 
wieku (Przeszl. Demogr. Polski, t. H, 1968); J. J a n  c z a k, Rozmieszczenie wy
zna1i na Stqsku w pierwszej polowie XIX wieku (tamie, t. I, 1967); Z. R z e p a, 

WlasnoSC ·feudalna na Slqsku pod koniec XVIII w. Metoda badan statystycznych 
(Sob6tka, R. IX, 1956); J. W o  s c h, Miejska wlasnoSC ziemska na G6rnym Slqsku 
w 1782 roku i jej pochodzenie (Studia SI4skie, ser. nowa, t. X'11II, Opale 1968); 
Caloksztalt zagadniell Slqskiej produ kcji rolniczej przedstawil Janczak w rozpra

wie doktorsk.iej; t e n Z e, Wie§ i rolnictwo (Historia Slqska, t. II, cz. 2); J. J a n
c z a k, J. D z i e Z y c, Zmiany w strukturze i rozmieszczeniu produkcji roSlinnej 
na Slqsku od koiica XVIII wieku do czas6w wsp6lczesnych (Studia z Dziejöw 
Gosp. Wiejsk., t. VIII, 1966); J. Ja n c z a k, Problem sily pociqgowej na Slqsku 
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i w ten spos6b przygotowano opracowanie planowanego, syntetycznego 
kamen tarza atlasu sliiskiego. 

Ale droga tego kierunku pracy nie byla prosta. Na wrzesniowej kon
ferencji 1964 r. zorganizowanej w Instytucie Historii poddano krytycz
nej ocenie koncepcj� Atlasu historycznego Polski realizowanii od 11 lat; 
nast�pstwem zas tej krytyki byly zarziidzenia polecajiice rezygnacj� 
z map problemowych i ograniczenie prac zakladowych do przygotowania 
map podstawowych w skali 1 : 200 000 lub 1 : 250 000. Tak zasadnicze 
zmiany nie zamkn�ly dy�kusji, ale przeniosly jq na lamy czasopism. 
Wzi�li w niej udzial: prof. Herbst, nowy kierownik ZAH doc. W. Pa
lucki, I. Gieysztorowa, prof. S. Hoszowski, prof. M. Kielczewska-Zale
ska, T. Ladog6rski i H. Rutkowski 5• Przewazna cz�si: dyskutant6w bro
nila koncepcji problemowego atlasu spoleczno-gospodarczego, dlatego 
ostatecznie pozwolono Pracowni Wroc!awskiej kontynuowai: prace nad 
slqskim atlasem problemowym XVIII w. Nildal jednak dyskusyjnii pozo
stala chronologia slqskiej mapy podstawowej. Domagano si� mianowicie 
opracowania takiej mapy dla XVI w. zgodnie z prograrnem og6lnopol
skim. W 1968 r. Pracownia Wroclawska ponownie uzasadni!a swoje sta
nowisko, wskazujiic na brak potrzebnych zr6de! w sliiskich zasobach ma
teria!owych �VI w. oraz potrzeb� scislego powiqzania sliiskiej mapy 
podstawowej z pracami nad atlasem problemowym XVIII stulecia. Po
parla iii w tej sprawie znakomita wi�kszosi: 24 uczestnik6w specjalnej 
ankiety ZAH, kt6rzy jednoczesnie wypowiedzieli si� w trudnej do roz
wiiizania kwestii nazewnictwa podstawowych map ziem zachodnich i p6!
nocnych. Zastanawiano si� mianowicie, czy nazwy osad majq byi: poda
wane na mapach wy!iicznie w brzmieniu dzisiejszym - ze wzgl�du na 
specyficzny charakter cz�sciowo zgermanizowanego dawnego nazewnic
twa Ziem Odzyskanych, czy tez nalezy dqzyi: do rekonstrukcji polskich, 
niemieckich i innych nazw historycznych. Poklosie ankiety bylo przed-

pod koniec XVIII i w pierwszej polowie XIX wieku (Sob6tka, R. �I, 1966); 
t e n Z e, Okr�gi sadownicze na Slqsku pod koniec XVIII wieku (Zesz. Nau k. UWr., 

Historia, t. V, 1961); B. K a c z m a r s k i, Rozmieszczenie hutnictwa Zelaznego na 

Slqsku w okresie 1740-1806 (Zaranie Slctskie, 1961); t e n Z e, Charakter funkcjo
nalny miast Slqskich w ko1icu XVIII wieku (Kwart. Hist. K.M., R. XllV, 1966); 

J. Ja n c z a  k, Po-lqczenia pocztowe na Siqsku pod koniec XVIII wieku (Acta 

Univ. Wratis., Historia, t. X, Wroclaw 1965). 

s S. H e r b s t, Atlas na rozdroZu (Studia Historyczne. Ksi�ga jubileuszowa ... 

Stanislawa Arnolda, Warszawa 1965); T. Lad o g 6 r s k i, Uwagi o nowej kon

cepcji „Atlasu historycznego Polski" (Kwart. Hist., R. LXXIV, z. 1, 1967); W. Pa
l u c k i, Atlas historyczny ziem polskich drugiej polowy XVI wieku (tamZe, 

R. LXXIV, z. 1, 1967); T. L ad o g 6 r s k i, Od.powiedZ doc. Wl. Paluckiemu 

(tamZe, z. 2); inne wypowiedzi w „Kwart. Hist. K. M.", R. XIV, z. 4, 1966, oraz 
R. XV, z. 2 i 3, 1967. 
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miotem rozwai:an specjalnej narady zorganizowanej w Warszawie w ma
ju 1969 r. przez kierownika ZAH doc. Paluckiego, ä. zagajonej obszerniej
sz11 wypowiedziq T. Ladog6rskiego. Postanowiono wtedy, i:e wykonany 
jui: komplet sl11skich map i mapek problemowych z konca XVIII w. 
zostanie w najblii:szych latach uzupelniony przegl11dow11 (uproszczon11) 
map11 podstawow11 w skali 1 : 500 000 (w druku) oraz odpowiednim synte
tycznym komentarzem, a uzyskana w ten spos6b zwarta calosc ukai:e si,: 
jako jeden z tom6w seryjnej publikacji Atlas historyczny Polski. Nato
miast opracowanie i wydanle szczeg61owej mapy podstawowej w skali 
1 : 200 000 zdecydowano przeloi:yc na nieco p6i:niejsze lata. 

Dyskutujqc jednoczesnie trudny problem nazewnictwa map histo
rycznych, zwlaszcza podstawowych map ziem zachodnich i p6!nocnych, 
uznano, i:e obecnym potrzebom i stosunkom najbardziej odpowiada roz
wi11zanie proponowane przez j,:zykoznawc,: prof. W. Taszyckiego, uzupel
nione i przystosowane do potrzeb atlasu historycznego Polski przez 
T. Ladog6rskiego. Zdaniem prof. Taszyckiego podstawowe mapy histo
ryczne powinny posiadac w zasadzie polskie nazwy historyczne, w wy
padkach zas braku takich nazw - dzisiejsze nazwy miejscowosci. Mapy 
bowiem historyczne powinny zachowac charakter map polskich, a wi,:c 
taki:e polskq toponimi,:, zgodnie z praktykq ustalon11 w literaturze hau
kowej. Opracowuj11c pod tym k11tem widzenia nazewnictwo ziem za
chodnich i p61nocnych napotykamy co najmniej cztery grupy nazw miej
scowych. Do pierwszej nalei:11 osiedla o nazwach odwiecznie polskich, 
wyst,:puj11cych w formach nie zmienionych od sredniowiecza po dzien 
dzisiejszy. Do drugiej miejscowosci, kt6re w XVIII w. mialy jeszcze 
historyczne nazwy polskie, ale po drugiej wojnie swiatowej otrzymaly 
inne nazwy polskie, niekiedy urabiane od nazwisk r6i:nych os6b. Na 
mapach historycznych takim osiedlom nalei:y przywr6cic dawne nazwy, 
ale w nawiasach lub innq czcionk11 trzeba dodac - jako cbjasnienie -
dzisiejsze polskie. Trzeci11 grup,: tworzq osiedla, kt6re w :>QVIII w. mialy 
tylko niemieckie nazwy. Osiedla takie powinny otrzymac wsp6lczesne 
nazwy polskie, ale wpisane i drukowane r6wniei: w nawiasach lub innit 
czcionkq. Wreszcie do czwartej grupy zaliczamy nazwy tych starszych 
osiedli, kt6re p6zniej opustosza!y lu b zostaly wl11czone do s11·siednich 
wi,:kszych wsi lub miast, a kt6re w przeszlosci nigdy nie mialy i dzis tei. 
nie maj11 nazw polskich. Wyjqtkowo tym miejscowosciom - nielicznym 
zreszt11 - nalei:y pozostawic ich nazwy niemieckie, rezygnuj11c z tworze
nia sztucznych form polskich. Do tak opi�anych polskich map podstawo
wych, przeznaczonych dla szerszego grona ui:ytkownik6w, trzeba dol11-
czac dodatkowe oleaty o identycznej podzialce z nazwami wyst.:puj11cymi 
powszechnie w i:r6dlach historycznych, a wi,:c niemieckimi lub polskimi 
w formach zgermanizowanych. Dodatkowe oleaty zast11pi11 tak bardzo 
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poiqdane przez badaczy tzw. mapy warsztatowe, ulatwiajqce znakomicie 

lokalizacj,: miejscowosci wyst,:pujqcych w toku prowadzonych badan. 
Konczqc om6wienie problematyki Atlasu historycznego Slqslw. z konca 

XVIII wieku dodac trzeba, ie wedlug pierwotnego planu !qcznie z nim 
mia! powstac podobny problemowy atlas Wroclawia i jego strefy pod
mif>jskiej na przelomie XVIII i XIX w. Prace te, wykonywane przez 
S. Golachowskiego i H. Szulc6wn,:, po ich odejsciu zostaly przeniesione 
do Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wroc!awskiego •. 

Dorobek· Pracowni Wroc!awskiej w zakresie dr_ugiego dzialu jej za
dan - tzn. ilustracji kartograficznej - w liczbach przedstawia si,: na
st,:pujqco. Opublikowane tomy Historii Polski (I, II, III, cz. 1, IV, cz. 1, 
i makiety tom6w III, cz. 2, i IV) zawierajq w sumie 17 wi,:kszych i ko
lorowych map tzw. zalqcznikowych oraz 14 mniejszych tekstowych 
(czarno-bialych) wykonanych przez pracownik6w wroclawskich. Do dal
szych cz,:sci Historii Polski przygotowano czystorysy lub pierworysy 6 
dalszych map za!qcznikowych i 1 tekstowq. Bogatsza byla ilustracja .kar
tograficzna Historii Slqslw., wykonana w ca!osci przez Pracowni,: Wroc
lawskq. W wydanych tomach I i ·II cz. 1 znajduje si,: 16 map zalqczniko
wych i 17 tekstowych, do aktualnie drukowanej cz. 2 t. II w!qczono 5 
map wi,:kszych i 10 mapek tekstowych, a do cz. 3 t. II przygotowano juz 
3 mapy zalqcznikowe. W sumie zatem w zakresie podstawowej ilustra
cji kartograficznej Pracownia Wroclawska wykonala 47 map zalqczni
kowych i 42 mapki tekstowe. Redakcje obu publikacji (zwlaszcza t. I 
Historii Slqska) g!6wnie ze wzgl,:d6w oszcz,:dnosciowych zrezygnowaly 
z druku kilku zam6wionych i wykonanych map, kt6re nie mieszczq si,: 
w przytoczonych liczbach, ale liczq si,: w og6lnym obrazie wysilku Pra
cowni i o nich trzeba wspomniec. 

Trud w!ozony w opracowanie ilustracji kartograficznej niejednokrot
nie nie jest w!asciwie doceniany. Trzeba wi,:c na tym miejscu podkreslic, 
ie w bardzo znacznej cz,:sci SI\ to prace zmudne i trudne, wymagajqce 
niejednokrotnie rozleglej kwerendy zr6dlowej, krytycznej analizy zebra
nych informacji i nielatwych ocen szacunkowych, wreszcie opanowania 

6 S. Go 1 a ch o w s k i, Studia historiJczno-geograficzne nad Wroclawiem na 

przelomie XVIII i XIX wieku (Sprawozdania Wrocl. Tow. Nauk., Ser. A, t. XiIII, 
1958); H. S zu 1 c 6 w n a, Wsie warzywnicze pod Wroclawiem w pierioszej polo
wie XIX w. (Kwart. Hist. K.M., R. V, nr 3/4, 1957); t a Z, Osiedla podwroclawskie 
na poczqtku XIX wieku, Wroclaw 1963; M. K o mas z y n. s k i, z zagadn·ie1i 
mieszkaniowych proletariatu wroclawskiego w pierwszej palowie XIX wieku (So
b6tka, R. X, 1955); t e n Z e, Kazamaty Bramy Fryderyka we Wroclawiu (tamZe, 
R. XIII, 1958); t e n Z e, Budownictwo wroclawskich drukani perkalu (Kwart. 
Hist. K.M., R. II, 1954); t e n Z e, Wroclawskie drukarnie perkalu w okresie prze
wrotu przemyslowego (Zesz. Nauk. WSE Katowice, nr 19, 1963);· t e n z e, Zaopa
trzenie Wroclawia w wod� w ubieglym wieku (Rocznik Wrocl., t. II, 1958). 
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literatury ilustrowanych problem6w. Przykladami takich opracowar\. -
poza mapami dotyczqcymi historii $iqska w drugiej polowie XiVIII 

i pierwszej polowie XIX w. (specjalizacja Pracowni Wroclawskiej) - sq: 
mapa j�zykowa S!qska drugiej polowy XVII w. (Ladog6rski), mapy roz
mieszczenia przemyslu g6rnoslqskiego w latach 1860, 1882 i 1897 (Gola
chowski, Kaczmarski, Szulc6wna, Wosch), przemyslu slqskiego w latach 
1840 i 1882 (Janczak, Kaczmarski i Wosch), mapki strajk6w szkolnych 
w Kr6lestwie Polskim i walki o j�zyk polski w urz�dach gminnych Kr6-
lestwa w latach 1905-1907 (Janczak i Kaczmarski), trzy mapy przedsta
wiajqce szczeg6lowo rozmieszczenie narodowosci II Rzeczypospolitej 
w 1921 r. (Janczak, Ladog6rski i Wosch). Drug'I grup� pracochlonnych 
dziel kartograficznych tworzq mapy-syntezy, ilustrujqce problematyk� 
pewnych epok, jak Si'lsk na przelomie wiek6w XVI i XVII (Janczak) 1, 
Polska w dobie Kazimierza Wielkiego (Kaczmarski), Polska w czasie 
rozbior6w (Rzepa), odbudowa par\.stwa polskiego w latach 1918-1921 
(Kaczmarski). W naszych wi�c warunkach kartograf historyczny nie mo
ze ani specjalizowac si� wyl11cznie w historii jednego okresu, ani w za
kresie wybranej problematyki. Obowi11zkowa i\ustracja kartograficzna 
zmusza go do rozwi11zywania r6znych problem6w - politycznych, wo
j ennych, demograficznych i gospodarczych - dw6ch tysiqcleci, od osad
mctwa later\.skiego ·i wczesnohistorycznego do spraw II Rzeczypospolitej. 
Zadania te, ani proste, ani latwe, wykonui'I tzw. dokumentalisci, pra
'cownicy jakby drugiej klasy, pozbawieni niekt6rych uprawnier\. pra
cownrk6w naukowych. 

Pracownia Wrociawska oczywiscie stale wsp61pracowa:la z Pracowni11 
Warszawsk11 i kierownikami Zakladu Atlasu Historycznego, prof. Herb
stem, a p6zniej doc. Paluckim, wymieniajqc doswiadczenia na wsp6lnych 
konferencjach i spotkaniach oraz wykonuj11c polecenia kierownictwa. 
Podobnie trwala i scisla byla wsp6lpraca z Zakladem Hiatorii $J11ska 
IH PAN i jego kierownikami, prof. K. Popiolkiem i doc. S. Michalkie- · 
wiczem. W porozumieniu z nimi i autorami Historii Slqska wykonywano 
ilustracj� kaFtograficznq tej pu blikacji, opracowano tez kilka rozdzial6w 
t. II, cz. 1 i 2 (ludnoSC, narodow0Sci

1 
stosunki wyznaniowe, miasta, pro

dukcja rolnicza). Do owocnych i trwalych trzeba zaliczyc takze kontakty 
z profesorami Uniwersytetu Wroclawskiego, a zwlaszcza z Katedrq Hi
storii Gospodarczej prof. S. Inglota i Katedr11 Geografii Gospodarczej 
prof. J. Wqsowicza i jego nast�pcy Golachowskiego. Uc,zestniczqc w po
siedzeniach seminarium doktorant6w prof. Inglota pogl�biali studia mgr 
Kaczmarski i dr hab. Janczak. Ten ostatni opracowuje dla redagowanej 

7 W zwiqzku z tq mapq autor napisal artykul: Mikolaj Henelius jako geograf. 

Slqska (Sob6tka, R. XIII, 1958, z. 2). 
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przez prof. Inglota 3-tomowej Historii chlop6w polskich rozw6j histo
ryczny srodowiska geograficznego Polski oraz dzieje osadnictwa. Prace 
zakladowe byly referowane i omawiane na posiedzeniach Instytutu Geo
graficznego Uniwersytetu Wroclawskiego i Polskiego Towarzystwa Geo
graficznego, co mialo niemale znaczenie w doskonaleniu metod opracowan 
geograficzno-historycznych. Dia kilku profesor6w i adiunkt6w Uniwer
sytetu wykonano og6lem 22 mapy i mapki publikowane w ich pracach. 
Wsp6lnie z prof. W. Czaplinskim redagowano Atlas historyczny Polski 

(o czym nizej}. 
Do okresowo kr6tszych kontakt6w nalezy wsp6lpraca z wroclawsk'l 

Pracowni'l Konserwacji Zabytk6w, dla kt6rej wykonano 6 zarys6w hi
stotycznego rozwoju przestrzennego pi<:ciu miast sl,.skich i G6rnosl'!
skiego- Okr<:gu Przemyslowego. Od kilku lat nawiqzano scisl'! wsp6lpraci: 
z Sekcj'l Demografü Historycznej (przy Komitecie Nauk Demograficz
nych PAN) i opublikowano w jej organie „Przesz!osc Demograficzna 
Polski" 5 cytowanych rozpraw (Ladog6rskiego, Janczaka i Kaczmarskie
go}, kt6re powstaly w zwi„zku z pracami nad sl'!skim atlasem historycz
nym. Powolanie do iycia osrodka badan historyczno-demograficznych 
szczeg6lne znaczenie posiada dla T. Ladog6rskiego, kt6ry od dawna inte
resuje sii: t'! gal<:zi'l wiedzy '· Niekt6re z prac wlasnych referowano na 
posiedzeniach Sekcji Demografii Historycznej, Komisji Koordynacji Ba
dari nad Histori'l Wsi, Oddzial6w Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Krakowie i Wroclawiu oraz Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. 
Dwaj pracownicy S'! czlonkami Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, 
jeden Instytutu Zachodniego i Instytutu SI„skiego w Opolu, trzej Pol
skiego Towarzystwa Historycznego. Zapocz„tkowano scislejsz'l wsp6lpraci: 
z Instytutem Opolskim przyjmujqc wsp61udzial w opracowaniu historii 
G6rnego S1„ska w XIX i XX w. 

Stosunkowo slabe byly bezposrednie kontakty z uczonymi kraj6w 
osciennych i zagranicznymi plac6wkami naukowymi. Tylko raz uzyskano 
jednomiesi<:czny wyjazd zagraniczny do Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej (dla T. Ladog6rskiego w 1963 r.), chociaz zbiory merseburskie 

berlinskie zawieraj'l materialy niezmiernie wazne do badan nad dzie-

8 Pr6cz wymienionych juZ rozpraw i ksi&Zki o zaludnieniu Polski X•IV w. 
T. Ladog6rski opublikowal: K'Olonizacja fryderycjaitska na Slqsku (Przeglijd Zach., 
R. V, 1949); LudnoSC Slqska i jej struktura spoleczna w drugiej polowie XVIII 

wieku (tamZe, R. VI, 1950); Ocena statystyk Slqskich w dobie absolutyzmu Swiatlego 
(1741-1805) (tamZe, R. VI'II, 1952); Demograficzny obraz G6rnega Stqska w epoce 
feu.dalnej (G6rny Slijsk. Prace i materialy. geograficzne, pod red. A. Wrzoska

„ 

Kraköw 1955); Rozw6j demograficzny Opolszczyzny w epoce feudalnej (Kwart. 
Opol-ski, R. XI'I, 1966); Pr6ba oceny rejestr6w ludnoSci okrt:ou siewiersko-pileckiego 

z lat 1787-1806 (PrzeszloSC Demogr. Polski, t. I, 1967). Ponadto 4 artykuly i wy
powiedzi polemiczne. 
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jami Sl<1ska. Jako sukces mo:i:na odnotowac berlinskq publikacj� arty
ku!u J. Janczaka o ukrainskim powstaniu S. Paleja •. Natomiast sporo 
uczonych radzieckich, slowackich, czeskich, serbolu:i:yckich, jugosfowian
kich, niemieckich (z obu panstw niemieckich) i zachodnioeuropejskich 
odwiedzilo Pracowni� Wroc!awsk'l, zapoznajqc si� przy tym z jej opra
cowaniami historyczno-kartografkznymi. 

Do po:i:ytecznych osiqgni�c Pracowni Wroc!awskiej nale:i:<1 kartogra
ficzne publikacje naukowopopularne, kt6re powsta!y przy scislej wsp6l
pracy z Panstwowym Przedsi�biorstwem Wydawnictw Kartograficznych, 
Wydzial Produkcyjny we Wroc!awiu, w okresie, gdy jego kierownikiem 
byl L. Czy:i:ewski. Publikacje te sk!adajq si� z serii map sciennych i atla
su historycznego Polski. W sumie 27 du:i:ych map sciennych (w przewa:i:
nej cz�sci z!o:i:onych z karty g!6wnej i 2 mniejszych map aneksowych} 
przygotowali Janczak, Ladog6rski, Kaczmarski, Komaszynski i Rzepa. 
Mapy te tworzq jakby specjalny atlas - uzupe!niony opracowaniami 
trzech profesor6w krakowskich - i s!u:i:<1 jako pomoce naukowe do nau
czania historii Polski i dziej6w powszechnych w szkolach srednich i na 
wy:i:szych uczelniach. Cz�sc map dotyczqca dziej6w XX w. by!a opraco
wywana po raz pierwszy w Polsee. 0 du:i:ym powodzeniu tych pomocy 
naukowych swiadcz,i liczne wznowienia; spora cz�sc map mia!a po trzy, 
nawet cztery wydania. 

Obszerny i nowoczesny Atlas historyczny Polski wydano we Wroc!a
wiu w 1967 r. pod redakcj,i W. Czaplinskiego i T. Ladog6rskiego. Atlas 
ten liczy 54 strony map oraz 51 stron komentarza i skorowidza miejsco
wosci. Recenzenci i nauczyciele przyj�li atlas z uznaniem. Po bardzo 
szybkiej rozprzeda:i:y I wydania (50 tys. egzemplarzy) obecnie przyst,i
piono do druku II wydania, poprawionego i uzupelnionego. W opracowa
niu atlasu wzi�li udzial pracownicy obu Pracowni ZAH - Wroc!awskiej 
(wymienieni wy:i:ej autorzy map sciennych) i Warszawskiej (Gieysztoro
wa, Humnicki, Pa!ucki, Rutkowski, Zaboklicka), oraz dwaj profesorowie 
krakowscy R. Jamka i J. Mitkowski. Udzial �roc!awian obejmuje -
pr6cz prac redakcyjnych .- 28 stron mapowych i ca lose kamen tarza. 

Brano te:i: udzial w konferencjach metodycznych nauczycieli historii 
szk61 srednich wyg!aszaj,ic referaty. 

Podsumowuj,ic zwi�zle trzeba powiedziec, :i:e na 17-letni dorobek 
Wroclawskiej Pracowni ZAH sk!adaj,i si�: 101 publikowanych map i ma
pek zal,icznikowych i· tekstowych, 45 ksi,i:i:ek i rozpraw, 1 atlas popu
larnonaukowy i 27 map sciennych, og6lem 174 powa:i:niejsze pozycje 

9 J. Jan c z a k, Der Palej-Aufstand von 1702 bis 1704 in der Ukraine und 

die Haltung der Rzeczpospotita zum Nordischen Krieg (Um die polni sche Krone, 

Berlin 1962); tegoZ autora po dobna praca polska pt. Powstanie Paleja (Zesz. Nauk. 

UWr., Historia, t. III, 1960). 
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bibliograficzne, publikowane w latach 1953-1969 i aktualnie b,:diice 

w druku (po korektach). Zaawansowane zas prace nad Atlasem histo
rycznym Slqska z konca XVII( wieku (mapy _problemowe) pozwalajq 

spodziewac si,:, ze dzie!o to zostanie przygotowane do druku w 1972 r. 

ANSTALT FUR HISTORISCHE ATLANTE]ll DES HISTORISCHEN INSTITUTS 

DER POLNISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

Die kleine, vier Mitarbeiter zählende Wroclawer Arbeitsgruppe der Anstalt 

für Historische Atlanten der Polnischen Akademie der Wissenschaften hat in 

den Jahren 1953-1969 zwei Hauptaufgaben erfüllt, mit welchen von den Be

hörden beauftragt wurde: 1. kartographische Illustrierung fundamentaler Publika

tionen des Historischen Instituts, dh. der Geschichte Polens und der Geschichte 

Schlesiens (es wurden im ganzen 89 Karten), 2. Historischer Atlas Schlesiens 

vom Ende des XVIII. Jh. Für diesen Atlas wurden über 40 Landkarten und 

Problemkarten ausgeführt, welche die Lage verschiedener demographischer, gesell

schaftlicher und wirtschaftlicher Erscheinungen darstellen. Es muss noch eine 

eingehende topographische Karte mit voller Besiedelung hergestellt werden. Im 

Zusammenhang mit den kartographischen Arbeiten sind 25 Abhandlungen und 

3 Buchveröffentlichungen entstanden. Der Anteil an der Popularisierung des 

geschichtlichen 1Wissens beträgt 27 grosse Schullandkarten und ein Historischer 

Atlas Polens, der in Zusammenarb�it mit der Warschauer Arbeitsgruppe ausge

führt wurde. 




