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Z prac nad ZesZytem WarsZaWa tomu 
maZoWsZe, atlasu HistorycZnego miast 
polskicH

Dyskurs naukowy o dziejach Warszawy w stopniu co najmniej niezadowala-
jącym posługuje się mapą jako narzędziem prezentacji wyników prowadzo-
nych badań. Zaproponowana ocena stanu owego dyskursu wynika zarówno 
z liczby map, którymi opowiadane są dzieje miasta, ich podrzędnych czy też 
jedynie uzupełniających funkcji, jakie pełnią w publikowanych pracach oraz 
coraz częstszej praktyki opracowywania map przez osoby nieprzygotowane 
do ich redagowania1 (jak na przykład graficy) z niezrozumiałych przyczyn 
zajmujące miejsce kartografów.

Mapa w dyskursie historycznym o Warszawie

Odnosząc się do problemu niewielkiej liczby opracowań kartograficznych, 
warto zasygnalizować, że Warszawa jak dotąd doczekała się wprawdzie wy-
dania licznych opracowań wykorzystujących język mapy, lecz nie stanowią 
one spójnej całości i nie są materiałem w ujęciu treści historycznych wyczer-
pującym. Do najważniejszych z nich należą:

1 Określenie redagowanie jest w praktyce semantycznej kartografii odnoszone do procesu opracowania 
mapy wraz z nadaniem jej ostatecznej formy graficznej.
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1. Jeden atlas tematyczny, zawierający w głównej mierze przedstawienie 
stanu miasta w chwili wydania opracowania: 

Atlas Warszawy,  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Stołeczne Zjedno-
czenie Projektowania Budownictwa Komunalnego, Biuro Głównego Geodety 
m.st. Warszawy, Warszawa 1975.

2. Jedenaście monografii tematycznych, opatrzonych bogatym materia-
łem kartograficznym, acz z  uwagi na zastosowane skale jedynie ogólnym, 
mało szczegółowym i  dość skromnym pod względem wykorzystanych roz-
wiązań metodycznych (Atlas Warszawy, 1993–2009). Monografie serii w ukła-
dzie chronologicznym:

Węcławowicz Grzegorz, Księżak Janusz, Struktury demograficzne i gospo-
darstw domowych, w:  Atlas Warszawy, z. 1., PAN IGiPZ,  Warszawa  1993.

Węcławowicz Grzegorz, Księżak Janusz, Struktury wykształcenia i zatrud-
nienia ludności, w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, w: Atlas War-
szawy, z. 2. , PAN IGiPZ, Warszawa  1994.

Węcławowicz Grzegorz, Jarosz Andrzej, Warunki mieszkaniowe ludności 
w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, w: Atlas Warszawy, z. 3., PAN 
IGiPZ, Warszawa 1995. 

Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, 
Środowisko fizycznogeograficzne – niektóre zagadnienia, w: Atlas Warszawy,  
z. 4. , PAN IGiPZ, Warszawa 1996.

Węcławowicz Grzegorz, Jarosz Andrzej, Śleszyński Przemysław, Wybory 
parlamentarne 1991 i 1993, w: Atlas Warszawy, z. 5., PAN IGiPZ, Warszawa, 1998.

Misztal Stanisław, Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy, w: Atlas 
Warszawy, z. 6.,  PAN IGiPZ, Warszawa 1998.

Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław, Migracje wewnętrzne w War-
szawie i województwie warszawskim, w: Atlas Warszawy, z. 7., PAN IGiPZ, War-
szawa 1999.

Luniak Maciej, Kozłowski Paweł, Nowicki Wiesław, Plit Joanna, Ptaki 
Warszawy 1962–2000, w: Atlas Warszawy, z. 8., PAN IGiPZ, Warszawa  2001.

3. Jeden atlas źródłowy, będący w swej istocie i wbrew nazwie nie tyle at-
lasem historycznym2 sensu stricto, co usystematyzowaną edycją wybranych 
map dawnych jako źródeł kartograficznych do dziejów miasta: 

Jankiewicz Adam, Weszpiński P aweł E., Witecki Marek, Atlas historyczny 
Warszawy, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Miasto Stołeczne War-
szawa, Wojewoda Mazowiecki, Warszawa 1999. 

Co oczywiste, niektóre zagadnienia historyczne doczekały się swej kartogra-
ficznej reprezentacji zarówno na mapach samodzielnych, np. Warszawa w walce 
1939–1945 (PPWK 1984), jak i  w  wielu rozproszonych opracowaniach, których 
autorzy podejmowali prace dotyczące różnych szczegółowych problemów od-
noszących się do dziejów miasta.  Zaliczyć do nich można m.in. Ilustrowany atlas 
dawnej Warszawy (R. Marcinkowski 2003, 2004, 2014), Getto warszawskie. Prze-

2 Atlas lub mapa historyczna – opracowanie kartograficzne pokazujące ze współczesnej (dla chwili wyda-
nia) perspektywy zjawiska i zdarzenia z przeszłości. 
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wodnik po nieistniejącym mieście. Mapy (P.E. Weszpiński 2013), mapy w dyserta-
cji doktorskiej Miasto sejmowe Warszawa – polityczne uwarunkowania rozwoju 
miasta 1570–1655 (K. Zwierz 2018), a  wśród starszych publikacji choćby mapy 
w pracy Powstanie, układ i cechy charakterystyczne sieci ulicznej na obszarze Wiel-
kiej Warszawy (O. Sosnowski 1930). Jako przykłady kartograficznej prezentacji 
zagadnień historycznych z dziejów Warszawy przywołać można też elementy 
dawnej wystawy głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (dziś Mu-
zeum Warszawy), wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, gdzie 
mapy historyczne Warszawy dopowiadają treść galerii Zagłada, a także ekspo-
nowaną od września 2019 roku w  Muzeum Warszawy wystawę Nieba i  ziemi 
nie widać, gdzie wybrane miejsca wskazane w Pamiętniku warszawiaka zostały 
oznaczone na planie miasta aktualnym na wrzesień 1939 roku. 

Rzecz jasna, wskazałem tu tylko nieliczne przykłady bogatego i  bardzo 
rozproszonego materiału. Dodam, materiału dotąd nie zebranego ani też 
w pełni nie spisanego. Bo choć wybrane mapy były wymieniane choćby w Bi-
bliografii Warszawy, to jednak nawet tam problematyka publikacji kartogra-
ficznych była przybliżana li tylko sygnalnie. Sytuacja ta dotyczy zarówno 
publikacji samodzielnych, jak i map zawartych w pracach tekstowych. 

 
Niezrealizowany Atlas historyczny Warszawy

Idea opracowania tematycznego atlasu Warszawy, obejmującego szeroko 
rozumiane zagadnienia historyczne w zakresie chronologicznym, od lokacji 
miasta aż po czasy współczesne, nie jest pomysłem nowym. Jeszcze w trakcie 
trwania prac nad opracowaniem, a przed wydaniem w 1999 roku wspomnia-
nego już Atlasu historycznego Warszawy, czy też w  istocie pierwszego tomu 
planowanej serii, rozpoczęły się prace nad przygotowaniem koncepcji kon-
tynuacji wydawnictwa. W ramach tych prac ścierały się dwa główne nurty 
poglądów, zmierzające albo do opracowania w  pierwszej kolejności (jako 
drugi tom serii) obszernego atlasu historycznego – atlasu tematycznego po-
kazującego zagadnienia historyczne – albo do przygotowania w pierwszym 
kroku następnego tomu źródłowego tego wydawnictwa. W  dyskursie oraz 
w  opracowaniu propozycji treści Atlasu… uczestniczyli m.in. dr Adam Jan-
kiewicz, dr Joanna Porębska, dr hab. Wiesław Ostrowski, Mariusz Olczyk, 
Witold Pietrusiewicz, Paweł E. Weszpiński i  Ryszard Wojtkowski. Nieste-
ty, prace projektowe zostały przerwane.  Światło dzienne ujrzała natomiast 
w  2004 roku publikacja poświęcona materiałom źródłowym do historii 
planowania przestrzennego w Warszawie, wydana jako tom II Atlasu histo-
rycznego Warszawy3. Stało się to poza udziałem twórców koncepcji i autorów 
pierwszego tomu oraz bez udziału autorów założeń kontynuacji serii. 

Niemniej, mimo wygaszenia działalności zespołu redakcyjnego, po jego 
pracach pozostało obfite pokłosie, m.in. w  postaci przygotowanych propo-

3 Pełny tytuł: Atlas historyczny Warszawy. Plany zagospodarowania przestrzennego z  lat 1916–2002  
(red. J.M. Chmielewski), Stowarzyszenie Przyjaciół m.st. Warszawy, Warszawa 2004.
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zycji koncepcji zakresu treści niezrealizowanego drugiego tomu Atlasu 
historycznego Warszawy. Zakresy tematyczne Atlasu… przygotowane przez 
niektórych uczestników prac w latach 1997−20034 przedstawiam jako załącz-
niki (zał. 1–5) do artykułu w usystematyzowanej formie, zawierającej tytuły 
działów (określenie umowne) oraz skrócone zakresy planowanych do opra-
cowania i przedstawienia zagadnień. Prezentowane w załącznikach zakresy 
nie były dotąd publikowane (oprócz referatu seminaryjnego), są więc infor-
macją nową w powszechnym dyskursie o potrzebie opracowania tematycz-
nego tomu Atlasu…

Przedstawione w załączeniu propozycje, jak i prace zespołu działającego 
przy Archiwum Państwowym m.st. Warszawy5, są elementem koncepcji sa-
modzielnego, autorskiego opracowania publikacji niezależnej organizacyj-
nie i merytorycznie od istniejącego od lat pięćdziesiątych XX wieku progra-
mu wydawania atlasów historycznych miast europejskich. Opracowywana 
koncepcja była  tyleż samodzielna, co odmienna od założeń międzynarodo-
wego projektu. Bliżej w niej do rozwiązań stosowanych w atlasach regional-
nych oraz narodowych (pomijając, rzecz jasna, zasięg terytorialny map) niż 
do standardów atlasów historycznych. Przywołana koncepcja oparta była 
w  znacznej mierze na zastosowaniu metod i  form kartografii tematycznej, 
zaproponowanych do prezentacji syntetycznej opowieści o mieście, przy za-
łożeniu zastosowania dość dużej generalizacji kartograficznej. O tyle różniła 
się od przywołanego typu atlasów regionalnych i narodowych, że zakładała 
ujęcie w  ramy kartograficzne wyników refleksji o  przeszłości miasta oraz 
jego przemianach w czasie. Atlasy regionalne i narodowe obejmowały nato-
miast tematykę historyczną, mówiąc w  uproszczeniu, w  zasadzie w  sposób 
sygnalny. 

Jak wspomniałem wcześniej, prace nad Atlasem… zostały przerwane, ze-
spół redakcyjny rozwiązany, pozostawił jednak po sobie m.in. wyniki pro-
wadzonego dyskursu. Te stały się jedną z  podstaw merytorycznych prac 
podjętych w Muzeum Warszawy na rzecz wydania zeszytu Warszawa tomu 
Mazowsze w ramach Atlasu Historycznego Miast Polskich.

Zeszyt Warszawa z Atlasu Historycznego Miast Polskich

Muzeum Warszawy jeszcze w 2015 roku podjęło się realizacji dwóch powią-
zanych ze sobą projektów, dotyczących zarówno naukowego opracowania, 
jak i  publikacji zbiorów kartograficznych obrazujących Warszawę, a  tak-
że kartograficznego przedstawienia zagadnień związanych z  rozwojem 
przestrzeni i wieloaspektowym ujęciem historii miasta.  Jednym z nich jest 
omawiany tu szerzej zeszyt Warszawa Atlasu Historycznego Miast Polskich, 
drugim zaś e-Muzeum Kartografii Warszawy. Są to w  istocie projekty kom-

4 Egzemplarze opracowań przechowywane są w księgozbiorze autora artykułu oraz zapewne w archi-
wum zakładowym Archiwum Państwowego w Warszawie.

5 Obecnie Archiwum Państwowe w Warszawie. 
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plementarne. Zeszyt Warszawa dołącza naszą stolicę do grupy ponad 550 
europejskich miast (w tym ponad 34 polskich) z 18 krajów, uczestniczących 
w zainicjowanej w latach pięćdziesiątych XX wieku ogólnoeuropejskiej serii 
atlasów historycznych. E-Muzeum Kartografii Warszawy jest z założenia roz-
winięciem prac nad Atlasem…, które wyprowadza przedsięwzięcie w  sferę 
przekazu  internetowego, opartego na wykorzystaniu Systemów Informacji 
Geograficznej (GIS).

Sama koncepcja opracowania i  wydawania atlasów historycznych miast 
europejskich ma wieloletnią historię. Początek programowi dała Międzyna-
rodowa Komisja Historii Miast, powstała w 1955 roku na Międzynarodowym 
Kongresie Nauk Historycznych w  Rzymie. Było to zarazem zapoczątkowa-
niem powstawania krajowych serii atlasów historycznych miast. Podjęto 
wówczas inicjatywę przygotowania jednolitej koncepcji opracowania i  wy-
dawania atlasów historycznych miast europejskich.  Rok 1965 przyniósł 
decyzję o uznaniu edycji historycznych atlasów  miejskich za jedno z trzech 
kluczowych działań komisji. Celem zaplanowanych edycji było przygotowa-
nie bazy źródłowej i interpretacyjnej do badań porównawczych dotyczących 
miast Starego Kontynentu i zachodzących w Europie procesów urbanizacyj-
nych. Jak czytamy we wstępie do jednego z polskich zeszytów (Czacharowski 
1997) zeszyty Atlasu… 

1. Mogą być podstawą prac urbanistycznych, architektonicznych, konserwator-
skich, z  zakresu ochrony środowiska. 2. Są przydatne do celów pedagogicznych 
i dydaktycznych (…). 3. Służą popularyzacji wiedzy o przeszłości miasta. 4. Stano-
wią skuteczny sposób zabezpieczenia przed zniszczeniem najcenniejszych źródeł 
kartograficznych miasta. 

Jest oczywiste, że czwarty z postulatów uległ dezaktualizacji wobec roz-
woju technik cyfrowych, cyfrowych bibliotek i repozytoriów oraz różnorod-
nych form upowszechniania czy też udostępniania dawnych planów miast. 
Niemniej porządkujący charakter atlasów czyni je nadal aktualnymi. 

W roku 1968, podczas kongresu w Oxfordzie, po dwóch latach prac kon-
cepcyjnych (dyskusje na kongresach w 1966 roku w Warszawie i 1967 roku 
w Engelbergu) przyjęto przedstawiony poniżej  kanon plansz atlasowych6. 

1. Plan katastralny w skali 1:2500 przedstawiający miasto z pierwszej po-
łowy XIX wieku (z okresu przedindustrialnego), opracowany na podstawie 
oryginalnej mapy katastralnej (map katastralnych), uzupełniony o poziomi-
cowe przedstawienie rzeźby terenu.

2. Współczesny plan miasta w skali 1:5000.
3. Reprodukcja XIX-wiecznej mapy miasta i  okolic, z  okresu tożsamego 

z mapą katastralną.

6 Głównymi źródłami do przedstawienia zarysu historii prac nad Atlasem… były przywołane w literaturze 
prace R. Czai i A. Czacharowskiego.
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Zgodnie z założeniami poszczególne zeszyty miały być publikacjami dwu-
języcznymi, obok języka narodowego należało stosować opisy i komentarze 
w jednym z języków kongresowych. W atlasach polskich w pierwszym okre-
sie wydawania drugim językiem był niemiecki.

Przyjęty kanon był dość swobodnie traktowany w  różnych krajach, za-
równo w   odniesieniu do skal, zakresów treści i  tematyki map atlasowych. 
Jak pisze Roman Czaja (1993), sprawujący dziś pieczę nad całością prac nad At-
lasem Historycznym Miast Polskich, w kraju przyjęty został standard zakresu 
treści atlasu przedstawiony poniżej.

1. Publikacja źródeł kartograficznych (podstawowy cel Atlasu…) i  wido-
ków miasta.

2. Plan w skali 1:2500 opracowany na podstawie możliwie kartometrycznego 
planu przedindustrialnego (z pierwszej połowy XIX w.). Dla miast byłego zabo-
ru pruskiego i austriackiego – planu katastralnego, dla byłego zaboru rosyjskie-
go – planu wykonanego na zlecenie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych.

3. Współczesny plan miasta.
4. Reprodukcja w skali 1:25 000 XIX-wiecznej mapy miasta i okolic, z okre-

su tożsamego z mapą katastralną.
5. Mapa rekonstrukcyjna rozwoju przestrzennego miast w skali 1:5000.
6. Zwięzły komentarz dotyczący dziejów miasta i jego rozwoju przestrzen-

nego.

Za fakultatywne uzupełnienie kanonu uznano mapy tematyczne, zależ-
ne od specyfiki miasta i stanu badań, dotyczące np. zagadnień archeologicz-
nych, urbanistycznych i socjotopograficznych. Inicjatorem prac nad polskim 
atlasem był Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu, projektem u jego zarania kierował prof. Antoni Czacharowski.

Realizację projektu warszawskiego, którego liderem jest Muzeum War-
szawy, zaplanowano jako wspólne przedsięwzięcie prowadzone wraz z  In-
stytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Argu-
mentując zasadność podjęcia i w perspektywie finalizacji prac nad zeszytem 
warto zaznaczyć, że znaczenie Warszawy, określone przez jej funkcje w róż-
nych okresach istnienia, pozwalające na traktowanie miasta jako istotnego 
ośrodka społecznego, politycznego i gospodarczego, uprawnia do mówienia 
o  szczególnym fenomenie Warszawy. Przyczynia się do tego także rozwój 
przestrzenny, z jego jakże charakterystyczną nieciągłością oraz różnorodne 
zjawiska i procesy, często zachodzące w Warszawie w sposób niepowtarzal-
ny w porównaniu z innymi miastami albo przynajmniej wyjątkowo rzadki. 
Ów fenomen jest wart refleksji badawczej, nieczęsto podejmowanej w ujęciu 
przestrzenno-historycznym z  wykorzystaniem mapy jako sposobu prezen-
tacji wyników prowadzonych dociekań. Prace nad zeszytem otwierają też, 
co dość wymowne i  z  gruntu oczywiste, przygotowania do sukcesywnego 
przedstawiania na kartach atlasów historycznych kolejnych miast Mazow-
sza, nieujętego dotąd w serii. 
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W ramach projektu kierowanego przez dr. Pawła E. Weszpińskiego (Mu-
zeum Warszawy) powołano stały zespół redakcyjny, w skład którego weszli  
dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń (IH PAN), dr hab. Wiesław Ostrowski (Wy-
dział Geografii i Studiów Regionalnych UW), dr Katarzyna Wagner (Muze-
um Warszawy i  Instytut Historyczny UW) oraz dr Marta Kuc-Czerep (IH 
PAN). Zadaniem zespołu było wypracowanie finalnej formy zarysu treści 
zeszytu, a także przygotowanie wstępnych założeń makiety atlasu. Zadanie 
to było niezbędne do opracowania wniosku o grant, który ma z założenia za-
pewnić możliwość finasowania projektu.

Projekt opracowania atlasu, jak już wspominałem, wiąże się wyraźnie 
również z drugim działaniem realizowanym w Muzeum Warszawy, opiera-
jącym się na dawnych planach miasta. Jest nim projekt e-Muzeum Kartografii 
Warszawy. Kluczowym partnerem tych działań jest Biuro Geodezji i  Kata-
stru m.st. Warszawy, a  przestrzenią informatyczną realizacji współpracy 
geoportal mapowy biura, w  ramach którego funkcjonuje część pod nazwą 
„Warszawa historyczna”. Tu publikowane są obecnie dawne źródła karto-
graficzne do dziejów miasta, skalibrowane ze współczesnym planem miasta. 
Docelowo, obok źródeł kartograficznych opracowanych w ramach przygoto-
wania atlasu, znajdą się w nim przygotowane współcześnie mapy historycz-
ne, będące częścią lub rozszerzeniem treści publikowanych w tradycyjnym 
atlasie. Prowadzenie merytoryczne historycznej części portalu będzie nale-
żeć do Muzeum Warszawy.

Przygotowanie warszawskiego zeszytu w  ramach tomu Mazowsze reali-
zowane będzie jako rozwinięcie europejskiego programu w  ramach wska-
zanych w  programie możliwości rozbudowy kanonu map. Zeszyt, zgodnie 
z intencją zespołu redakcyjnego, ma wypełnić określony w toku prac przygo-
towawczych zasadniczy cel, jakim jest „analiza, udokumentowanie i przed-
stawienie w formie kartograficznej stanów chwilowych oraz wieloaspekto-
wego rozwoju przestrzeni Warszawy od XIV do XXI wieku w  wybranych 
dziedzinach funkcjonowania miasta”. Owa wieloaspektowość, znacząco roz-
szerzająca atlasowe minimum, ma z  założenia dać podstawy do rozwijania 
różnorodnych badań z  zakresu m.in. historii, geografii historycznej i  stu-
diów miejskich dotyczących Warszawy, do badań z wykorzystaniem danych 
ujętych w formie kartograficznej. 

Na uwagę zasługuje wielodyscyplinarność przedsięwzięcia. Podczas two-
rzenia zespołu redakcyjnego, który określił wstępny merytoryczny zakres 
zeszytu, bazowano na stałej współpracy geografów, historyków i kartogra-
fów. Założenie stałego udziału przedstawicieli tych środowisk naukowych 
wydaje się gwarantem powstania atlasu, w którym pogodzone będą wymogi 
warsztatowe i  metodyczne poszczególnych dziedzin, co w  efekcie pozwala 
spodziewać się możliwie najlepszego wyniku prowadzonych prac. 

Spotkanie wokół Atlasu… przedstawicieli wielu dziedzin miało swój wy-
raz również w programie wspierającym prace przybliżające powstanie war-
szawskiego zeszytu. Prowadzone było (w zamyśle Muzeum jest kontynuacja) 
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seminarium naukowe,  poświęcone zarówno redakcyjnym zagadnieniom 
kartograficznym dotyczącym koncepcji przyszłego Atlasu…, jak i  szeroko 
rozumianej tematyce varsavianistycznej. Wśród problemów poruszonych 
w wygłoszonych i przedyskutowanych referatach znalazły się m.in. następu-
jące tematy:

Atlasy historyczne miast europejskich – idea, założenia, historia,  dr hab. 
Marek Słoń, prof. PAN i dr Marta Kuc-Czerep (Instytut Historii PAN)

Z  prac nad drugim tomem Atlasu historycznego Warszawy (przegląd prac 
i proponowanej tematyki), dr Paweł E. Weszpiński (Muzeum Warszawy)

Zakresy treści atlasów miast polskich, Jerzy Ostrowski (Zespół Historii 
Kartografii, Instytut Historii Nauki PAN)

Atlas Krakowa – prace, koncepcja, realizacja, dr Henryk Bartoszewicz (Ar-
chiwum Główne Akt Dawnych)

Dostępność historycznych danych o mieście, dr Katarzyna Wagner (Muze-
um Warszawy, Instytut Historyczny UW)

Źródła kartograficzne do opracowania map podkładowych, dr Paweł  
E. Weszpiński (Muzeum Warszawy) oraz Eliza Bagieńska i Marcin Weresz-
czyński (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW)

Atlasy historyczne w sieci – przegląd i ocena, dr hab. Marek Słoń, prof. PAN 
(Instytut Historii PAN)

Atlas w sieci – koncepcja internetowej wersji „Atlasu…”, Wojciech Albiński 
(Biblioteka Publiczna m.st Warszawy)

Progi rozwojowe Warszawy XIX-wiecznej, prof. Lech Królikowski
Lindleyowskie plany Warszawy jako źródło do opracowania map podkłado-

wych i  treści tematycznej, dr Paweł E. Weszpiński (Muzeum Warszawy)
Środowisko przyrodnicze Warszawy – zarys koncepcji rozdziału zeszytu 

Warszawa Atlasu Historycznego Miast Polskich (Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych UW)

Oprócz zagadnień nakreślonych przez powyższe tematy, na seminarium 
dyskutowano również problematykę objętości, zakresu tematycznego i map 
podkładowych do Atlasu… i metodyki ich opracowania, w tym zastosowania 
metody „kartowania wstecz” oraz kluczowych „odsłon” czasowych. Podejmo-
wane były też dyskusje zmierzające do określenia adresatów wydawnictwa 
oraz próby określenia kluczowych potrzeb użytkownika Atlasu… w  odnie-
sieniu do treści i szczegółowości wydawnictwa. Wśród ważnych, stawianych 
na seminarium pytań, znalazły się między innymi takie: Jak definiujemy 
Warszawę? Czy Atlas… powinien spełniać wymagania publikacji naukowej 
oraz być publikacją dla nieprzygotowanych? Czy warto zrezygnować z Atla-
su… na rzecz publikowania bazy wiedzy? 

Seminarium cieszyło się dość dużym powodzeniem, gromadząc – zależ-
nie od tematu – od dwudziestu do ponad czterdziestu uczestników. Byli to, 
co warto podkreślić, zarówno przedstawiciele świata nauki (Uniwersytet 
Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
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skiego), instytucji kultury i gromadzących zbiory kartograficzne (m.in. Ar-
chiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Warszawie, Biblio-
teka Publiczna m.st. Warszawy i  Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego), 
samorządu terytorialnego, jak i  osoby niepowiązane z  konkretnymi insty-
tucjami. W spotkaniach uczestniczyli m.in. varsavianiści, historycy różnych 
specjalności, geografowie, kartografowie, urbaniści, architekci, politolodzy, 
geoinformatycy, literaturoznawcy. Szerokie spektrum reprezentowanych 
dziedzin, już nawet w skali samego seminarium, pokazuje wielowątkowość 
zainteresowania  Warszawą i wielość perspektyw poznawczych.

Dyskusje seminaryjne doprowadziły do opracowania propozycji zakresu 
treści, czy raczej wykazu, ogólnych „działów” atlasu, ze wskazaniem sugero-
wanych, wybranych zagadnień szczegółowych ujętych w  ramy poszczegól-
nych działów. Powstał obszerny materiał będący podstawą do dalszej selekcji 
i  uogólnień przeprowadzonych już w  ścisłym, niedużym zespole redakcyj-
nym. Rozmiar i  wielość zagadnień zaproponowanych w  pierwotnej dysku-
sji seminaryjnej trafnie podsumował prof. Jacek Pasławski (WGiSR UW), 
wskazując, że widoczny nadmiar tematów i bardzo szeroki zakres przygoto-
wanych propozycji  jest wynikiem braku aktualnego, współczesnego atlasu 
Warszawy. I  rzeczywiście, konstatacja ta prowadzi do wniosku, że liczne 
z omawianych w dyskusji i wstępnie zaproponowanych tematów nieporów-
nanie bardziej pasują do współczesnego tematycznego atlasu miasta niż do 
atlasu historycznego. Z  tą refleksją musiał zmierzyć się zespół redakcyjny, 
przygotowując zwięzłą propozycję tematyki zeszytu.

Inną aktywnością wspierającą prace była współpraca z  Zakładem Geoi-
nformatyki, Kartografii i  Teledetekcji (dawna Katedra Kartografii) WGiSR 
UW w  zakresie prowadzenia prac dyplomowych powiązanych tematycznie 
z zeszytem warszawskim Atlasu... Jak dotąd powstały cztery prace, których au-
torzy przygotowali rozwiązania metodyczne mogące być ważnym elementem 
dyskusji nad kształtem Atlasu… (wyszczególnienie poniżej). Szczególną war-
tość mają tu prace dotyczące koncepcji i metodyki przygotowania map podkła-
dowych, kluczowych w perspektywie opracowania zeszytu. 

Wykaz prac:

Marcin Wereszczyński, Koncepcja mapy podkładowej Warszawy przełomu 
XIX i XX wieku w skali 1:10 000 (praca licencjacka pod kier. Jolanty Koryckiej-
-Skorupy i Pawła E. Weszpińskiego), Wydział Geografii i Studiów Regional-
nych UW, Warszawa 2016.

Eliza Bagieńska, Opracowanie metodyki przygotowania podkładowego pla-
nu Warszawy przełomu XIX i XX wieku w skali 1:5000 (praca magisterska pod 
kier. Pawła Kowalskiego i Pawła E. Weszpińskiego), Wydział Geografii i Stu-
diów Regionalnych UW, Warszawa 2017.

Marcin Wereszczyński, Koncepcja i  redakcja mapy podkładowej Warsza-
wy przełomu XIX i XX wieku (praca magisterska pod kier. Jolanty Koryckiej-
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-Skorupy i Pawła E. Weszpińskiego), Wydział Geografii i Studiów Regional-
nych UW, Warszawa 2018.

Paweł Onisk, Opracowanie mapy zmian granic Warszawy do 1939 roku (pra-
ca licencjacka pod kier. Jolanty Koryckiej-Skorupy i  Pawła E. Weszpińskie-
go), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa  2019.

Współpraca z zakładem ma charakter otwarty, tematy prac powiązanych 
z  Atlasem… są uwzględnione w  wykazie tematów przygotowanych w  roku 
akademickim 2019/2020 do wyboru dla studentów modułu Geoinformatyka, 
kartografia, teledetekcja. Należą do nich:

– Opracowanie koncepcji i redakcja wybranej planszy zeszytu Warszawa, 
Atlasu Historycznego Miast Polskich,

– Analiza i  ocena form i  metod kartograficznych stosowanych w  zeszy-
tach Atlasu Historycznego Miast Polskich albo zeszytach atlasów historycz-
nych miast europejskich dla wybranego kraju,

– Analiza i ocena form i metod kartograficznych stosowanych w atlasach 
historycznych,

– Opracowanie makiety zeszytu Warszawa, Atlasu Historycznego Miast 
Polskich.

Wynikiem przeprowadzonych prac seminaryjnych oraz spotkań zespołu 
redakcyjnego jest wstępny zakres treści zeszytu, stanowiący podstawę do 
dalszej dyskusji, a także do skonstruowania wniosku grantowego dotyczące-
go finansowania całości projektu badawczego i  wydawniczego. Propozycja 
obejmuje dziewięć części atlasu, roboczo nazywanych rozdziałami. Każda 
część kartograficzna będzie opatrzona zwięzłym komentarzem tekstowym. 
Podane dalej przykłady zawartości rozdziałów traktować należy, wobec 
wstępnego charakteru zestawienia, jedynie jako propozycje czy też przykła-
dowe sugestie zespołu redakcyjnego. Kluczowe znaczenie dla ostatecznego 
zakresu treści rozdziałów będą mieli ich autorzy, specjaliści poszczególnych 
dziedzin.

1. Źródła kartograficzne. Rozdział źródłowy zawierający reprodukcje 
reprezentatywnych dawnych i  współczesnych planów Warszawy, a  także 
wybranych ważniejszych panoram miasta, wraz z  komentarzem historycz-
no-kartograficznym.

2. Broszura wstępna z  mapami. Rozdział wprowadzający, zawierający 
zgodnie z kanonem przedstawienie dziejów miasta i rozwoju przestrzenne-
go. Częścią składową rozdziału będą mapy omawianych zagadnień, w  tym 
uwzględniające przedstawienie Warszawy na tle Polski i Europy.

3. Środowisko przyrodnicze. Rozdział nietypowy dla serii, wprowadza-
jący istotny kontekst i  uzasadnienie licznych kierunków rozwoju Warsza-
wy. Znajdą się w nim m.in. takie zagadnienia, jak rzeźba terenu, Wisła i inne 
wody powierzchniowe wraz ze zmianami układów hydrograficznych, mor-
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fologia, „ekologia Warszawy”, zanieczyszczenia i ochrona środowiska, świat 
roślinny i zwierzęcy.

4. Rozwój przestrzenny, podziały administracyjne, kościelne i  włas-
nościowe oraz toponomastyka. Rozdział łączący w  sobie zagadnienia 
o  szczególnym charakterze przestrzennym, powszechnie traktowane 
(w  dość wąskim znaczeniu) jako elementy rozwoju przestrzennego. Należą 
do nich granice miasta, zabudowa, progi rozwojowe Warszawy, podziały ad-
ministracyjne, podziały kościelne z powstaniem i przekształceniami parafii, 
struktura własności, powierzchniowe nazwy miejscowe, charakterystyka 
nazw i ich „wędrówki”.

5. Fizjonomia miasta, struktura funkcjonalna. Rozdział odnoszący się 
zarówno do szeroko rozumianej materialnej tkanki miejskiej z jej istotnymi 
przekształceniami, wraz z  nałożeniem różnorodnych struktur funkcjonal-
nych i interpretacyjnych. Znajdą się tu takie zagadnienia, jak sylwety miasta, 
analizy wysokościowe, zniszczenia wojenne, morfologiczne formy antropo-
geniczne, budulec miasta, zróżnicowanie funkcjonalne i  problematyka za-
bytków.

6. Mieszkańcy miasta i usługi. Rozdział łączący zagadnienia społeczne 
z aktywnością mieszkańców oraz działalnością miasta i w mieście nakiero-
waną na zaspokajanie różnorodnych potrzeb mieszkańców. Poruszone tu 
zostaną takie problemy, jak archeologiczne ślady życia mieszkańców miasta, 
w  tym miejsca o  „głębokim rodowodzie”, gęstość zaludnienia, skład etnicz-
ny i  wyznaniowy oraz życie religijne, migracje, życie społeczne, aktywno-
ści społeczne i  inne różnorodne zagadnienia ujęte wspólnym określeniem 
„usługi”, np. szkolnictwo, kultura, zdrowie, finanse. 

7. Sieci komunikacyjne i  infrastruktura techniczna, przemysł. Roz-
dział odnoszący się do szeroko rozumianej infrastruktury, zarówno funk-
cjonalnej, jak i technicznej, wzbogacony o pozausługowe zagadnienia gospo-
darcze, w tym przemysł. W rozdziale znajdzie się miejsce na przedstawienie 
zagadnień takich, jak transport (w tym koleje, tramwaje, autobusy, trolejbu-
sy, taksówki, metro, statki), natężenie ruchu, dostępność czasowa, wodociągi, 
kanalizacja, gaz, elektryczność, rozwój sieci ulic, przemysł z jego lokalizacja-
mi i obrazem rozwoju.

8. Ważniejsze wydarzenia historyczne. Rozdział, w którym zaprezento-
wane zostaną wybrane wydarzenia, które albo miały istotny wpływ na rozwój 
przestrzenny miasta, albo cechowało je istotne odniesienie przestrzenne.

9. Wizje miasta. Rozdział poświęcony perspektywicznemu myśleniu 
o  mieście, wizjom miasta, koncepcjom oraz planowaniu przestrzennemu. 
W  założeniu będzie ujęty źródłowo (reprodukcje planów zagospodarowa-
nia) oraz analitycznie (np. zrealizowane albo częściowo zrealizowane zało-
żenia urbanistyczne).

Jak widać, w  zaproponowanym zakresie mieści się w  pełni kanon przy-
jęty dla Atlasu Historycznego Miast Polskich, a  jednocześnie spełniony jest 
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postulat rozwijania wybranych tematów, wynikających z  charakterystyki 
miasta oraz stanu prowadzonych nad nim badań. Zaprezentowany zakres 
jest wynikiem starannie przedyskutowanego kompromisu. Łączenie niektó-
rych treści w poszczególnych rozdziałach może budzić pewne wątpliwości, 
niewykluczone, że dalszy namysł nad zeszytem doprowadzi do korekty nie-
których propozycji. Niemniej na etapie wstępnego projektowania przedsię-
wzięcia, jakim jest opracowanie i wydanie zeszytu Warszawa, tomu Mazow-
sze, Atlasu Historycznego Miast Polskich, opracowany materiał traktowany 
jest jako podstawowy czy też wyjściowy do dalszych prac.

Dobrą perspektywą dla realizacji rozpoczętych prac nad zeszytem jest 
determinacja uczestników projektu, przy jednoczesnym przekonaniu o jego 
znaczeniu dla badań nad Warszawą. Muzeum Warszawy wydaje się zaś 
oczywistym liderem i współwykonawcą przedsięwzięcia. 

 
Przywołane mapy i publikacje zawierające mapy historyczne Warszawy:

Marcinkowski Robert, Ilustrowany atlas dawnej Warszawy, Stowarzysze-
nie Studentów i  Absolwentów Wydziału Geografii i  Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego „PANGEA” (kolejne wydania 2004, wyd. PAN-
GEA, 2014 wyd. Oliwka Piotr Ziółkowski), Warszawa 2004.

Sosnowski Oskar, Powstanie, układ i cechy charakterystyczne sieci ulicznej 
na obszarze Wielkiej Warszawy, „Studia z dziejów sztuki w Polsce. Varsaviana 
I”, t. 2, Warszawa 1930, s. 1–62.

Warszawa w walce 1939–1945 (red. Janusz Łopatto, red. tech. Alina Meljon), 
PPWK, Warszawa  1984.

Weszpiński Paweł E., Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym 
mieście. Mapy, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów (publika-
cja samodzielna oraz jako dodatek do książki Getto warszawskie. Przewodnik 
po nieistniejącym mieście B. Engelking i J. Leociaka), Warszawa 2013.

Zwierz Krzysztof, Miasto sejmowe Warszawa – polityczne uwarunkowania 
rozwoju miasta 1570–1655, maszynopis, Instytut Historii PAN, Warszawa 2018.

Wybrana literatura: 

Czacharowski Antoni, Wprowadzenie, Atlas Historyczny Miast Polskich,  
t. I, z. 4., UMK, Toruń 1997.

Czaja Roman, Atlas historyczny miast europejskich, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, nr 3, 1992, s. 399–405.

Czaja Roman, Historical Atlas of Polish Towns. Between Source Edition and 
the Cartographic Presentation of Research on the History of Towns, „Studia Geo-
historica”, nr 6, 2018, s. 80–89.

Opl Fedrinand, The European Atlas of Historic Towns. Project, Vision, Achie-
vements, „Ler história”, nr 60, 2011, s. 169–182.
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Was ist ein Städteatlas? [https://www.uni-muenster.de/imperia/md/con-
tent/staedtegeschichte/forschung/deutscher_historischer_staedteatlas/was_
ist_ein_staedteatlas.pdf; [dostęp: 15.10.2019].

Weszpiński Paweł E., Robert Marcinkowski „Ilustrowany atlas dawnej War-
szawy” (recenzja), „Kronika Warszawy”, t. 120, nr 1, 2004, s. 65–68.

Weszpiński Paweł E., Rola atlasów dawnych map na przykładzie „Atlasu 
historycznego Warszawy”, Materiały  XXXI  Ogólnopolskiej Konferencji Kar-
tograficznej”, t. 26, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego, Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, Warszawa 2005, s. 182–190.

ZAŁĄCZNIKI
Zał. 1. Proponowany zarys treści części II Atlasu historycznego War-

szawy  według projektu Pawła E. Weszpińskiego, 1997
1. Warszawa w regionie (województwo,  aglomeracja, układy komunikacyj-

ne)
2. Fizjografia (ukształtowanie terenu, Wisła, sieć hydrograficzna) 
3. Obszar miasta (granice, podziały administracyjne, toponomastyka)
4. Sieci miejskie (drogowa, kolejowa, tramwajowa, autobusowa, inne środ-

ki komunikacji, sieć wodociągowa)
5. Zabudowa (rodzaje, obszary zabudowane)
6. Szata roślinna (roślinność potencjalna, zasięgi naturalnej szaty roślin-

nej, antropogeniczne obszary roślinne)
7.  Stosunki własnościowe (własność państwowa, miejska i prywatna)
8. Ludność i  jej działalność (skład narodowościowy i  wyznaniowy, skład 

społeczny)
9. Usługi (szkolnictwo, kultura i  rozrywka, lecznictwo i  bezpieczeństwo, 

handel i gastronomia)
 10. Planowanie przestrzenne (plany ogólne Warszawy, wdrożenie w życie 

projektów)

Zał. 2. Proponowany zarys treści części II Atlasu historycznego War-
szawy  według projektu Witolda Pietrusiewicza i Mariusza Olczyka, 1997

1. Warszawa w świecie, Polsce i regionie (Warszawa w świecie, na tle Euro-
py, w dziejach Polski, zasięg Warszawy i innych miast w wybranych okresach, 
zmiany granic województwa i rozwój przestrzenny aglomeracji, rozwój roz-
wiązań komunikacyjnych o zasięgu krajowym i wojewódzkim)

2. Warszawa na przestrzeni wieków (Warszawa książęca, królewska, pod 
zaborami, międzywojenna, w okresie drugiej wojny, współczesna)

3. Ważne wydarzenia historyczne 
4. Środowisko przyrodnicze (rzeźba terenu, wody powierzchniowe, zmia-

ny koryta Wisły, zmiany elementów klimatu, roślinność potencjalna)
5. Podziały administracyjne (mapy szczegółowe, mapa syntetyzująca)
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6. Rozwój terytorialny (Warszawa, gminy miejskie7, gminy województwa)
7. Nazwy miejscowe (toponomastyka)
8. Struktura własności (Warszawa, centrum)
9. Architektura krajobrazu miasta (zmiany fizjonomii miasta do pierwszej 

wojny światowej, fizjonomia miasta w okresie międzywojennym i po drugiej 
wojnie światowej, Warszawa zburzona, zmiany panoramy miasta)

10. Funkcjonalne zróżnicowanie przestrzeni (zmiany struktury funkcjo-
nalnej do pierwszej wojny światowej, w  okresie międzywojennym i  po dru-
giej wojnie)

11. Komunikacja (rozwój sieci ulic, zmiany natężenia ruchu, rozwój sieci 
kolejowej i metra, sieci tramwajowej i autobusowej, sieć pocztowa i telekomu-
nikacyjna, komunikacja rzeczna, dostępność czasowa)

12. Infrastruktura techniczna (sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, 
elektryczna i telefoniczna)

13. Mieszkańcy miasta (rozmieszczenie ludności, skład narodowościowy, 
wyznaniowy, obiekty sakralne, skład społeczny)

14. Usługi (szkolnictwo, kultura i  rozrywka, służba zdrowia, bezpieczeń-
stwo, administracja, finanse, rzemiosło, handel i gastronomia)

15. Zabytki (istniejące, odbudowane, nieodbudowane, zburzone)
16. Wizje miasta (ogólne plany zagospodarowania przestrzennego i wybra-

ne projekty)

Zał. 3. Proponowany zarys treści części II Atlasu historycznego War-
szawy  według projektu Wiesława Ostrowskiego, 1997

1. Warszawa na tle różnych etapów państwowości (druga połowa XIV wie-
ku, początek XVI wieku, połowa XVII lub XVIII wieku, początek XIX wieku 
(Królestwo Polskie), pierwsza wojna światowa, okres międzywojenny, okres 
okupacji hitlerowskiej, okres po drugiej wojnie światowej)

2. Najważniejsze wydarzenia historyczne w Warszawie (Szwedzi w War-
szawie, powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, powstanie stycz-
niowe, obrona Warszawy w 1939 r., powstanie warszawskie)

3. Warszawa w Europie, Polsce i regionie (rozwój bezpośrednich powiązań 
Warszawy o zasięgu światowym, europejskim, krajowym i regionalnym; po-
równanie rozwoju Warszawy z  rozwojem innych stolic europejskich, zmia-
ny granic województwa warszawskiego, rozwój przestrzenny i ludnościowy 
aglomeracji warszawskiej)

4. Środowisko przyrodnicze (zmiany sieci hydrograficznej, zmiany szaty 
roślinnej, zmiany elementów klimatu)

5. Rozwój terytorialny Warszawy (rozwój terytorialny do pierwszej wojny 
światowej, rozwój terytorialny w latach 1914–1939, zniszczenia wojenne, roz-
wój terytorialny Warszawy od XIV do końca XX wieku, rozwój terytorialny 
poszczególnych gmin – poza gminą Centrum)

7 Pojęcie aktualne w czasie  opracowania projektu dla Warszawy jako ówczesnego związku gmin.
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6. Podziały administracyjne i nazwy miejscowe   
7. Struktura własności       
8. Architektura krajobrazu miasta (zmiany fizjonomii miasta do pierwszej 

wojny światowej, fizjonomia miasta w okresie międzywojennym, Warszawa 
zburzona, zmiany fizjonomii miasta w okresie powojennym, mapy szczegóło-
we 1:5000 lub 1:10 000, zmiany panoramy miasta)

9. Funkcjonalne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej (zmiany struktury 
funkcjonalnej miasta do pierwszej wojny światowej, struktura funkcjonalna 
miasta w okresie międzywojennym, zmiany struktury funkcjonalnej miasta 
w okresie powojennym, mapy szczegółowe 1:5000 lub 1:10 000)

10. Komunikacja i łączność (rozwój sieci ulic, kolejowej, tramwajowej, au-
tobusowej; zmiany w natężeniu ruchu, sieć pocztowa i telekomunikacyjna)

11. Infrastruktura techniczna (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, cieplna, 
elektryczna, telefoniczna)

12. Przemysł   
13. Administracja i usługi (administracja i finanse, szkolnictwo, kultura i roz-

rywka, obiekty sakralne, służba zdrowia i bezpieczeństwo, handel i gastronomia)
14. Budownictwo mieszkaniowe    
15. Mieszkańcy miasta (rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia, 

skład narodowościowy i wyznaniowy, skład społeczny ludności)
16. Zabytki   
17. Planowanie przestrzenne      

      
Zał. 4. Proponowany zarys treści części II Atlasu historycznego War-

szawy  według projektu zespołu pod kier. Adama  Jankiewicza i Wiesława 
Ostrowskiego, 1999

Część 1. Przestrzeń miasta
1. Warszawa metropolitarna (w tym w świecie, Europie, Polsce i regionie)
2. Warunki naturalne i krajobraz miejski (środowisko przyrodnicze, sieć hy-

drograficzna, fizjografia i analiza krajobrazu, architektura krajobrazu miasta)
3. Rozwój terytorium miasta i strefy pośredniej (podziały administracyj-

ne, analiza podziałów i struktur administracyjnych)
4. Dzieje własności w Warszawie (stosunki własnościowe, struktura włas-

ności, rozwój i dzieje własności)
5. Analiza rozwoju przestrzeni publicznej (fizjonomia przestrzeni miej-

skiej, funkcjonalne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej)
6. Toponomastyka Warszawy (nazewnictwo warszawskie, nazwy miejscowe)
7. Miasto podziemne – rozwój infrastruktury i inżynierii miejskiej (infra-

struktura techniczna, inżynieria miejska)
8. Systemy obronne Warszawy
9. Zniszczenia i przekształcenia Warszawy
10. Planowanie przestrzenne (koncepcje planistyczne przez stulecia, ich 

realizacja i znaczenie we współczesnym planie miasta, plany zagospodarowa-
nia przestrzennego i urzędowa kartografia miejska)
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Część 2. Życie miasta
11. Zagadnienia społeczno-demograficzne
12. Rozwój gospodarczy Warszawy (w tym rzemiosło, przemysł, budownictwo)
13. Rozwój komunikacji
14. Usługi (w tym kultura, rozrywka, szkolnictwo, zdrowie, usługi finansowe)
15. Wydarzenia i miejsca historyczne

Zał. 5. Proponowany zarys treści części II Atlasu historycznego War-
szawy  według projektu Pawła E. Weszpińskiego, 2003

1. Warszawa w świecie, Polsce i regionie (Warszawa w świecie, Warszawa 
na tle Europy, Warszawa w dziejach Polski, zasięg Warszawy i innych miast 
Polski w  wybranych okresach, zmiany granic województwa i  rozwój prze-
strzenny aglomeracji, rozwój powiązań komunikacyjnych o  zasięgu krajo-
wym, rozwój powiązań komunikacyjnych o  zasięgu wojewódzkim, miejsce 
Warszawy w aglomeracji)

2. Warszawa na przestrzeni wieków (wcześniej niż Warszawa, Warszawa 
książęca, królewska, pod zaborami, międzywojenna, w okresie drugiej wojny 
światowej, PRL-owska, współczesna) 

3. Ważne wydarzenia historyczne (między innymi: elekcje królów, Szwedzi 
w Warszawie, powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, powstanie 
styczniowe, rewolucja 1905 roku, przewrót majowy, obrona Warszawy 1939 
roku, okupacja niemiecka, dzieje getta i powstanie w getcie warszawskim, po-
wstanie warszawskie, wydarzenia z okresu PRL)

4. Środowisko przyrodnicze (rzeźba terenu i wody, zmiany koryta Wisły, 
zmiany elementów klimatu, zanieczyszczenia środowiska, roślinność poten-
cjalna, roślinność rzeczywista, świat zwierzęcy)

5. Rozwój terytorialny i podziały administracyjne (synteza granic admini-
stracyjnych, rozwój terytorialny byłych gmin miejskich, gminy województwa) 

6. Nazwy miejscowe (toponomastyka, nazewnictwo, w tym pojawianie się 
nazw, wędrówki i zanikanie nazw miejscowych)

7. Struktura własności
8. Architektura krajobrazu miasta (zmiany fizjonomii miasta do pierwszej 

wojny światowej, fizjonomia miasta w okresie międzywojennym, fizjonomia mia-
sta po drugiej wojnie światowej, Warszawa zburzona, zmiany panoramy miasta) 

9. Funkcjonalne zróżnicowanie przestrzeni    
10. Komunikacja (rozwój sieci ulic, zmiany natężenia ruchu, rozwój sieci 

kolejowej i  metra, rozwój sieci tramwajowej i  autobusowej, indywidualna 
i zbiorowa komunikacja samochodowa, komunikacja rzeczna, sieć pocztowa 
i telekomunikacyjna, dostępność czasowa)

11. Infrastruktura techniczna (w  tym sieć kanalizacyjna, wodociągowa, 
cieplna, elektryczna) 

12. Mieszkańcy miasta (rozmieszczenie ludności, skład narodowościowy, 
wyznaniowy, obiekty sakralne, skład społeczny, bezrobocie, patologie i  po-
moc społeczna) 
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13. Usługi (tematy z  zakresu szeroko pojętych usług, w  tym szkolnictwo, 
kultura, rozrywka, służba zdrowia, bezpieczeństwo, administracja, finanse, 
rzemiosło, handel i gastronomia) 

14. Zabytki i dziedzictwo kulturowe (zabytki istniejące, odbudowane, nie-
odbudowane, zburzone; dziedzictwo niematerialne, m.in. biblioteki, archiwa  
i muzea) 

15. Wizje miasta  


