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Zakres tematyczny i cel pracy. 
Klwów, to miejscowośd w której obecnie znajduje się Urząd Gminy. Niegdyś było to miasto, 

które założone zostało na mocy przywileju króla polskiego Władysława Jagiełły w 1413 roku. Nowo 

powstałe miasto otrzymało na mocy prawa magdeburskiego możliwośd urządzania cotygodniowych 

targów i dwóch jarmarków do roku. Kolejne przywileje potwierdzały dotychczasowe nadania 

królewskie - Kazimierz Jagiellooczyk w 1458 roku, Jan III Sobieski w 1686 roku.1 Klwów w swojej 

bogatej historii należał do kilu szlacheckich rodzin, a dziedzicami były tu rodziny Kurdwanowskich, 

Dobieckich i Świdzioskich. Rodziny te, a w szczególności Świdzioscy, starały się dbad o Klwów i 

okoliczne wioski, które tworzyły gminę, z tym że siedziba gminy w pierwszych latach jej istnienia 

znajdowała się w Sulgostowie. Podział administracyjny powiatów na gminy dokonał się dopiero w 

roku 1867. Sulgostów był siedzibą gminy zaledwie do roku 1870. Klwów jako miasto tworzyło osobną 

jednostkę samorządową, jednak po utracie praw miejskich w 1869 roku (konsekwencje powstania 

styczniowego), zostało przyłączone do gminy na mocy postanowienia z 24 października 1869 roku, 

które weszło w życie z początkiem 1870 roku2 i jednocześnie stało się siedzibą władz gminnych.  

 

 
Herb Klwowa 

 
Pieczęd miasta Klwów3 

  

Pod koniec XIX wieku w skład gminy wchodziło 16 wiosek (Borowa Wola, Brzyski, Drążno, Głuszyna, 

Jelonek, Kadź, Klwów, Klwowska Wola, Kłonna, Kłódno, Lipowo, Magnuszewska Wola, Podczasza 

Wola, Sulgostów, Ulaski i Zapole) o łącznej liczbie mieszkaoców – 2376 osób. Do gminy należało 

wtenczas 12624 mórg ziemi, z czego ziemia dworska stanowiła 8468 mórg.4 Liczbę mieszkaoców w 

poszczególnych wioskach położonych na terenie gminy Klwów w XIX wieku oraz tych, które obecnie 

należą do gminy (zapisane kursywą) przedstawia poniższa tabela5. Gmina należała administracyjnie  

                                                           
1
 B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa 1883, s. 171. 
2
 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, Rok 1869, t. 69, nr 239, s. 419. 

3
 W. Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski, Kraków 1905, s. 117. 

4
 B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski (red.), dz. cyt., s. 172. 

5
 Dane z tabeli pochodzą ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,  

B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski (red.), Warszawa 1883 – Borowa Wola (t. 1, s. 319), Brzyski (t. 1, 

s. 429), Drążno (t. 2, s. 142), Głuszyna (t. 2, s. 618), Kadź (t. 3, s. 664), Klwowska Wola (t. 4, s. 172), Klwów  

(t. 4, s. 171 – 172), Kłódno (t. 4, s. 185), Podczasza Wola (t. 8, s. 369), Przystałowice Duże (t. 9, s. 232), Sady  

(t. 10, s. 206), Sulgostów (t. 11, s. 569 – 570), Ulów (t. 12, s. 787), Zapole (t. 14, s. 399), Lipowe (t. 5, s. 283). 
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w tamtym okresie do powiatu opoczyoskiego w guberni Radomskiej, co przedstawia poniższa mapa 

powiatu opoczyoskiego. 

Liczba mieszkaoców i domostw w gminie Klwów (XIX wiek). 

Nazwa miejscowości 
Liczba mieszkaoców Liczba domostw 

1827 r. 1883 r. 1827 r. 1883 r. 

Borowa Wola - 72 - 9 

Brzyski - 114 - 15 

Drążno 122 185 17 21 

Głuszyna 131 237 18 21 

Kadź 96 119 11 20 

Klwowska Wola 70 106 7 14 

Klwów 898 1061 80 70 

Kłódno 54 120 6 9 

Podczasza Wola 114 176 13 17 

Przystałowice Duże 240 333 31 45 

Sady 169 385 21 24 

Sulgostów 186 300 32 32 

Ulów 158 214 16 22 

Zapole 17 - 4 - 

Lipowe - - - 2 

 

Obecnie gmina Klwów należy do powiatu przysuskiego w województwie mazowieckim. Jest położona 

w północnej części powiatu przysuskiego na Równinie Radomskiej (położenie geograficzne gminy – 

51˚32’ N i 20˚38’ E). Od północy graniczy z gminą Nowe Miasto n. Pilicą (powiat grójecki) i 

Wyśmierzyce (powiat białobrzeski), od wschodu z gminą Potworów, od zachodu z gminą Odrzywół i 

od południa z gminą Rusinów. Klwów jest siedzibą władz samorządowych i pełni rolę 

wielofunkcyjnego ośrodka obsługi ludności całej gminy, w którym znajdują się siedziby wszystkich 

instytucji i obiektów użyteczności publicznej na poziomie gminnym. 

Niniejsza praca nie ma na celu szczegółowego przybliżenia czytelnikowi historii naszej 

klwowskiej gminy, chod warto zauważyd, że jej losy, jako nowej jednostki administracji publicznej, 

mają swój początek w roku 1870. Celem tej pracy jest ukazanie obecnej gminy Klwów (pod względem 

zajmowanego terytorium) i jej okolic na różnego rodzaju mapach (historycznych, topograficznych, 

przeglądowych, pocztowych, samochodowych, itd.), wskazanie zamieszczonych tam informacji i 

poznanie poniekąd gminy od strony infrastrukturalnej (głównie sieci drogowej i jej jakości na 

przestrzeni ponad dwóch wieków). Mapa bowiem, jako obraz przedstawiający powierzchnię Ziemi w 

całości lub jej części, spełnia dwie istotne funkcje – informacyjną i naukowo-badawczą. Tym samym 

ukazanie naszych ziem przy pomocy dostępnych mi map pozwala na rozszerzenie swej wiedzy o 

naszych stronach rodzinnych oraz na pobudzenie do poszukiwao badawczych.  

Źródłem niniejszej pracy, jak już wspomniałem, są mapy Polski (głównie z czasów Królestwa 

Polskiego) od okresu rozbiorów do okresu II wojny światowej (ponad dwa wieki). Niemal wszystkie 

mapy, które zostaną zamieszczone poniżej pochodzą z polskich bibliotek cyfrowych (Mazowieckiej 
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Biblioteki Cyfrowej,6 Jagiellooskiej Biblioteki Cyfrowej,7 Radomskiej Biblioteki Cyfrowej,8 

Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych,9 Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej,10 

Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej,11 Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej,12 

Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej,13 Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej,14 Zielonogórskiej Biblioteki 

Cyfrowej15 i Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej16). Mapy zostaną przedstawione w określonej 

chronologii czasowej – tzn. zostały podzielone wpierw na cztery okresy historyczne (przed 1807 r., 

Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, po 1918 r.). Najwięcej map pochodzi z okresu Królestwa 

Polskiego (1815 – 1918), stąd zostały one podzielone na mniejsze grupy tematyczne.  Podział 

chronologii czasowej jest wynikiem wydarzeo historycznych mających miejsce na naszych ziemiach. 

Stąd najstarsze mapy znalazły się w dziale „przed 1807 r.” i jest ich 8. Są to mapy zasadniczo 

opracowane i wydane w Niemczech (5 map), oraz po jednej mapie włoskiej, francuskiej i angielskiej. 

Najstarsza mapa pochodzi z roku 1770. Z okresu Księstwa Warszawskiego w moich zbiorach znalazła 

się tylko jedna mapa niemiecka. Najwięcej map, bo aż 49, zostało opracowanych i wydanych w czasie 

Królestwa Polskiego. Ostatnia grupa map (8 map) to przede wszystkim okres międzywojenny, 

nazwany dla potrzeb niniejszego opracowania hasłem „po 1918 r.”.  W sumie niniejsza praca ukazuje 

Klwów i jego okolice na 66 mapach.  

W dalszej części tegoż opracowania zostaną ukazane fragmenty tychże map i krótki ich opis, 

następnie wszystkie mapy zostaną ujęte w tabelę zbiorczą, w której zamieszczone zostaną główne 

informacje ich dotyczące. Ostatnim, ale najbardziej istotnym punktem opracowania, będą wnioski i 

szereg informacji uzyskanych z badawczego spojrzenia na wskazane fragmenty map. 

 

Analiza map, na których znajdujemy miejscowośd Klwów. 
 

„przed 1807 r.” 
 Pierwszą grupę map, z których chcemy zaczerpnąd informacji na temat naszego regionu, 

stanowią mapy powstałe przed 1807 r. Obecnie udało się zdobyd w serwisach bibliotek cyfrowych 

osiem map spełniających to kryterium czasowe (wydanie przed wskazaną datą). Jak już zostało to 

nadmienione w grupie tej mamy pięd mam niemieckich oraz po jednej francuskiej, włoskiej i 

angielskiej.  

 Najstarsza mapa, na której znajdujemy miasteczko Klwów, pochodzi z roku 1770 i jest 

zatytułowana Carte générale et nouvelle de toutte la Pologne du Grand Duché de Lithuanie et des 

pais limitrofes. Została opracowana przez Bartolomeo Foliniego (1730 – 1808) w języku francuskim i 

wydana w Warszawie. Jest to mapa (miedzioryt kolorowy wykonany ręcznie) w skali 1:1235000 

(mapa przeglądowa17), o wielkości 84x99 cm (na czterech arkuszach). 

                                                           
6
 www.mbc.cyfrowemazowsze.pl 

7
 www.jbc.uj.edu.pl 

8
 www.bc.mbpradom.pl 

9
 www.bibliotekacyfrowa.pan.pl 

10
 www.pbc.rzeszow.pl 

11
 www.sbc.wbp.kielce.pl 

12
 www.dlibra.umcs.lublin.pl 

13
 www.mbc.malopolska.pl 

14
 www.pbc.biaman.pl 

15
 www.zbc.uz.zgora.pl 

16
 www.wbc.poznan.pl 

17
 Rodzaje map ze względu na skalę: a. szczegółowe 1:1000 – 1:5000 (mapy miast, osiedli, terenów 

podmiejskich); b. topograficzne 1:5000 – 1:200000 (rzeźba terenu, sieć rzeczna, drogi); c. przeglądowo-
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Ryc. 1. Fragmenty mapy Bartolomeo Foliniego  

Carte générale et nouvelle de toutte la Pologne du Grand Duché de Lithuanie et des pais limitrofes, z 1770 r. 

 

Dwa powyższe fragmenty pochodzą z tej samej mapy, a różni je jedynie powiększenie (zbliżenie) 

istotnego dla pracy wycinka mapy (taką samą techniką będę posługiwał się niemal przez całą pracę).  

Pierwsze spojrzenie na mapę kieruje naszą ciekawośd na nazwy miejscowości. Należy wspomnied, iż 

autorem mapy jest obcokrajowiec. Jednak większośd nazw miejscowych została zapisana poprawnie, 

bądź z błędami ortograficznymi. Nazwa KWUW – dla miasteczka Klwów, z pewnością jest efektem 

trudności wynikających z wymowy tejże nazwy. Na uwagę zasługuje strona graficzna mapy 

(dołączono do niej legendę, objaśniającą zamieszczone symbole). Oznaczenie przy nazwie miejscowej 

Kwuw (czy też Odrzywuł, Drzewica, Przysucha itd.)wskazuje, że Klwów w tamtym okresie miał status 

miasta. Z pierwszego obrazu możemy wywnioskowad, że Klwów leżał na Ziemi Sandomierskiej. 

Rzeźba terenu na mapie została ukazana za pomocą metody kopczykowej. Legenda niestety nie 

objaśnia zamieszczonych i pokolorowanych granic, na mapie nie znajdziemy też nazw rzek, nie 

mówiąc już nic o położeniu mniejszych miejscowości.  

                                                                                                                                                                                     
topograficzne 1:200000 – 1:1000000 (sieć komunikacyjna, wodna, rzeźba terenu i jego pokrycie); d. 

przeglądowe 1:1000000 i większe (mapy silnie zgeneralizowane, opuszczenie szczegółów mało istotnych). 
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 Zgodnie z chronologią czasową kolejna mapa wydana została w 1781 roku przez Presso 

Antonio Zatta. Nosi tytuł Li palatinati di Cracowia, Lekzyca, Sieradz, Sandomir, e Lublino: tratta 

dall’Atlante Polacco, a została opracowana przez Giovanniego Antonio Rizzi-Zannoniego (1736 – 

1814). Mapa włoska, wydana w Venezia (Wenecji), której współtwórcami byli – Giovanni Pietteri, 

Antonio Zatta (1750 – 1804) i Giuliano Zuliani (1730 – 1814). 

 

 

 
Ryc. 2. Fragmenty mapy Giovanniego Antonio Rizzi-Zannoniego  

Li palatinati di Cracowia, Lekzyca, Sieradz, Sandomir, e Lublino: tratta dall’Atlante Polacco, z 1781 r. 

 

Z oglądowego opisu mapy dowiadujemy się, że jest to mapa bardziej przeglądowa niż przeglądowo-

topograficzna (skala 1:800000), ze względu na niewielką ilośd informacji tu zawartych. Mapa ta 

została wykonana ręcznie (miedzioryt kolorowany), ma wymiary 32x42 cm. Niestety niewiele 

możemy dowiedzied się z tego opracowania, poza poznaniem nazw miejscowości (są to nazwy 

spolszczone, zawierające szereg błędów). Nazwa Klwów tym razem doczekała się innego zapisu – 

KWOW (zapis ten będzie charakterystyczny na mapach niemieckich, chod nie jest to w żaden sposób 

regułą). Mapa ta niestety nie zawiera objaśnienia znaków. Należałoby się domyślad znaczenia 

zamieszczonych symboli (z pewnością symbole przy nazwach Opoczno, Zwolin, czy Radom, oznaczają 

twierdze). Brak ukazania rzeźby terenu, nazw rzek (nawet tych większych). Oprócz wskazanych 

braków zastanawia położenie poszczególnych miejscowości. Łatwo dostrzec, że nie wszystkie 

miejscowości znajdują się w rzeczywistości tam, gdzie wskazuje ich położenie powyższa mapa. 

Popatrzmy tylko jakie odległości dzielą Odrzywół – Klwów – Potworów, a bardziej zastanawia 

położenie Potworowa (na mapie Podworow). Czy Przytyk i Borkowice względem na przykład 
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Radomia, znajduję się tam gdzie w rzeczywistości byd powinny? Oto ważne pytanie, które podkreśla 

pewne błędy, jakie szybko można dostrzec na tejże mapie. 

 Najstarsza z posiadanych przeze mnie niemieckich map Generalkarte von Polen, Litauen, Und 

den Angraenzenden Laendem jest autorstwa Franza Antona Schraembla (1751 – 1803) i Hieronymusa 

Benedictiego (1756 – 1809). Powstała w 1788 roku na czterech arkuszach w rozmiarze 85x99 cm. 

Mapa ta jest niemal identyczna co Carte générale et nouvelle de toutte la Pologne du Grand Duché de 

Lithuanie et des pais limitrofes, opracowana przez Bartolomeo Folino w 1770 r. 

 

 

 
Ryc. 3. Fragmenty mapy Franza Antona Schraembla i Hieronymusa Benedictiego  

Generalkarte von Polen, Litauen, Und den Angraenzenden Laendem, z 1788 r. 

 

Podobnie, jak na mapie Bartolomeo Foliniego, zastosowano metodę kopczykową przy ukazaniu 

rzeźby terenu. Mapa ma charakter przeglądowy (skala 1:1300000), czyli bardzo ogólny. Tak, jak już 

wspomniałem mapy niemieckie zamiast nazwy miejscowej Klwów zawierają nazwę KWOW, to na 

powyższej mapie zauważamy KWUW, co po raz kolejny wskazuje na powiązanie tej mapy z dziełem 

Foliniego. Jedyną widoczną różnicą są z pewnością kolory (uległy zmianie). Dotychczas przedstawione 

mapy niewiele nowego wnoszą do naszej wiedzy o historii Klwowa i jego okolic, z pewnością ulegnie 

to zmianie dopiero na mapach z okresu Królestwa Kongresowego (inna nazwa Królestwa Polskiego). 
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 Published by W. Faden, Charing Cross wydali w 1792 roku w Londynie mapę Wiliama Fadena 

(1749 – 1836) A map of the Kingdom of Poland and Grand Dutchy of Lithuania with their dismember 

provinces adn the Kingdom of Prussia. To jedyna w moim zbiorze mapa przeglądowa (skala 

1:2400000) powstała w Londynie. Została wykonana ręcznie (miedzioryt kolorowy), posiada rozmiar 

54x60 cm, zawiera legendę kolorów, ale brak objaśnienia innych znaków graficznych. Dodatkowo na 

mapie umieszczono plan miasta Warszawy (skala 1:130000) oraz dane zawierające liczbę ludności 

terenów Polski w poszczególnych zaborach. 

 

 

 
Ryc. 4. Fragmenty mapy Williama Fadena  

A map of the Kingdom of Poland and Grand Dutchy of Lithuania with their dismember provinces  
adn the Kingdom of Prussia, z 1792 r. 

 

Na powyższej mapie zauważamy podział (zaznaczony różnymi kolorami) administracyjny ziem 

polskich; ważniejsze drogi, nazwy większych rzek (tu widoczny napis Pilica R.). Zastanawia 

charakterystyczna w rejonie Klwowa (tu Kwow) przerywana linia (na jednej z późniejszych map, 

dokładnie takim samym sposobem i w tym samym lokalizacyjnie miejscu przebiega trakt konny). W 
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porównaniu z poprzednimi mapami ta wydaje się byd bardziej szczegółowa (niekoniecznie w 

okolicach Klwowa). 

 Kolejne dwie mapy są niemal identyczne. Twórcą obu map (jedna z 1793, druga z 1795 roku) 

był Carl Schütz (1745 – 1800), chod późniejsze wydanie z 1795 r. współtworzył wraz z nim Franz 

Müller (1755 – 1816). Nazwa obu map różni się jedynie rokiem wydania – Naueste Karte von Polen 

Und Litauen samt den Oesterreichischen, Russischen Und Preussischen Anthile Und den übrigen 

angraenzenden Laendern A[nn]o 1793 / 1795.  

 

 
Ryc. 5. Fragment mapy Carlo Schütza  

Naueste Karte von Polen Und Litauen samt den Oesterreichischen, Russischen Und Preussischen  
Anthile Und den übrigen angraenzenden Laendern A*nn+o 1793. 

 

 
Ryc. 6. Fragment mapy Carlo Schütza 

Naueste Karte von Polen Und Litauen samt den Oesterreichischen, Russischen Und Preussischen 
Anthile Und den übrigen angraenzenden Laendern A[nn]o 1795. 

 

Porównanie wizualne i ocena zawartości map na tej podstawie jest jak najbardziej możliwa. Jednak 

brak danych szczegółowych na temat mapy z 1793 roku zawartych w jej opisie bibliotecznym, sprawia 
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trudnośd porównania map na tymże poziomie. Jedyną cechą porównawczą jest skala obu map – 

mapa z 1793 r. została wykonana w skali 1:2000000, a mapa z 1795 r. w skali 1:2100000. Wizualna 

ocena poniżej zamieszczonych map prowadzi do potwierdzenia tezy, że obie mapy są tożsame i są 

jedynie różnymi wydaniami tej samej koncepcji. Na obydwu zauważamy na kolorowo oznaczone 

granice, a rzeźba terenu została przedstawiona metodą kopczykową. Nazwy miejscowości są 

jednakowe, w przypadku Klwowa – KWOW.  

 Johann Walch (1757 – 1824) i Franz Xaver Hutter to twórcy mapy Polen nach seiner ersten 

und letzten oder gaenzlichen Theilung, wydanej w 1796 roku w Augsburgu, nakładem samego J. 

Walcha. Mapa ta to miedzioryt kolorowany ręcznie, o rozmiarach 50x56 cm, w skali 1:2400000 (mapa 

ma charakter przeglądowy). 

 

 

 
Ryc. 7. Fragmenty mapy Johanna Walcha i Franza Xavera Huttera  

Polen nach seiner ersten und letzten oder gaenzlichen Theilung, z 1796 r. 

 

Mapa ta w swym stylu niczym zwyczajnym nie odbiega od poprzednio analizowanych, pewne różnice 

należy jednak zauważyd i wykazad. Zmianie uległ z pewnością sposób oznaczeo, chod mapa nie 

posiada opisu wyjaśniającego znaków na niej zamieszczonych. Pozytywnie ocenid należy postęp w 

nazewnictwie miejscowości (chociaż pojawiają się błędy) – wystarczy przywoład przykład KLWUW, 
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Odrzywoł. Po raz pierwszy na mapie nazwa miejscowa naszej obecnej gminy jest prawie identyczna 

jak w rzeczywistości. Analizowana mapa zawiera legendę kolorów, gdyż nimi oznaczone zostały 

ziemie odebrane Polsce przez trzech zaborców. Uogólnienie tego dzieła kartograficznego i 

sprowadzenie go do zawarcia minimum informacji potwierdza przede wszystkim brak nazw rzek, brak 

sieci drogowej. 

 Ostatnia mapa z tego okresu wnosi wiele nowości do dotychczasowych badao i poszukiwao 

historycznych w odkrywaniu historii naszego klwowskiego regionu. Mapa zatytułowana Karte lines 

Theilsvon Neu oder West Gallicien, welcher die Woywodschaften Sendomier Und Krakau, została 

opublikowana w 1797 r. Jej twórcą jest Daniel Gottlob Reymann (1759 – 1837). Niestety nie widomo 

gdzie i przez kogo została wydana. Jest to mapa topograficzna (skala 1:185000) województwa 

sandomierskiego i krakowskiego. Dzięki temu, że jest to mapa topograficzna, do tej pory analizie 

poddawane były mapy przeglądowe, możemy dużo więcej z niej informacji pozyskad. 

 

 

 
Ryc. 8. Fragmenty mapy Daniela Gottloba Reymanna  

Karte lines Theilsvon Neu oder West Gallicien, welcher die Woywodschaften Sendomier Und Krakau, z 1797 r. 
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Informacje zawarte na tejże mapie wydają sie byd bardzo cenne. Możemy z niej odczytad przede 

wszystkim: 

- nazwy miejscowości  położonych na terenie dzisiejszej gminy Klwów – KLOW (Klwów), KŁUDNI 

(Kłudno), GLUSZYNA (Głuszyna), ULOW (Ulów), BRZYSKI (Brzeski), WOLA KLUKA (Klwowska Wola), 

BOROWA WOLA, ZAPOLE, DRĄZNO (Drążno), KADZ (Kadź), PODCZASZA WOLA, PRZYSTAŁOW 

(Przystałowice Duże); 

- najważniejsze i najlepsze jakościowo drogi w okolicach Klwowa; zgodnie z mapą najlepsza droga 

łączyła Potworów – Kadź – Sulgostów – Jelonek – Nieznamierowice; inne ważne trakty: Ulów – Klwów 

– Sulgostów – Nieznamierowice, Potworów – Klwów – Odrzywół; 

- jak wyglądał obszar obecnej gminy pod względem zalesienia terenu; 

- korzystając z legendy dodanej do mapy w Klwowie mamy kościół, a w Zapolu zamek (to dośd 

ciekawa teoria, jak dotąd nigdzie nie spotkałem się z taką tezą, byd może jest to błąd); 

- niestety niewłaściwe położenie względem innych miejscowości wioski Drążno. 

 

„Księstwo Warszawskie” 
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami drugą grupę map powinny stanowid te wydane w 

czasach istnienia Księstwa Warszawskiego (1807 – 1815). Prawdę mówiąc w moim zbiorze nie ma 

żadnej mapy z tego okresu, która by ukazywała miasteczko Klwów. Tym samym podział ten wydaje 

się nieadekwatnie dokonany. Jednak został on tak ułożony, gdyż jedna z map pochodzi z roku 1807, 

czyli teoretycznie z czasu kiedy istniało już Księstwo Warszawskie, ale ziemia klwowska do niego 

jeszcze nie należała. Dopiero w wyniku wojny polsko-austriackiej i pokoju w Schönbrunn (14 X 1809) 

Klwów został włączony do Księstwa Warszawskiego. W tym czasie administracyjnie przynależał do 

powiatu opoczyoskiego w departamencie radomskim. Przynależnośd administracyjna naszych 

rodzinnych ziem wydaje się byd ciekawym tematem, któremu można by było poświęcid osobne 

opracowanie. Warto jednak nadmienid w tym miejscu, że analizowanie map pozwala, poprzez 

znajdujące się na nich granice administracyjne, zapoznad się z konkretnymi podziałami 

administracyjnymi na przestrzeni kilkuset lat. A zmiany przynależności administracyjnej naszego 

regionu szczególnie widoczne będą podczas analizy map z okresu Królestwa Polskiego (1815 – 1918). 

Jedyna mapa z tego okresu została wydana w języku niemieckim (tytuł i miejsce wydania 

także w języku francuskim) przez T. Mollo et Compagnie w 1807 r. w Wiedniu. Autorem mapy Polen 

unter Oesterreich, Russland ud Prussen getheilt nebst den angrenzenden Laendem als einen Theil von 

Russischen Reich, Curland, Pommen, Preussen, Schlesien, Sachsen, Böhmen und Maehren jest 

Giovanni Antonio Rizzi-Zannoni (autor map umieszczonych w pierwszej części niniejszego 

opracowania). Z ogólnych informacji, umieszczonych w opisie bibliotecznym, dowiadujemy się, że 

niniejsza mapa to miedzioryt kolorowany ręcznie o rozmiarach 50x69 cm, opracowana w skali 

1:2100000 (mapa ma charakter przeglądowy). Analiza wizualna powyżej umieszczonej mapy nie 

wnosi nic nowego do moich badao nad ziemią klwowską, ponieważ mapa ta jest niemal identyczna 

albo jest raczej kolejnym wydaniem mapy Carlo Schütza i Franza Müllera Naueste Karte von Polen 

Und Litauen samt den Oesterreichischen, Russischen Und Preussischen Anthile Und den übrigen 

angraenzenden Laendern A[nn]o 1795. Dołączona legenda do mapy informuje nas jedynie, że KWOW 

to małe miasteczko położone w województwie sandomierskim. 
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Ryc. 9. Fragment mapy Giovanniego Antonio Rizzi-Zannoniego  

Polen unter Oesterreich, Russland ud Prussen getheilt nebst den angrenzenden Laendem als einen Theil von Russischen 
Reich, Curland, Pommen, Preussen, Schlesien, Sachsen, Böhmen und Maehren, z 1807 r. 

 

„Królestwo Polskie”. 
 Z okresu Królestwa Polskiego posiadam najwięcej map, z których możemy poznad bliżej 

historię naszej klwowskiej ziemi. Zbiór ten liczy 48 map. Zastawiając się, jak odpowiednio 

zaprezentowad tak pokaźną liczbę dokumentów kartograficznych, czy podzielid je według kryterium 

autorskiego, kryterium tematycznego, czy też kryterium językowego, doszedłem do wniosku, że tym 

kryterium powinien byd nadal czas ich powstania. Przyjęte kryterium pozwoli zauważyd pewną 

ewaluację, jaka dokonywała się w dziedzinie kartografii polskiej oraz porównad ją z kartografią 

rosyjską, niemiecką, francuską, czy też czeską. Niestety wybór owego kryterium spowodowała duża 

liczba map, a raczej trudnośd ich systematyzacji tematycznej. 

 Większośd analizowanych przeze mnie map zawiera granice administracyjne terytorium 

Królestwa Polskiego. Tym samym chciałbym w kilku zdaniach przybliżyd ogólne informacje o 

zmianach w podziale administracyjnym w Królestwie Polskim. Zabieg ten pozwoli na gruntowniejszą i 

bardziej świadomą ocenę już konkretnych map, na których znajdziemy miejscowośd Klwów i jej 

okolice (tereny dzisiejszej gminy). Podczas pierwszego roku istnienia Królestwa Polskiego (1815 – 

1816) podział administracyjny został zachowany z czasów Księstwa Warszawskiego (Klwów znajdował 

się wówczas w departamencie radomskim, a powiecie opoczyoskim). Jednak już w 1816 roku 

dokonano nowego podziału administracyjnego na województwa w liczbie ośmiu, obwody i powiaty. 

Klwów znalazł się w powiecie opoczyoskim, przynależącym wraz z powiatami koneckim i 

szydłowieckim do obwodu opoczyoskiego z siedzibą w Kooskich, a dalej do województwa 

sandomierskiego ze stolicą w Radomiu. Taki podział utrzymał się do 7 marca 1837, kiedy to obszar 

Królestwa Polskiego podzielono na 8 guberni. Klwów od tego momentu należał do guberni 

sandomierskiej ze stolicą w Radomiu. Po kilku latach, 21 sierpnia 1844 podjętą kolejną decyzję o 

reorganizacji administracyjnych granic Królestwa. Częśd guberni zostało zniesionych, inne połączono, 

tak że z ośmiu zredukowano ich ilośd do pięciu. Po połączeniu guberni sandomierskiej i kieleckiej 

powstała gubernia radomska, do której należał też i Klwów. Ostatnia większa zmiana, obejmująca 

całe Królestwo Polskie, miała miejsce w 1867 r., kiedy to zwiększono liczbę guberni do dziesięciu i 
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ustanowiono nowy szczebel administracji lokalnej – gminy. Gmina Klwów, której początkowo siedziba 

znajdowała się w Sulgostowie (do 1870 r.), przynależała w tym okresie nadal do guberni radomskiej.  

 Mapy z tego okresu cechuje przede wszystkim fakt prezentowania większej liczby 

szczegółów, są one bardziej zróżnicowane tematycznie, a tym samym pozwalają nam odkrywad nowe 

nieznane dotąd informacje o ziemi klwowskiej.  

 Najstarsza mapa z okresu tzw. kongresowego, związana z interesującym mnie tematem, 

powstała w 1817 r. w Wiedniu. Została wydana przez Artaria Und Compag. Ma rozmiar 165x138 cm i 

składa się z dziewięciu arkuszy (miedzioryt kolorowany ręcznie). Autorem tejże mapy, wydanej 

pierwotnie w 1813 r. (wydanie z 1817 r. zostało uaktualnione, co do granic) jest A. P. H. Nordmann.  

 

 

 
Ryc. 10. Fragmenty mapy A. P. H. Nordmanna  

Carte du ci-dévant Royaume de Pologne dans son état actuel: dressée d’aprés les cartes de Gilly, Liesganig, Mayer, 
Schroetter, et Textor et d’aprés deL’Empire Russe du Général Suchtelen, z 1817 r. 
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Carte du ci-dévant Royaume de Pologne dans son état actuel: dressée d’aprés les cartes de Gilly, 

Liesganig, Mayer, Schroetter, et Textor et d’aprés deL’Empire Russe du Général Suchtelen to tytuł 

francuski tej mapy, chod jest to mapa dwujęzyczna (francuska i niemiecka) co do tytułu i objaśnienia 

znaków. Skala mapy 1:900000 zalicza ją do map przeglądowo-topograficznych. Twórca mapy dołączył 

do niej ciekawą legendę, z której dowiadujemy się że KLWOW to małe miasteczko (niem. Kleine 

Stadte) w okolicy, którego znajduje się kilka innych miejscowości, dziś należących do gminy Klwów – 

Brzyski, Ulaw, Kadz. Teren wydaje się byd średnio zalesiony, a liczba dróg ważniejszych mała. Z 

traktów należy wymienid ten z Nowego Miasta przez Brzyski do Klwowa i dalej do Jelonka oraz z 

Klwowa do Odrzywołu. Pomimo faktu, iż jest to tylko mapa przeglądowo-topograficzna to należy 

podkreślid precyzję wykonania i naniesienia szczegółów (głównie sieci drogowej, sieci rzecznej i 

zalesienia).  

 Polen nach den Letzten Friedenschlüssen, nebst den angränzenden Laendern (tytuł w języku 

polskim – Karta Królestwa Polskiego, z przyległymi krajami, podług ostatniego pokoju w Wiedniu 

1817 Roku), mapa wydana w 1818 r. w Wiedniu, nakładem własnym jej twórcy Tranquillo Mollo 

(1767 – 1837). Mapa ta jest kolejnym powieleniem niemieckich map Schütza i Rizzi-Zannoniego. 

Zawiera spolszczone nazwy miejscowości, rzeźbę terenu przedstawiono metodą kopczykową. 

Zastosowanie dużej skali (1:2000000) jest przyczyną ubogości informacyjnej. Dla podkreślenia 

zawartych tu wiadomości pozwolę sobie umieścid fragment tej mapy oraz nadmienid, że w zbiorach 

bibliotek cyfrowych znajduje się wydanie z roku 1816 tejże mapy. 

 

 
Ryc. 11. Fragment mapy Tranquillo Mollo  

Polen nach den Letzten Friedenschlüssen, nebst den angränzenden Laendern, z 1818 r. 

  

KLWUW (tu następuje pewna ewaluacja zapisu nazwy miejscowej Klwów, początkowo Kwow) 

– to nazwa zamieszczona na kolejnej niemieckiej mapie, wydanej w Augsburgu w roku 1820 

(nakładem John. Walcha). Mapa zatytułowana Charte vom Koenigreich Polen nach Seine ehemaligen 

(1773) Und dermahligen Granzen została opracowana przez Franza Xavera Huttera. Jest ona niejako 

uzupełnionym wydaniem mapy Johanna Walcha i Franza Xavera Huttera  Polen nach seiner ersten 

und letzten oder gaenzlichen Theilun, z 1796 r. Nowe wydanie z 1820 r. jest bogatsze o kilka istotnych 

elementów. Po pierwsze znajdujemy na nim najważniejsze szlaki komunikacyjne, czego nie było w 

wydaniu z 1796 r. Po drugie zauważamy naniesioną rzeźbę terenu za pomocą metody kopczykowej.  
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Ryc. 12. Fragment mapy Franza Xavera Huttera  

Charte vom Koenigreich Polen nach Seine ehemaligen (1773) Und dermahligen Granzen, z 1820 r. 

 

 Korzystający z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku mogą na jej 

półkach odnaleźd cenne dzieło dla kartografii XIX-wiecznej – Atlas Królestwa Polskiego, składający się 

z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno województwo, jako to: Krakowskie, 

Sandomierskie, Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie. Autorem tego 

wspaniałego zbioru map jest Juliusz Kolberg (1776 – 1831). Atlas został wydany w Warszawie 

(introligator Lichtenbaum) w 1827 roku. Wszystkie osiem map zamieszczonych w atlasie Kolberga są 

 
(a konkretniej ilości domów, oraz liczby mieszkaoców w 1812 i 1824 roku) odpowiednio dla podanych 

obwodów. Przypomnę tylko, że w czasie tworzenia niniejszego Atlasu Klwów należał administracyjnie 

do powiatu i jednocześnie obwodu opoczyoskiego w województwie sandomierskim. Mapa 

województwa sandomierskiego (fragmenty zamieszczone poniżej) to jedna z najdokładniejszych map 

z XIX wieku, do których udało mi się dotrzed. Na mapie znajdujemy bowiem zapisek, że uwzględniono 

na niej wszystkie wioski mające 20 lub więcej domów oraz mniejsze, jeśli miejsce na to zezwoliło. Z 

tego powodu możemy na ziemi klwowskiej po raz pierwszy widzied położenie geograficzne 

niektórych miejscowości. Na mapie odnajdujemy – Klwow, Gluszyna, Kłudno, Ulow, Ulaski, Bryski, 

Borowa Wo., Podczasa Wo., Kadz, Sulgostow, Drazno, Przystalowice D., Sady. Oprócz Klwowa 

wszystkie wymienione miejscowości to wioski. Klwów zaś według niniejszej mapy to miasto prywatne 

z kościołem parafialnym (z innych źródeł nam wiadomo, że jego właścicielami wówczas była 

szlachecka rodzina Świdzioskich). Ogólne spojrzenie na mapę prowadzi do stwierdzenia, że tereny 

naszej okolicy są dośd obfite w lasy. Na mapie zauważamy trzy rodzaje granic administracyjnych – 

opatrzone osobnymi tytułami w dwóch językach – polskim i 

francuskim. Dodatkowo każda z map została wzbogacona o 

własną legendę z podziałem na symbole (znaki) ogólne, dalej 

tyczące się instytucji kościelnych i naukowych oraz granice i 

trakty. Obok kolejnych map województw autor umieścił rys 

statystyczny danego województwa z podziałem na obwody i 

powiaty, z informacjami o obszarze (wielkości terytorium z 

uwzględnieniem ilości użytków rolnych, łąk, lasów, ogrodów, 

miejsc zaludnionych i dróg, pastwisk, wód, itd.) i liczbie ludności 
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kolorem fioletowym oznaczono granice obwodu, kolorem żółtym granice powiatu, a kolorem 

ciemnożółtym granice dekanatu. Granice województwa nie są tu istotne ponieważ każda mapa tyczy 

się innego z województw. 

 

 
Ryc. 13. Fragment mapy województwa sandomierskiego zaczerpnięty z dzieła Juliusza Kolberga  

Atlas Królestwa Polskiego, składający się z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno województwo, jako to: 
Krakowskie, Sandomierskie, Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie, z 1827 r. 

 

Mapa powyższa podaje jednocześnie ważne dane na temat sieci dróg w rejonie Klwowa. Nie była ona 

wówczas zbyt okazała, a najważniejszy trakt łączył Wyśmierzyce z Klwowem i zmierzał w stronę 

Nieznamierowic. Jakościowo była to droga najniższej kategorii, poza traktem konnym bądź pieszym 

(trudnośd w odczytaniu mapy), który przebiegał niedaleko Klwowa między Głuszyną a Kłudnem 

(przerywana linia). Drugi trakt łączył Klwów z Odrzywołem, którędy z kolei przebiegał trakt pocztowy 

wozowy. 

 Atlas Juliusza Kolberga, był pierwszym przedstawionym przeze mnie dziełem utworzonym w 

języku polskim. Kolejnym twórcą polskiej mapy czasu Królestwa Polskiego był profesor Liceum 

Warszawskiego Józef Kośmioski (1797 – 18…). Karta Królestwa Polskiego obejmująca wszystkie 

miasta i wsie a mianowicie kościelne, wszelkie trakty pocztowe i komory celne podług ostatniego 

urządzenia tudzież rys statystyczny tegoż Królestwa została opracowana w Warszawie z pomocą 

litografa Józefa Sławioskiego i wydana w Litografii Mapp przy ul. Marszałkowskiej w 1828 r. Ogólne 

informacje o niniejszej mapie – skala 1:1050000 (mapa przeglądowa), litografia kolorowana ręcznie, 

rozmiar 55x45 cm, zawiera objaśnienie znaków i kolorów, tabelę statystyczną, a w kartuszu nad 

ramką godło Królestwa Polskiego. 
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Ryc. 14. Fragmenty mapy Józefa Kośmioskiego i Józefa Sławioskiego  

Karta Królestwa Polskiego obejmująca wszystkie miasta i wsie a mianowicie kościelne, wszelkie trakty pocztowe  
i komory celne podług ostatniego urządzenia tudzież rys statystyczny tegoż Królestwa, z 1828 r. 

 

Na ukazanych fragmentach mapy wyraźnie oznaczono granice województw, obwodów (jednolita linia 

koloru niebieskiego) i powiatów (linia koloru pomaraoczowego). Po raz pierwszy nazwa miejscowa 

KLWÓW została zapisana w sposób poprawny. Korzystając z dołączonej do mapy legendy znaków 

dowiadujemy się, że Klwów posiada status miasta (a Ulaski, które z niewiadomego mi powodu na tej 

mapie się znalazły, byd może była to wioska kościelna, status wsi). Najbliższy trakt pocztowy, mający 

charakter traktu głównego wozowego i konnego, przebiegał od Opoczna przez Drzewicę, Odrzywół w 

kierunku Nowego Miasta.  

 

 
Ryc. 15. Godło Królestwa Polskiego z mapy J. Kośmioskiego i J. Sławioskiego. 
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 W 1829 r. Teodor Gustaw Fielitz z pomocą wydawcy A. Del Trozzo opublikował w Warszawie 

mapę – Mappa jeneralna Królestwa Polskiego ułożona według naylepszych wzorów. Mapa o 

rozmiarach 47x61 cm (litografia kolorowana ręcznie) w skali 1:1360000 z zamieszczonym wykładem 

znaków, przypomina pracę Kośmioskiego i Sławioskiego z 1828 r. Charakterystyczną cechą dzieła jest 

umieszczona na treści mapy tabela z podziałem administracyjnym Królestwa Polskiego.  

 

 
Ryc. 16. Fragment mapy Teodora Gustawa Fielitza  

Mappa jeneralna Królestwa Polskiego ułożona według naylepszych wzorów, z 1829 r. 

 

W porównaniu z mapą Kośmioskiego i Sławioskiego z 1828 r., powyższa mapa oprócz wspomniane 

tabeli z podziałem administracyjnym, zawiera inne umowne znaki, opatrzone odpowiednią legendą. 

Ponadto mapa ta nie do kooca jest mapą pocztową, stąd nie wszystkie trakty są na nią naniesione. 

Autor pozwolił sobie umieścid tylko większe miejscowości, pomijając te mniej istotne (w koocu mapa 

ma charakter przeglądowy). Dalej porównując obie mapy należałoby podkreślid słabsze oznaczenie 

(tj. mniej czytelne) granic administracyjnych w przypadku mapy Fielitza. 

 Kolejne mapy, na których znaleźd możemy Klwów, pochodzą z roku 1831. mamy tu do 

czynienia z dwiema mapami pochodzenia – kolejno niemieckiego i włoskiego. Pierwsza z nich, mapa 

niemiecka, wydaje się byd bardziej ciekawa pod względem badawczo-informacyjnym.  Druga zaś, 

mapa włoska, przypomina polskie mapy przeglądowe z tamtego okresu.  

 Karte von dem Königreich Pohlen, Gross-Herzogthum Posen und den angrenzenden Staaten in 

IV Sectionen to wspomniana mapa niemiecka wydana w Berlinie (bei Simon Schropp et Comp.), 

której głównym twórcą był Friedrich Bernhard Engelhardt (1768 – 1854). Współtwórcami tego 

cennego dzieła byli – Carl Maré (1804 – 1845) i Paulus Schmidt. Ogólne informacje o mapie, dostępne 

na platformie cyfrowej biblioteki: jedna mapa na czterech arkuszach, miedzioryt kolorowany ręcznie, 

rozmiar 87x93 cm, skala 1:750000, zawiera objaśnienie znaków.  

 Il Regno di Polonia secondo to z kolei tytuł włoskiego wydania mapy Królestwa Polskiego z 

1831 r. (Venezia – Wenecja). Mapa opracowana przez Wilhelma Ernsta Augusta von Schliebena (1780 

– 1839), przy współpracy Giuseppe Dembshera. Z opisu mapy dowiadujemy się o technice jej 

wykonania (miedzioryt kolorowany ręcznie), o jej wielkości (rozmiar 52x61 cm), o skali mapy 

(1:500000) i nowym, jak dotychczas sposobie oznaczenia województw (zamiast zapisu całej nazwy, 
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autorzy zastosowali cyfry rzymskie dla oznaczenia kolejnych województw zamieszczając ich spis obok 

mapy). 

 

 

 
Ryc. 17. Fragmenty mapy Friedricha Bernharda Engelhardta  

Karte von dem Königreich Pohlen, Gross-Herzogthum Posen und den angrenzenden Staaten in IV Sectionen, z 1831 r. 

 

Mapa Engelhardta wydaje się byd mapą zawierającą dużą ilośd informacji, odnoszących się do 

ziemi klwowskiej. Otóż po pierwsze zauważamy, że autor obok miasta KELWOW (nazwy miejscowości 

zazwyczaj nie są tu zapisane poprawnie, co wynika z pochodzenia mapy, ale niektóre jak Opoczno, 

Przysucha czy Drzewica są jak najbardziej zgodne z polską pisownią) zaznaczył kilka mniejszych 

miejscowości w jego okolicy – Sulgostow, Gluszina, Ulow, Sady. Po drugie trzeba podkreślid mocno 

ukazanie terenów zalesionych. Trakty komunikacyjne o podwyższonym standardzie nie był jeszcze w 

naszej okolicy zbyt rozwinięte, gdyż mamy widoczne na mapie jedynie dwa ważne trakty: pierwszy z 

Wyśmierzyc przez Ulów i Głuszynę do Klwowa i dalej przez Sulgostów w stronę Nieznamierowic, drugi 

z Klwowa do Odrzywołu (na mapie nazwa Odrzipol). 
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Ryc. 18. Fragment mapy Wilhelma Ernsta Augusta von Schliebena  

Il Regno di Polonia second, z 1831 r. 

 

 Z powyżej zamieszczonej mapy wiele nowego się nie dowiemy, lecz właściwe jest by wskazad 

na trzy pozytywne elementy tego dzieła – przejrzystośd, ukazanie sieci rzecznej wraz z nazwami 

większych rzek (do tej pory zdarzało się to sporadycznie) oraz głównych szlaków pocztowych.  

 Większośd posiadanych przeze mnie map to mapy przeglądowe, lub co najwyżej 

przeglądowo-topograficzne. Niewiele bowiem map o charakterze topograficznym powstawało w 

tamtym okresie, tym bardziej każdy egzemplarz jest bardzo wartościowym dziełem, wzbogacającym 

w sposób trudny do określenia wiedzę o naszej małej ojczyźnie w czasach Królestwa Polskiego. Takim 

dziełem jest z pewnością mapa topograficzna (skala 1:126000) wydana w 1839 r. przez 

Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego – Topograficzna Karta Królestwa Polskiego. Jednym 

z głównych jej twórców był Karol Richter. Mapa została wydana w języku polskim, chod tytuł i 

objaśnienia znaków przedstawiono w trzech językach – polskim, rosyjskim i francuskim. Dotychczas 

przedstawione przeze mnie mapy dawały czytelnikowi ogólną wiedzę na temat infrastruktury 

komunikacyjnej, zagospodarowania przestrzennego czy rzeźby terenu interesujących nas obszarów 

(przedstawionej przy pomocy metody kreskowej). Dzieło Karola Richtera i jego współpracowników 

(miedzioryt kolorowy o rozmiarze 41x55 cm) pozwala bliżej poznad przede wszystkim sied 

komunikacyjną na terenie dzisiejszej gminy Klwów w połowie XIX wieku.  
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Ryc. 19. Fragment mapy Karola Richtera  

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, z 1839 r. 

 

Analizę fragmentu Topograficznej Karty Królestwa Polskiego rozpocznijmy od nazw miejscowości, 

które do dziś obowiązują, a jednocześnie zauważmy innowacyjny sposób oznaczania terenów 

zabudowanych. Na mapie znaleźd możemy następujące miejscowości: Klwów, Podczaszą Wolę, 

Głuszynę, Kłudno, Borową Wolę, Wolę Klwowską, Zapole, Konopkę (to swoistego rodzaju 

ciekawostka), Sulgostów, Kadź, Drążno, Przystałowice Duże, Sady (dziś Sady Kolonia), Ulów i Brzeski 

(tu niewidoczne, ale zamieszczone na oryginale). Infrastruktura drogowa przedstawiona została przez 

Richtera bardzo precyzyjnie. Oczywiście, odpowiednio na tamte czasy, większośd dróg wyglądała jak 

nasze dzisiejsze drogi polne. Najlepsze trakty prowadziły od Potworowa przez Kadź, Sulgostów do 

Odrzywołu, z Klwowa przez Głuszynę, Kłudno, Ulów do Wyśmierzyc oraz z Klwowa do Odrzywołu. Ta 

gruntowna i starannie przygotowana mapa ukazuje ponadto obszary leśne, rzeki i tereny podmokłe, 

podkreśla istnienie młyna w Zapolu, czy nawet element sakralnego zabudowania terenu w postaci 

przydrożnych krzyży. 

 W czasach Królestwa Polskiego wiele powstających map stanowiły mapy pocztowe. Jedną z 

nich opracował w 1846 r., w Warszawie, Jerzy Egloff – Karta pocztowa i przemysłowa Królestwa 

Polskiego ułożona i rysowana według najnowszych Rapportów urzędowych i najpewniejszych źródeł. 

W roku 1863 ukazało się kolejne wydanie tej mapy, z tymże pierwsza mapa została wydana wyłącznie 

w języku polskim, zaś ta późniejsza została wzbogacona o tłumaczenie przede wszystkim tytułu mapy 

i jej legendy na język niemiecki. Do mapy dołączono tabelę statystyczną z podziałem Królestwa 

Polskiego na gubernie i powiaty, a w dalszej kolejności podano w niej dane dotyczące zajmowanego 

terytorium i sposobu korzystania z niego oraz liczbę ludności. Od strony technicznej mapy te zostały 
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wykonane w formie miedziorytów ręcznie kolorowanych w rozmiarze 57x46 cm (skala zastosowana 

na mapie wynosi 1:1092000). 

 

 
Ryc. 20. Fragment mapy Jerzego Egloffa  

Karta pocztowa i przemysłowa Królestwa Polskiego ułożona  
i rysowana według najnowszych Rapportów urzędowych i najpewniejszych źródeł, z 1846 r. 

  

 
Ryc. 21. Fragment mapy Jerzego Egloffa  

Karta pocztowa i przemysłowa Królestwa Polskiego ułożona  
i rysowana według najnowszych Rapportów urzędowych i najpewniejszych źródeł, z 1863 r. 

 

Pamiętając, że są to mapy pocztowe i zarazem przemysłowe warto zwrócid uwagę na trakt pocztowy 

biegnący z Radomia przez Przytyk i Klwów do Nowego Miasta (była to droga zwyczajna, główna, 

pocztowa). Odkrywczy element w stosunku do zdobytej dotąd wiedzy stanowi symbol (literka ”W” z 
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małą flagą powyżej) umieszczony obok miasteczka Klwów. Symbol ten zgodnie z dołączoną legendą 

informuje czytelnika, że w Klwowie istniała fabryka wyrobów wełnianych.  

 Inną grupę map (obecnie tworzą ją trzy mapy) stanowią te o charakterze historycznym. 

Łamiąc przyjęty schemat chronologicznego ukazywania map, z których poznajemy historię naszego 

regionu, pragnę ukazad w tym konkretnym momencie ten właśnie historyczny rodzaj odnalezionych 

map. Mowa tu o następujących mapach: 

- Pierwsze obroty wojenne 1794 w Polszcze; 

- Polska w roku 1771, Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z przydaniem kart oryentacyjnych trzech 

podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgu Wolnego miasta Krakowa; 

- Tajne szkoły wykryte w latach 1870 – 1904 w guberni kieleckiej, piotrkowskiej i radomskiej. 

 Najstarsza z tych map została wydana w Poznaniu w roku 1850 i nosi tytuł Pierwsze obroty 

wojenne 1794 w Polszcze. Jej autorem jest A. Rose.  

 

 
Ryc. 21. Fragment mapy A. Rose Pierwsze obroty wojenne 1794 w Polszcze, z 1850 r. 

 

 Kolejna mapa historyczna została opracowana przed 1895 r. przez Jana Babireckiego. Polska 

w roku 1771, Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z przydaniem kart oryentacyjnych trzech podziałów, Ks. 

Warszawskiego i okręgu Wolnego miasta Krakowa – to o niej mowa, wydana została w Krakowie 

przez Zakład Kartograficzny G, Freytaga i Berndta. Jest to kolorowa litografia o rozmiarach 63x58 cm, 

oprócz mapy głównej zawiera 5 map pobocznych: 

- Zabór pruski, rosyjski, austriacki roku 1772; 

- Zabór pruski, rosyjski roku 1793; 

- Zabór pruski, rosyjski, austriacki roku 1795; 

- W. Ks. Warszawskie rok 1815; 

- Dzisiejszy podział ziem dawnej Polski; 

- Okręg Wolnego Miasta Krakowa 1815 – 1846. 

Na mapie dostrzegamy Klwów, położony w województwie sandomierskim. Mapa ta, pomimo dużej 

skali 1:3000000 (mapa przeglądowa), przedstawia wiele miejscowości, granice administracyjne i co 

ciekawe podaje nazwy rzek, nie tylko tych największych (zob. Radomka, Czarna). 
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Ryc. 22. Fragmenty mapy Jana Babireckiego 

Polska w roku 1771, Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z przydaniem kart oryentacyjnych trzech podziałów,  
Ks. Warszawskiego i okręgu Wolnego miasta Krakowa, wydana przed 1895 r. 

 

 Ostatnia z map posiadająca po części wartośd informacji historycznej został zaczerpnięta, nie 

tak jak poprzednie mapy z bibliotek cyfrowych, ale bezpośrednio ze strony internetowej 

www.cichecki.net/bebelno/grafika/bebelno_mapa_tajne_szkoly.jpg, stąd też poza jej tytułem - Tajne 

szkoły wykryte w latach 1870 – 1904 w guberni kieleckiej, piotrkowskiej i radomskiej, nic więcej na jej 

temat mi nie wiadomo, nawet tego kto jest jej autorem, kiedy i gdzie została wydana. Zawiera jednak 

jedną ważną informację – tajną szkołę wykryto w Kadzi. 
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Ryc. 23. Fragment mapy Tajne szkoły wykryte w latach 1870 – 1904 w guberni kieleckiej, piotrkowskiej i radomskiej. 

 

 Po omówieniu trzech map historycznych powródmy do szczegółowej analizy kolejnych map 

zgodnie z kryterium przyjętym we wstępie pracy. Tym samym następne mapy poddane badawczemu 

spojrzeniu pochodzą z okresu 1850 – 1915. Marceli Gotz to autor mapy Karta dróżna Królestwa 

Polskiego z pokazaniem odległości na traktach pocztowych i bocznych, wydanej w 1859 roku przez 

Zarząd Generalnego Kwatermistrza 1ej Armii.  

 

 
Ryc. 24. Fragment mapy Marcelego Gotza  

Karta dróżna Królestwa Polskiego z pokazaniem odległości na traktach pocztowych i bocznych, z 1859 r. 
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Ogólne informacje o mapie – litografia kolorowa, rozmiar 49x59 cm, brak siatki kartograficznej, skala 

1:1008000, posiada objaśnienie znaków i kolorem oznaczone granice województw i Królestwa 

Polskiego. Tak jak tytuł mapy sugeruje główny zamysł autora dotyczył ukazania ważniejszych traktów 

pocztowych i bocznych wraz z wykazaniem odległości pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. 

Nim jednak przejdziemy do omówienia tychże traktów na ziemi klwowskiej przyjrzyjmy się bliżej 

jednostkom odległości, jakimi posługiwał się autor mapy. Odległości na mapie zostały zapisane w 

wiorstach. Wiorsta to niemetryczna rosyjska miara długości równa 1/7 mili rosyjskiej, czyli 1077 m do 

roku 1835, a później 1066,78 m. Na mapie zauważamy trzy rodzaje traktów, dwa z nich to trakty 

pocztowe, a jeden to trakty poboczne. W interesującym nas obszarze mamy trakt główny pocztowy 

(ciemna gruba linia) biegnący od Potworowa przez Klwów w kierunku Odrzywołu. Pozostałe trakty 

mają naturę traktów pobocznych. Odległości na poszczególnych traktach komunikacyjnych: Odrzywół 

– Sulgostów – Kadź – Potworów = nieco ponad 10 wiorst; Klwów – Grzmiąca = 12 wiorst; Klwów – 

Odrzywół = 5 wiorst; Klwów – Sulgostów = 3 wiorsty; Klwów – Nowe Miasto = 10 wiorst. 

 Kolejna mapa, która zostanie uwzględniona w moim opracowaniu pochodzi z roku 1860. Jej 

twórcą jest Józef Herkner. Nosi ona tytuł Mappa Królestwa Polskiego obejmująca wszystkie miasta ze 

statystyką wsi znaczniejsze miejsca fabryczne i trakty pocztowe podług najnowszych urządzeo 

ułożona, a została wydana w Warszawie. Mapa Herknera zawiera podział administracyjny na 

gubernie i powiaty, najważniejsze trakty pocztowe, i nic więcej, co byłoby warte zauważenia. 

 

 
Ryc. 25. Fragment mapy Józefa Herknera – 

Mappa Królestwa Polskiego obejmująca wszystkie miasta ze statystyką wsi  
znaczniejsze miejsca fabryczne i trakty pocztowe podług najnowszych urządzeo ułożona, z 1860 r. 

 

 W roku 1861 (pierwsze wydanie) i 1863 (drugie wydanie) w Paryżu ukazała się mapa Carte de 

l’ancienne Pologne avecles délimitatiors actuelles, opracowana przez Auguste-Henri Dufoura (1798 – 
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1865) i Feliksa Wrotnowskiego (1803 – 1871). Mapa ręcznie kolorowana, wykonana w skali 1:950000 

(mapa przeglądowo-topograficzna), w rozmiarze 68x91 cm, bez legendy, ale z polskimi nazwami 

miejscowymi. Co warte podkreślenia (fragment mapy poniżej) to przede wszystkim precyzyjne 

wykonanie mapy, jej zawartośd od strony topograficznej dośd pokaźna (wiele miejscowości, nazwy 

rzek, ważniejsze drogi). 

 

 
Ryc. 26. Fragment mapy Auguste-Herri Dufoura I Feliksa Wrotnowskiego  

Carte de l’ancienne Pologne avecles délimitatiors actuelles, z 1861 r. 

 

 Dużo więcej informacji o ziemi klwowskiej zawiera jednak mapa Krzysztofa Juliusza Henryka 

Kolberga (1776 – 1831), wydana nakładem J. G. Arnholda w Warszawie, w roku 1862. Mappa 

Królestwa Polskiego wraz z częścią pogranicznych paostw (skala 1:355000) składa się z ośmiu arkuszy 

o łącznych wymiarach po rozłożeniu 165x131 cm, dodatkowo została ubogacona w obramowaniu o 

herby poszczególnych guberni Królestwa Polskiego i herb Warszawy. 

 

 
Ryc. 27. Fragment mapy Juliusza Kolberga  

Mappa Królestwa Polskiego wraz z częścią pogranicznych paostw, z 1862 r. 
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Na mapie możemy dostrzec niektóre z dzisiejszych miejscowości należących do gminy Klwów, jak: 

Klwów (wówczas miasto), Sulgostow, Borowa (idzie tu o Borową Wolę), Kadź, Podczasa Wola, 

Głuszyna, Kludno, Ulów, Brzyski, Drążno, Przystałowice D., Sady. A także główne szlaki 

komunikacyjne, granice powiatu, nazwy mniejszych rzek. 

 Do najbardziej wartościowych map z pewnością zaliczyd należy mapę zatytułowaną Mappa 

Królestwa Polskiego podług najnowszych źródeł ułożona i litografowana. Została ona wydana w 1863 

r. przez Zarząd ober Kwatermistrza Wojsk w Królestwie Polskim. Współtworzyli ją: Marceli Gotz, Ivan 

Aleksevič Âdrov, Jan Nipanicz oraz A. Romanow. 

 

 

 
Ryc. 28. Fragmenty mapy Marcelego Gotza, Ivana Alekseviča Âdrova, Jana Nipanicza oraz A. Romanowa  

Mappa Królestwa Polskiego podług najnowszych źródeł ułożona i litografowana, z 1863 r. 
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Nim przyjrzymy się bliżej elementarnym częściom tej mapy, kilka informacji ogólnych – skala 

1:504000, mapa na czterech arkuszach o łącznych wymiarach 122x97 cm, rzeźba terenu 

przedstawiona metodą kreskową, do mapy dołączono objaśnienie znaków. Na szczególną ocenę 

zasługuje forma litografii, pięknie ukazane tereny zalesione, bagniste i wzgórza. Autorzy na mapie 

umieścili cztery miejscowości, które dziś znajdują się w gminie Klwów. Klwów położony przy drodze 

bitej z Potworowa do Odrzywołu to miasto z kościołem parafialnym. Sulgostów, Przystałowice duże i 

Podczasza Wola to trzy kolejne miejscowości, w których znajdował się Urząd Wójta Gminy (zdaniem 

autorów mapy). Dodatkowo należy zauważyd, że Podczasza Wola zgodnie z naniesionymi granicami 

nie należała do powiatu opoczyoskiego (jest to moim zdaniem ciekawa sytuacja, która wymaga 

wyjaśnienia). Do ważniejszych traktów trzeba oprócz drogi bitej w Klwowie zaliczyd drogi pocztowe z 

Klwowa w kierunku Nieznamierowic przez Sulgostów i w kierunku Nowego Miasta oraz Wyśmierzyc. 

Nawiasem mówid najbliższa stacja pocztowa znajdowała się w Potworowie. 

 Z roku 1872 zaś pochodzą dwie obcojęzyczne mapy (rosyjska i niemiecka), które znalazły 

miejsce w niniejszym opracowaniu. Pierwsza z nich Special’naâ karta gubernìj Carstva Pol’skago 

została opracowana przez Mikołaja Nipanicza, a wydana w St. Petersburgu przez Kartografičeskago 

Zavedeniâ A. Il’ina. Mapa ta (skala 1:420000, litografia kolorowa, 148x119 cm) cała w języku 

rosyjskim przedstawia najważniejsze miejscowości (w tym КЛЪВОВЬ – miasto z kościołem 

parafialnym; Kadź, Sulgostów, Drążno, Przystałowice Duże, Sady, Wola Podczasza, Kłudno, Głuszyna, 

Brzeski i Ulów), najważniejsze szlaki komunikacyjne wraz z odległościami pomiędzy konkretnymi 

miejscowościami wyrażonymi w wiorstach, nazwy rzek. Przyjrzed się należy granicom powiatów – jak 

wynika z mapy, tym razem Podczasza Wola znajduje się w powiecie opoczyoskim, a z kolei w innym 

powiecie znalazły się Brzeski i Ulów. 

 

 
Ryc. 29. Fragment mapy Mikołaja Nipanicza  

Special’naâ karta gubernìj Carstva Pol’skago, z 1872 r. 

 

Druga z map z tegoż roku, autorstwa Carla Wolffa (1803 – 1869), Das ehemalige Königreich Polen, 

nach den Grenzen von 1772: mit Angabe der Theilungslinien von 1772, 1793 & 1795 została wydana 
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przez L. Friederichsen & Co, Geographische – Verlagshandlurg w Hamburgu. Ogólne dane o mapie – 

litografia kolorowa, rozmiar 49x58 cm, skala 1:3000000. 

 

 

 
Ryc. 30. Fragmenty mapy Carla Wolffa  

Das ehemalige Königreich Polen, nach den Grenzen von 1772:  
mit Angabe der Theilungslinien von 1772, 1793 & 1795, z 1872 r. 

 

Pierwsze co zauważamy patrząc na powyższą mapę to nazwa miejscowości Klwów – KRVOM (co 

może z jednej strony dziwid, gdyż większośd nazw miejscowych na tej mapie zapisana jest poprawnie 

lub z niewielkimi błędami, a z drugiej strony wymowa nazwy Klwów zawsze rodzi trudności, 

szczególnie u osób, które słyszą ją po raz pierwszy). Najważniejsza informacja płynąca do nas z tej 

mapy dotyczy włączenia Klwowa do zaboru austriackiego dopiero w roku 1795 (czas trzeciego 

rozbioru, z czego Austriacy uczestniczyli jedynie w pierwszym i trzecim rozbiorze), do tego czasu nasz 

rejon znajdował się w Polsce.  
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 Marceli Gotz w 1874 r. wydał w Warszawie przez Księgarnię Gebethnera i Wolffa kolejną 

mapę swojego autorstwa zatytułowaną Mappa guberni Królestwa Polskiego z oznaczeniem odległości 

na drogach żelaznych, bitych i zwyczajnych (skala 1:1008000). 

 

 
Ryc. 31. Fragment mapy Marcelego Gotza  

Mappa guberni Królestwa Polskiego z oznaczeniem odległości  
na drogach żelaznych, bitych i zwyczajnych, z 1874 r. 

 

To kolejna mapa, na której autor umieścił najważniejsze drogi i odległośd pomiędzy pewnymi 

punktami (nie zawsze podając nazwę miejscowości) w wiorstach. Mapa jest bardzo przejrzysta, 

zawiera granice poszczególnych guberni i powiatów. W porównaniu z mapą Special’naâ karta 

gubernìj Carstva Pol’skago opracowaną przez Mikołaja Nipanicza i wydaną w 1872 r., zauważamy 

jedną istotną zmianę na mapie pocztowej – otóż w okresie pomiędzy opublikowaniem obu map 

doszło do założenia w Klwowie stacji pocztowej (dotychczas najbliższa taka stacja znajdowała się w 

Potworowie), co potwierdza powyższy fragmentaryczny wycinek mapy Marcelego Gotza. 

 Następna mapa ma wyjątkowy charakter względem wszystkich map dotąd przedstawionych. 

Nie jest to ani mapa historyczna, ani pocztowa, ani ogólna. To specjalistyczna mapa opracowana 

przez XIX-wiecznych uczonych.  

 

 
Ryc. 32. Fragmenty mapy Andrzeja Krigara  

Mappa geognostyczna Radomskiej, Kieleckiej i części Petrakowskiej guberni pomiędzy rzekami  
Wisłą, Pilicą i Przemszą białą według badao Pusza, Hempla, Karnala i Remera, z 1875 r. 
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Tytuł Mappa geognostyczna Radomskiej, Kieleckiej i części Petrakowskiej guberni pomiędzy rzekami 

Wisłą, Pilicą i Przemszą białą według badao Pusza, Hempla, Karnala i Remera, wydana w 1875 roku 

przez Litografię Ottona Flecka, odkrywa charakter owego dzieła. Twórcą mapy jest Andrzej Krigar. 

Aby cokolwiek odczytad z tejże mapy (poza położeniem konkretnych miejscowości względem siebie i 

ważniejszych szlaków komunikacyjnych), trzeba skorzystad z dołączonej do niej legendy objaśniającej 

zastosowane kolory. Jak dostrzegamy na terenie naszej gminy (w rozumieniu dzisiejszym) znajduje się 

jeden charakterystyczny punkt (barwy zielonej z rzymską cyfrą VIII), mówiący o podłożu geologicznym 

badanych przeze mnie terenów. Z innych źródeł wiem, że  podłoże geologiczne terenu gminy Klwów, 

zgodnie z mapą geologiczną Polski, pochodzi z okresu Plejstocenu (a kolorem zielonym na powyższej 

mapie zaznaczono obszary z Jury). W części północnej dominują piaski, żwiry i mułki rzeczne, jako 

efekt zlodowacenia północnopolskiego. Na pozostałym obszarze gminy Klwów mamy iły, mułki i 

piaski zastoiskowe, gliny zawałowe, ich zwietrzeliny, piaski i żwiry lodowcowe, piaski i żwiry 

sandrowe, oraz piaski eoliczne pochodzące ze zlodowacenia środkowopolskiego.18 Więcej informacji 

na ten temat zawiera praca magisterska napisana na Politechnice Radomskiej (Wydział Ekonomiczny) 

przez Marcina Grzegorczyka pt. Gospodarka wodno-ściekowa gminy Klwów (Radom 2011, s. 47 – 50). 

 Mapa o podobnym charakterze powstała w 1912 r. – Przeglądowa mapa geologiczna ziem 

polskich i obszarów sąsiednich. Opracował ją Józef Grzybowski (1869 – 1922) z pomocą Józefa 

Morozowicza (1865 – 1941) i Zygmunta Weyberga (1872 – 1945). Generalne informacje o mapie 

(wydana w Warszawie, rozmiar 70x65 cm, skala 1:15000000) i obserwacja mapy prowadzą do 

potwierdzenia wcześniej przyjętych wniosków odnośnie podłoża geologicznego regionu klwowskiego.  

 

 
Ryc. 33. Fragment mapy Józefa Grzybowskiego  

Przeglądowa mapa geologiczna ziem polskich i obszarów sąsiednich, z 1912 r. 

  

Dwa kolejne opracowania, powstałe odpowiednio w 1881 i 1887 r., są niejako kolejnymi 

wydaniami tej samej mapy pocztowej (brak twórcy na jednej z map stawia znak zapytania, co do tezy, 

że obie mapy wykonał ten sam autor, ale zostały wydane w innym czasie). Skala mapy (1:1008000), 

rozmiar (62x52 cm), sposób wykonania (litografia kolorowa), miejsce wydania (Warszawa), wydawca 

                                                           
18

 Mapa geologiczna Polski 1:500 000, w: www.pgi.gov.pl/mapy/mgp500/MGP500_4.jpg (stan z dnia 

01.09.2010). 
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mapy (co prawda tylko na jednej mapie znajdziemy jego dane – Księgarnia Teodora Paprockiego i Ski, 

ale sposób wykonania obu map pozwala domniemywad, że powstały one w tym samym zakładzie 

wydawniczym), jej tytuł (Mappa pocztowa Królestwa Polskiego z wykazaniem wszelkich dróg oraz 

odległości na nich, ułożona podług najnowszych źródeł urzędowych – to tytuł starszego wydania, 

nowsze z kolei w tytule ma jedną zmianę – nie zawiera słowa „pocztowa”) wskazują, że mapa z 1887 

roku jest kolejną edycją mapy z 1881 roku, którą wykonał I. Zinberg. 

 

 
Ryc. 34. Fragment mapy I. Zinberga  

Mappa pocztowa Królestwa Polskiego z wykazaniem wszelkich dróg oraz odległości na nich,  
ułożona podług najnowszych źródeł urzędowych, z 1881 r. 

 

Zbiór map pochodzących z XIX wieku, zamykają w moim opracowaniu badawczym dwie mapy 

rosyjskie, na temat których niewiele jestem w stanie powiedzied, jeśli idzie o konkretne dane, jak 

twórca mapy, miejsce i rok wydania mapy (opis biblioteczny jedynie wskazuje na drugą połowę XIX 

wieku), czy skala jej zaprezentowania. Pierwsza z nich nosi tytuł ΚАРТА ПРИВИСЛИНСΚАГО ΚРАЯ 

(Mapa Przywiślaoskiego Kraju), druga ΚАРТА РАДОМСΚОИ ГУБЕРНІИ (Mapa Guberni Radomskiej). 

 

 
Ryc. 35. Fragment mapy ΚАРТА РАДОМСΚОИ ГУБЕРНІИ, z przed 1882 r. 
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Ryc. 36. Fragment mapy ΚАРТА ПРИВИСЛИНСΚАГО ΚРАЯ, z drugiej połowy XIX w. 

 

 Wiele map, które dotychczas zostały ukazane przekazywały nam podobne informacje 

względem ziemi klwowskiej. Były to mapy zazwyczaj przeglądowe, tym samym ilośd tych informacji 

nie była duża, ale każdy nowy fakt odkryty podczas tej wędrówki mapami z czasów Królestwa 

Polskiego, pozwala bliżej poznad naszą małą ojczyznę. Pełne podsumowanie znajdzie swe miejsce w 

jednej z koocowych części tej pracy. Królestwo Polskie, czyli ziemie podlegające niestety wpływom 

carskiej Rosji, istniało ostatecznie do kooca I wojny światowej. Kolejna grupa map (aż 21 sztuk) to 

dzieła powstałe właśnie w tym okresie, czyli już w wieku XX. W zbiorze tym dominują mapy polskie, 

chod jest tam po dwie mapy niemieckie i rosyjskie oraz jedna czeska. Wśród nich są mapy pocztowe, 

geograficzne, administracyjne, mapa geologiczna, mapa zniszczeo wojennych czy mapa administracji 

kościelnej. Ze względu na małe znaczenie naukowe (mapy z podobną zawartością merytoryczną do 

map już przeanalizowanych), niektóre mapy zostaną jedynie krótko przedstawione, gdyż ich analiza 

nic nowego w moich poszukiwaniach nie wniesie. Pierwszą taką mapą jest dzieło Marcelego Gotza z 

roku 1900 (kolejne wydanie mapy z 1874 r.) – Mappa guberni Królestwa Polskiego z oznaczeniem 

odległości na drogach żelaznych, bitych i zwyczajnych, w związku z powyższym nie jest na miejscu po 

raz kolejny umieszczad fragmentarycznego ujęcia interesujących nas terenów z tejże mapy. Podobna 

sytuacja dotyczy mapy wydanej przez Tygodnik „Naokoło Świat” w Warszawie w roku 1903 – 

Najnowsza Mapa Królestwa Polskiego (litografia kolorowa, rozmiar 62x52 cm, skala 1:1008000) i  

dwóch map wydanych przez F. Kasprzykiewicza w 1911 i 1914 roku – Mapa pocztowa guberni 

Królestwa Polskiego: wraz ze skorowidzem i wykazaniem wszelkich dróg oraz odległości od nich, 

ułożona podług najnowszych źródeł rządowych (litografia kolorowa, 63x53 cm, skala 1:860000), to z 

pewnością kolejne wydania Mappy pocztowej Królestwa Polskiego z wykazaniem wszelkich dróg oraz 

odległości na nich, ułożonej podług najnowszych źródeł urzędowych I. Zinberga (poprzednie wydania 

ukazały się w 1881 i 1887 roku). Jedyną zmianą w wydaniach XX-wiecznych mapy I. Zinberga 

jednocześnie godną odnotowania jest naniesienie i oznaczenie (kolorem czerwonym) dróg żelaznych. 
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Ryc. 37. Fragment Mapy pocztowej guberni Królestwa Polskiego: wraz ze skorowidzem 

 i wykazaniem wszelkich dróg oraz odległości od nich, ułożonej podług najnowszych źródeł rządowych, z 1914 r. 

 

 Większośd jednak map opublikowanych po 1900 roku ma swoje charakterystyczne cechy, 

jakimi wyróżniają się spośród siebie. Mapa Józefa Saturnina Sikorskiego (1862 – 1922) to mapa 

administracyjna (podział na gubernie i powiaty). Sam autor Mapy guberni Królestwa Polskiego był jej 

wydawcą (miejsce wydania – Warszawa). Opis biblioteczny podaje: mapa litograficzna kolorowa, 

rozmiar 28x22 cm, skala 1:1000000 (mapa przeglądowo-topograficzna), posiada objaśnienie znaków. 

Zaś analiza zewnętrzna prowadzi do kilku wniosków (zresztą niezbyt istotnych): po pierwsze autor 

umieścił tylko ważniejsze miejscowości (Klwów, Sulgostów – warto w tym miejscu podkreślid, że 

przez długi czas Sulgostów był po Klwowie najważniejszym miejscem tamtego regionu, co zawdzięcza 

z pewnością temu, że był siedzibą szlacheckiego rodu Świdzioskich), po drugie wskazał główne szlaki 

komunikacyjne, dokonując ich gradacji biorąc pod uwagę kryterium jakości (nawierzchni drogi), i po 

trzecie, jako jeden z niewielu tak dokładnie zaprezentował główne rzeki i ich dopływy, przy wielu 

umieszczając nazwy. Widzimy też na poniżej zamieszczonym fragmencie mapy (a wyraźniej na mapie 

opracowanej przez Mikołaja Nipanicza Special’naâ karta gubernìj Carstva Pol’skago), że dzisiejszy 

obszar gminy Klwów, w tamtym czasie był podzielony między różne powiaty, które należały do innych 

guberni (mam tu na myśli przede wszystkim Ulów, który należał w tamtym czasie do gminy Potowrów 

w powiecie radomskim oraz miejscowośd Brzeski, należącą w tamtym okresie do powiatu rawskiego i 

guberni warszawskiej). Teza przynależności Brzezek do innego powiatu wydaje się byd mało 

prawdopodobna, a dodatkowo zaprzecza temu mapa powiatu opoczyoskiego z Atlasu geograficznego 

illustrowanego Królestwa Polskiego autorstwa Józefa Michała Bazewicza (wydana w 1907 roku). 
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Ryc. 38. Fragment mapy Józefa Saturnina Sikorskiego  

Mapa guberni Królestwa Polskiego, z 1904 r. 

 

 Wspaniałe i bardzo interesujące dzieło Józefa Michała Bazewicza (1862 – 1928) Atlas 

geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego zostało wydane w 1907 r. w Warszawie. W atlasie tym 

znajdziemy mapy poszczególnych powiatów, opisy najważniejszych miejscowości w danych 

powiatach i ryciny przedstawiające ważne miejsca (mające charakter sakralny, bądź wielką wartośd 

historyczną) położone na terenie określonego powiatu. Mapa powiatu opoczyoskiego, do którego 

należała ziemia klwowska (chod jak już wiemy Ulów należał do powiatu radomskiego, a Brzeski byd 

może należały do powiatu rawskiego, co jednak nie jest takie pewne, gdyż mapa powiatu 

opoczyoskiego podaje jakoby przynależały one do ziemi opoczyoskiej), została zamieszczona na str. 

68 tegoż Atlasu (dane o miejscowościach zob. str. 98 – 99). Nim przejdziemy do zapoznania się z 

mapą powiatu opoczyoskiego, pragnę przywoład informacje historyczne i statystyczne zamieszczone 

przy opisie powiatu. Obszar całego powiatu wynosił 1612,1 wiorst kwadratowych, które 

zamieszkiwało 132678 mieszkaoców. Ziemi tym samym było 316,3 mórg, w tym ornej 175,9 m., łąk 

15,7 m., pastwisk 23,6 m., lasów 73,1 m., resztę stanowiły budynki, ogrody i nieużytki. Obszar 

powiatu przedstawia powierzchnię układającą się falisto, poziom jej wznosi się od północy ku 

południowi, a najwynioślejszy punkt znajduje się na lewo od drogi z Opoczna do Gielniowa. Obszar 

powiatu przecinają dwa większe dopływy Pilicy: Drzewiczka i Czarna. Józef Michał Bazewicz dokonał 

też opisu (krótka notka) najważniejszych miejscowości w powiecie – Opoczna, Białaczowa, Żarnowa, 

Drzewicy, Odrzywołu, Klwowa, Skrzynna, Przysuchy i Gielniowa. O Klwowie napisał: „Klwów, osada 

nad strumieniem Sławno, w nizinie śród lasów, przy trakcie opoczyosko-radomskim. Mieszkaoców 

1911. Przywilej miejski otrzymał od Władysława Jagiełły w XV w., wraz z prawem magdeburskim. W 

kościele parafialnym z XV w., spoczywają dwaj zasłużeni obywatele kraju Świdzioscy, Stanisław 

wojewoda rawski, pułkownik znaku pancernego, zmarły w XVIII w. i Konstanty zbieracz i filantrop, 

który zapisał cenną bibliotekę, na użytek kształcącej się młodzieży, pozostawiając na majątku 

odpowiedniego legata na ten piękny cel. Ludnośd miejscowa trudni się wyrobem kożuchów, grubego 

płótna i pooczoch”.19 W podobny sposób zostały opisane wskazane wyżej miejscowości. 

                                                           
19

 J. M. Bazewicz, Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego, Warszawa 1907, s. 98 – 99. 
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Ryc. 39. Mapa powiatu opoczyoskiego  

z Atlasu geograficznego illustrowanego Królestwa Polskiego, autorstwa Józefa Michała Bazewicza, z 1907 r. 

 

Józef Michał Bazewicz wykonał niesamowitą pracę, by tak szczegółowo sporządzid powyższą mapę. Ja 

oczywiście zajmę się jedynie przybliżeniem i opisaniem ziemi klwowskiej, ale zachęcam do 

odnalezienia oryginału w Bibliotekach Cyfrowych i osobistego spojrzenia na to precyzyjne dzieło. 

Klwów na mapie został oznaczony podobnym symbolem co Drzewica czy Studzianna, a który oznacza 

miasto i osadę z kościołem parafialnym. Na mapie znalazły się też inne miejscowości, które wówczas 

należały do powiatu opoczyoskiego – Kłudno, Głuszyna, Podczasza Wola, Borowa Wola, Kadź, 

Sulgostów, Drążno, Sady, Przystałowice W. (Wielkie) i wspominane Brzeski. Przez wszystkie te wioski 

wiodły jakieś szlaki komunikacyjne, a ich stan bywał różny (autor wykazał też odległości pomiędzy 

poszczególnymi wioskami, czy innymi punktami odniesienia, a wyraził owe odległości w wiorstach). 

Najlepszej jakości droga biegła z Potworowa przez Klwów do Odrzywołu. Potem pod względem 

jakościowym dominowały drogi z Klwowa przez Głuszynę i Kłudno w stronę Wyśmierzyc, z Klwowa 

przez Brzeski do Nowego Miasta oraz z Potworowa przez Kadź do Sulgostowa. Osoby  mieszkające 

pomiędzy Kadzią a Sulgostowem może zainteresowad fakt, że biegnąca tamtędy droga (dziś jest to 

zwykła droga polna) łączyła niegdyś Klwów z Przystałowicami Małymi. Większośd wymienionych 

miejscowości leżących na ziemi klwowskiej, oprócz Drążna, Borowej Woli i Podczaszej Woli, mogło 

szczycid się niezłym stanem dróg. Jednak sied drożna nie była tak rozwinięta, by swobodnie 

podróżowad pomiędzy wioskami, a dla przykładu powiedzmy, że chcą z Klwowa dojechad do 

Przystałowic Wielkich należało udad się tam przez Potworów (trasa krótsza i jakościowo lepsza), bądź 

przez Przystałowice Małe (trasa dłuższa i jakościowo dużo gorsza).  
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 Każda z map w Atlasie Bazewicza została wzbogacona o ciekawe ryciny. Pomimo, że Klwów 

przynależał do powiatu opoczyoskiego, chciałbym jednak w sprawie tychże rycin skorzystad z mapy 

powiatu rawskiego. Powód tej decyzji jest banalny, gdyż z miejscem przedstawionym na jednej z rycin 

dołączonych do mapy powiatu rawskiego, poniekąd jesteśmy związani w obecnym czasie. Jest to 

bowiem rycina Zakładu leczniczego w Nowym Mieście. 

 

 
Ryc. 40. Fragment mapy powiatu rawskiego  

z Atlasu geograficznego illustrowanego Królestwa Polskiego, autorstwa Józefa Michała Bazewicza, z 1907 r. 

 

 W 1912 r. nakładem Arnolda Fenichla w Tarnowie ukazała się Mapa Królestwa Polskiego i 

krajów okolicznych (twórca mapy – I. K.). Ogólny opis (litografia kolorowa, rozmiar 40x34 cm, skala 

1:2000000) i szczegółowa analiza tej mapy nie przyczyniają się do postępu w poszukiwaniach 

interesujących elementów naszej lokalnej historii. 

 

 
Ryc. 41. Fragment Mapy Królestwa Polskiego i krajów okolicznych, z 1912 r. 

 

 Jedyna mapa administracji kościelnej, która znalazła się w moim polu badawczym pochodzi z 

książki ks. Jana Wiśniewskiego „Dekanat Opoczyoski” (Radom, 1913, str. 343). Monografia dekanatu 

opoczyoskiego to wartościowe dzieło, przybliżające dzieje wszystkich parafii tegoż dekanatu (w tym 
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parafii Klwów). Mapka Dekanatu Opoczyoskiego, co dla nas ważne zawiera podział na parafie 

(granice parafii wyznaczają przerywane linie). 

 

 
Ryc. 42. Mapka Dekanatu Opoczyoskiego, ks. Jan Wiśniewski, 1913 r. 

 

Parafia Klwów pod względem terytorialnym była wówczas bardzo rozległa (w tamtym okresie nie 

było jeszcze parafii w Kostrzyniu i Sadach), należały do niej następujące miejscowości: „Borowa Wola, 

Borowina, Borowina waliska, Borzyski, Drązno, Gaj Klwowski, Głuszyna, Kadź, Kiedrzyn, Kozłów, 

Ligęzów, Michałów, Pabianki,  Podczaszna Wola, Poręba borowska, Przystałowice Duże, Rdzuchów, 

Sady, Stanisławów, Sulgostów, Ulów, Wólka ulowska, Zapole, Zielonka”.20 W sumie parafia liczyła 

ponad sześd tysięcy wiernych. 

 Cztery mapy (dwie polskie, jedna czeska i jedna niemiecka), które chcę teraz ukazad zostały 

opublikowane w 1914 r. Poczynając od map obcojęzycznych, skupmy naszą uwagę na jakiś czas na 

czeskiej mapie Františka Macháta Západní rusko a přilehlè části řiśe německé a rakusko-uherska, 

wydanej w miejscowości Smíchov nakładem V. Neuberta. Jest to mapa ogólno geograficzna (skala 

1:1250000) i zarazem polityczno-administracyjna, gdyż w dużej mierze skupia się na wykazaniu granic 

politycznych i twierdzy na terenie ziem polskich pod zaborami. Z ogólnych informacji wynika, że jest 

to litografia kolorowa, o wymiarach 66x76 cm, bez legendy objaśniającej użyte znaki. Fragment tej 

mapy (zamieszczony na następnej stronie niniejszego opracowania) pozwala zauważyd dobrze 

ukazaną sied rzeczną , sied kolejową i większe miejscowości. Nazwy miejscowe w wielu wypadkach 

nie zostały zapisane poprawnie, dla przykładu podajmy Kiwów, Drżewica, Skrżyno. 

 

                                                           
20

 J. Wiśniewski, Dekanat Opoczyński, Radom 1913, s. 79. 



41 | S t r o n a  
 

 
Ryc. 43. Fragment mapy Františka Macháta  

Západní rusko a přilehlè části řiśe německé a rakusko-uherska, z 1914 r. 

 

Druga z map obcojęzycznych, z roku 1914, powstała w Niemczech. Mapa autorstwa K. Tritscha 

przedstawia okolice Nowego Miasta, jest mapą topograficzną (skala 1:75000). 

 

 
Ryc. 44. Fragment mapy K. Trischa ukazujący okolice Nowego Miasta, z 1914 r. 

 

Rzadko zdarza się bliżej przyjrzed tego rodzaju mapom, a niestety w zbiorach bibliotek cyfrowych, do 

których dostęp jest nieograniczony dla każdego z użytkowników niewiele mamy takich map. Szkoda, 

że mapa nie obejmuje całej okolicy Klwowa, koocząc się w kierunku południowym na wioskach 

Sulgostów i Kadź. Przeanalizujmy pomimo tego dostępny obraz (precyzyjne dostrzeżenie 

interesujących elementów możliwe jest jednak przy nieco większym powiększeniu mapy, jeśli zaś 

ktoś chciałby zobaczyd całą mapę zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, bądź na jej 

platformę cyfrową). Standardowo rozpocznijmy od analizy widocznych na mapie miejscowości i 

poprawności ich nazewnictwa (w przypadku map obcojęzycznych nazwy miejscowe w różnym 

stopniu odbiegają od oryginalnie stosowanych form). Na mapie umieszczono następujące nazwy 

miejscowe, nawet mniejszych regionów, nie będących miejscowościami w sensie administracyjnym 
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(badaniem nazw miejscowych zajmuje się toponimia, dział językoznawstwa)  – Klwów, Głuszyna, 

Kłudno, Ulew (Ulów), Brzeski, Kol. Ligęzów (dziś Ligęzów), Klwowska Wola, Borowa-Wola, Podczasza-

Wola, Sulgostów, Kadź, Zapole, Poręby. Infrastruktura przedstawiona na mapie pozwala dostrzec sied 

dróg (zazwyczaj niskiej jakości), których używano na początku XX w. Nadal najlepszym traktem była 

droga z Potworowa przez Klwów do Odrzywołu oraz Z Potworowa przez Kadź do Sulgostowa. Z 

oznaczonych obiektów mam tylko kościół i cmentarz w Klwowie. Na uwagę zasługuje także sposób 

przedstawienia rzeźby terenu i innych elementów środowiska naturalnego (lasów, rzek). 

Ukształtowanie terenu zostało przedstawione przy pomocy metody kreskowej oraz punktów 

wysokościowych (ewenement na dotychczas analizowanych mapach). Analiza punktów 

wysokościowych prowadzi do stwierdzenia – wysokośd nad poziomem morza omawianego obszaru 

mieści się w przedziale 155 – 175 m (najwyższy punkt odnotowujemy na północ od Ulowa, najniższy 

na północ od Brzezek). Gdy idzie o rzeki, to są one odpowiednio podpisane (te większe oczywiście), a 

co ważniejsze ukazano ich dopływy (można zauważyd nawet dopływ Drzewiczki – strumieo Sławno). 

Ostatnie dwie mapy wydane w roku 1914 powstały w Polsce. Pierwszą z nich opracował A. P. Baracz i 

wydał u Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Mapa Królestwa Polskiego przez P. A. Baracza z 

oznaczeniem dróg żelaznych, bitych i zwyczajnych (skala 1:840000, rozmiar 57x74 cm) jest o tyle dla 

nas cenna, że zawiera podział administracyjny powiatu na gminy (podobnie jak Mapa Królestwa 

Polskiego wydana nakładem Wiktora Sokołowskiego w Krakowie w 1914 r.). Poniższe fragmenty to ta 

sama mapa (wydana w tym samym miejscu i roku), ale pochodzą z różnych źródeł (pierwszy fragment 

to częśd mapy znalezionej w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, drugi zaś w 

Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie). 

 

 
Ryc. 45. Fragment Mapy Królestwa Polskiego przez P. A. Baracza  

z oznaczeniem dróg żelaznych, bitych i zwyczajnych. z 1914 r. /Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy/ 
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Ryc. 46. Fragment Mapy Królestwa Polskiego przez P. A. Baracza z oznaczeniem  

dróg żelaznych, bitych i zwyczajnych. z 1914 r. /Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie/ 

 

 
Ryc. 47. Fragment Mapy Królestwa Polskiego, z 1914 r. /nakład Wiktora Sokołowskiego/ 

 

 Następną grupę map, stanowią te wydane w roku 1915. Poszukując map mających wartośd 

informacyjną dla Klwowa, znalazłem aż sześd takich dzieł (w tym trzy mapy polskie, dwie rosyjskie i 

jedną niemiecką). Rozpocznijmy prezentację tychże map od mapy pochodzenia niemieckiego. Nosi 

ona tytuł West Und Inner-Russland mit den österreichisch-ungarischen und deutschen Granzgebieten 

bis Wien und Berlin. Opracowana została przez Karla Peuckera i Gustava Freytaga (1816 – 1895), a 

wydana przez Eigentum Und Varlag von Artaria & Comp. w Wiedniu. Na odwrocie mapy zasadniczej 

(litografii kolorowej w rozmiarze 110x80 cm, o skali 1:500000) opublikowano sześd planów miast – St. 

Petersburg (skala 1:600000), Warschau (1:150000), Reval (1:150000), Odessa (1:150000), Moskau 

(1:600000) i Kiew (1:150000). Mapa główna zawiera podziała administracyjny Królestwa Polskiego na 

gubernie i powiaty (granice oznaczone na kolorowo), podaje znaczniejsze dla regionu miejscowości 

(w naszym regionie – Klwów i Sulgostów), przedstawia różnego rodzaju szlaki komunikacyjne (za 

najważniejszy szlak na ziemi klwowskiej zgodnie z zawartością mapy należy uznad trasę z Potworowa 

przez Kadź i Sulgostów do Odrzywołu; a za mniej ważne szlaki z Klwowa do Sulgostowa, do 

Wyśmierzyc i do Nowego Miasta). 
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Ryc. 48. Fragment mapy Karla Peuckera i Gustava Freytaga  

West Und Inner-Russland mit den österreichisch-ungarischen  
und deutschen Granzgebieten bis Wien und Berlin, z 1915 r. 

 

Mapy rosyjskie z 1915 r. zostały wydane w Warszawie dzięki zabiegom Fr. Karpoviča. Pierwsza z nich 

(tytuł – Podrobnaâ Karta Gubernii Carstva Pol’skago)ukazuje całe Królestwo Polskie, zwracając uwagę 

na podział administracyjny (na gubernie i powiaty), na główne drogi (Potworów – Klwów – Odrzywół; 

Klwów – Nowe Miasto; Klwów – Sulgostów – Przysucha).  

 

 
Ryc. 49. Fragment mapy Podrobnaâ Karta Gubernii Carstva Pol’skago, z 1915 r. 

 

Druga zaś (tytuł – Karta radomskoj gubernii sostavlena soglasno novejšim dannym) z mapą poboczną 

miasta Radomia, jest bardziej szczegółowa. Ogólne informacje o mapie – rozmiar 49x36 cm, 

kolorowana, skala 1:420000. Wszystkie nazwy miejscowe i nazwy rzek w języku rosyjskim. Na mapie 

znajdziemy Klwów, Ulów, Brzeski, Wolę Podczaszą, Kadź, Sulgostów, Drążno, Przystałowice W., 

Głuszynę i Kłudno, oraz ważniejsze trakty i odległości pomiędzy miejscowościami leżącymi na tych 
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traktach. Podział administracyjny umieszcza Brzeski w powiecie rawskim, a Ulów w powiecie 

radomskim. 

 

 
Ryc. 50. Fragment mapy Karta radomskoj gubernii sostavlena soglasno novejšim dannym, z 1915 r. 

 

Natomiast Józef Michał Bazewicz jest twórcą dwóch map z tego okresu: Mapy Królestwa Polskiego z 

granicami gmin i uwzględnieniem granic g. Chełmskiej (Zakłady Graficzne Alfreda Zonera w 

Warszawie; skala 1:420000; litografia kolorowa; rozmiar 107x143 cm) i Mapy Królestwa Polskiego z 

oznaczeniem lasów na podstawie najnowszych źródeł (Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i Ska w 

Warszawie; skala 1:1000000; mapa kolorowa; rozmiar 67x48 cm). 

 

 
Ryc. 51. Fragment mapy Józefa Michała Bazewicza  

Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem lasów na podstawie najnowszych źródeł, z 1915 r. 

 

Mapa Królestwa Polskiego z granicami gmin i uwzględnieniem granic g. Chełmskiej J. M. Bazewicza 

jest podobna do map zamieszczonych w jego dziele z 1907 r. – Atlas geograficzny illustrowany 

Królestwa Polskiego. Tak, jak wskazuje nam tytuł mapy oznaczono na niej granice poszczególnych 

gmin – zresztą nie jest to pierwsza tego typu mapa w badanym zbiorze, ale jedyna tak dokładna. 

Bowiem poprzednie mapy, które określały granice gmin i powiatów nie ukazywały większości 
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miejscowości należących do konkretnej gminy. Dopiero mapa J. M. Bazewicza z 1915 r. określa 

konkretniejszą przynależnośd poszczególnych miejscowości. Ostatecznie dochodzimy do 

stwierdzenia, że miejscowości Przystałowice Duże i Sady leżały w tamtym okresie poza gminą Klwów i 

podlegały władzy gminnej w Rusinowie, Ulów należał do gminy Potworów, a przynależnośd Brzezek, 

ze względu na jakośd mapy jest trudna do sprecyzowania.  

 

 
Ryc. 52. Fragment mapy Józefa Michała Bazewicza  

Mapa Królestwa Polskiego z granicami gmin i uwzględnieniem granic g. Chełmskiej, z 1915 r. 

 

Ostatnia mapa tego okresu (roku 1915) nosi tytuł Królestwo Polskie i przyległe prowincye Niemiec i 

Rosyi w 6ciu sekcyach. Nad wydaniem mapy pracowali – PawełLamger, Józef Lejczak, Kazimierz 

Ossolioski i Władysław Kucharski. Wydaniem zajęli się H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Ska w 

Warszawie (Lwowie). Do mapy głównej (rozmiar 107x118 cm; skala 1:750000; litografia kolorowa) 

dołączona została mapa poboczna – Warszawa i okolice (1:150000). 

 

 
Ryc. 53. Fragment mapy P. Langera, J. Lejczaka, K. Ossolioskiego i W. Kucharskiego  
Królestwo Polskie i przyległe prowincye Niemiec i Rosyi w 6ciu sekcjach, z 1915 r. 
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 W podobnym stylu utrzymana została mapa Stanisława Maxa, wydana w Warszawie w roku 

1916 przez M. Arct, nosząca tytuł – Mapa Królestwa Polskiego i krajów ościennych (skala 1:1500000; 

rozmiar 100x91). 

 

 
Ryc. 54. Fragment mapy Stanisława Maxa Mapa Królestwa Polskiego i krajów ościennych, z 1916 r. 

 

Ostatnia map okresu „Królestwo Polskie” pochodzi z 1917 r. i jest zatytułowana Mapa zniszczeo 

wojennych w budowlach b. Królestwa Kongresowego (skala 1:1000000).  

 

 
Ryc. 55. Fragment Mapy zniszczeo wojennych w budowlach b. Królestwa Kongresowego z 1917 r. 

 

Poprawne odczytanie danych z mapy możliwe jest tylko i wyłącznie wówczas gdy przyjrzymy się 

objaśnieniom znaków i kolorów. Teren Królestwa Polskiego został na tej mapie podzielony na gminy, 

nie ma natomiast dróg, a jedynie linie kolejowe. Czym intensywniejszy kolor, tym większe zniszczenia 

materialne na terenie danej gminy po działaniach wojennych. Miasteczko Klwów oraz gmina zostały 

zniszczone według danych w 50 % (o zniszczeniach w Klwowie i okolicach możemy zaczerpnąd wiedzy 

z Kroniki Parafii św. Macieja Apostoła w Klwowie). 
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„po 1918” 
 

 Ostatni etap moich badao opiera się o mapy pochodzące datą swego wydania z okresu 

międzywojennego oraz o jedną mapę z roku 1941. Ogólna liczba tych map jest niewielka i liczy sobie 

osiem sztuk, z czego po cztery powstały w Niemczech (prawdopodobnie, niemal nic nie wiemy o ich 

pochodzeniu) i w Polsce. Są to mapy topograficzne, administracyjne i jedna mapa samochodowa. 

 Rozpoczynając analizę map z tego okresu zatrzymajmy się nad dziełem Jana Zabiełło. Jego 

Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z granicami według Traktatu Wersalskiego z Niemcami z d. 28 

czerwca 1919 r., według postanowieo Rady Ambasadorów w Paryżu z d. 28 lipca 1920 r.(tyczących się 

Śląska Cieszyoskiego, Spiżu i Orawy) i według układów w Rydze z R.S.F.R.S. w październiku 1920 r. 

została wydana w Krakowie w 1920 r.  

 

 
Ryc. 56. Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z granicami według Traktatu Wersalskiego z Niemcami z d. 28 czerwca 1919 r., 

według postanowieo Rady Ambasadorów w Paryżu z d. 28 lipca 1920 r.(tyczących się Śląska Cieszyoskiego, Spiżu i Orawy) 
i według układów w Rydze z R.S.F.R.S. w październiku 1920 r. 

 

Z ogólnych informacji o mapie warto wspomnied – skala 1:2000000 i rozmiar 59x79 cm. Jest to mapa 

administracyjna, stąd niewiele innych danych zostało na niej przedstawionych. Zamieszczono bowiem 

jedynie główne trakty komunikacyjne (drogowe i kolejowe), rzeki i ich nazwy. 
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Ryc. 57. Fragment mapy Jana Zabiełło  

Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z granicami według Traktatu Wersalskiego z Niemcami z d. 28 czerwca 1919 r., 
według postanowieo Rady Ambasadorów w Paryżu z d. 28 lipca 1920 r.(tyczących się Śląska Cieszyoskiego,  

Spiżu i Orawy) i według układów w Rydze z R.S.F.R.S. w październiku 1920 r., z 1920 r. 

 

 Wydawcą kolejnych trzech map z tego okresu jest najprawdopodobniej Wojskowy Instytut 

Geograficzny w Warszawie. Dlaczego najprawdopodobniej? Otóż wszystkie te mapy przedstawiają 

ten sam obszar, noszą tą samą nazwę Radom, mają jednakową skalę (1:300000), zostały wykonane 

podług niemieckiego wydania z 1901 r. Różnią się jedynie rokiem wydania – 1927, 1936 i 1938, oraz 

opisem mapy. To jednak nie jest w tym momencie istotne. Najważniejsze są informacje, które owe 

mapy nam przekazują, a które wzbogacają nasz stan wiedzy. Od strony administracyjnej na mapie 

znajdziemy granice województw i powiatów (według wskazanych granic Ulów nadal znajduje się w 

powiecie radomskim, a Brzeski tym razem w powiecie opoczyoskim). Od strony infrastruktury 

transportowej na mapie wykazano linie kolejowe jednotorowe, dwu- lub wielotorowe oraz 

wąskotorowe, szosy klasy I i II, trakty (drogi utrzymane), drogi wiejskie i ścieżki. Pod tym względem w 

rejonie Klwowa najlepsza droga to szosa klasy II z Potworowa przez Klwów do Odrzywołu (informacja 

z mapy z r. 1927) oraz droga tej samej klasy z Kadzi przez Przystałowice Duże w kierunku Przysuchy 

(taką informację znajdujemy dopiero na mapie z 1936 r., wcześniej droga ta miała charakter traktu, 

drogi utrzymanej, co z kolei potwierdza mapa Radomia z 1927 r.). W dalszej kolejności jakościowo 

były dwa trakty (czyli drogi utrzymane): droga z Klwowa przez Głuszynę i Kłudno do Jabłonnej oraz 

droga z Klwowa do Nowego Miasta. Na mapie widoczne są także drogi wiejskie (tu zauważamy jak na 

znaczeniu stracił trakt z Klwowa przez Sulgostów do Nieznamierowic i trakt z Klwowa do Przystałowic 

Małych przez tzw. Jaskółki, częśd Sulgostowa położoną w polach w stronę Kadzi) i ścieżki. Z 

elementów środowiska naturalnego na ziemi klwowskiej przedstawiono zaledwie miejsca zalesione, 

łąki oraz gdzieniegdzie błota i trzęsawiska. Mapa zawiera także punkty wysokości względem morza, 

które są jedynym sposobem ukazania ukształtowania terenu na danym obszarze. Ostatnim detalem, 

na który należy zwrócid uwagę jest fakt zamieszczenia niemal wszystkich nazw miejscowości, a 

dodatkowo określenia ich wielkości pod względem liczby mieszkaoców i podania istniejących w nich, 

czy to zabudowao fabrycznych i przemysłowych (np. kopalnie, młyny wodne, fabryki), 

gastronomicznych (np. karczmy), historycznych (np. pobojowiska, pomniki, ruiny zamków) 

kulturowych i religijnych (np. kościoły, kaplice). Wielkośd miejscowości pod względem liczby 

mieszkaoców i ich charakter wiejski bądź miejski określają symbole, przy danych nazwach. I tak: 

Klwów (wieś powyżej 2000 mieszkaoców), Kadź, Sulgostów, Przystałowice Duże, Drążno, Kłudno, 

Ulów B, Brzeski (wsie, w których mieszka od 300 do 1000 osób), a Podczasza Wola, Ulów A (dzisiejsza 
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Kolonia Ulów), Klwowska Wola i Borowa Wola (wsie, zamieszkiwane przez mniej niż 300 osób). Co do 

tych danych demograficznych miałbym pewne zastrzeżenia i uważam, że nieco odbiegają od prawdy. 

Autor mapy, jak już wspomniałem przy niektórych miejscowościach zamieścił pewne symbole, 

wskazujące na istnienie różnego rodzaju obiektów. Niestety mapy, które analizujemy, pochodzą z 

bibliotek cyfrowych i duże ich powiększenie sprawia, ze nie wszystkie ich elementy są czytelne. 

Pewne jest jednak, że w Klwowie był wówczas kościół, w Kadzi (tu możliwe że był dwór, a nie 

folwark), Podczaszej Woli, Kłudnie i Drążnie były folwarki, w Sulgostowie dwór.  

 

 
Ryc. 58. Fragment mapy Radomia, z 1927 r. 

 

 
Ryc. 59. Fragment mapy Radomia, z 1936 r. 
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Ryc. 60. Fragment mapy Radomia, z 1938 r. 

 

 Okres międzywojenny okazał się czasem publikowania także map topograficznych, co 

wcześniej było zabiegiem sporadycznym. Kolejna mapa okolic tym razem nie Radomia, a Nowego 

Miasta (skala 1:100000) pochodzi z 1936 r. i powstała na wzorach niemieckich. Niestety jej jakośd 

pozostawia wiele do życzenia. 

 

 
Ryc. 61. Fragment mapy Nowego Miasta, z 1936 r. 
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Z mapy wielu szczegółów nie odczytamy, stąd wydaje się byd ona mało użyteczna. Moim celem 

jednak nie było zamieszczanie w tej pracy jedynie map precyzyjnych i jakościowo najlepszych, ale 

wszystkich, które udało mi się w ostatnim czasie odnaleźd (niestety nie skorzystałem ze zbiorów 

bibliotecznych poza cyfrowych, a świadomośd istnienia wielu innych map, powoduje że praca ta jest 

tylko częściowa) i na których znajdujemy miejscowośd Klwów i jej najbliższą okolicę, którą pozwalam 

sobie określad terminem – ziemia klwowska. 

 Wśród wszystkich map w moim zbiorze badawczym znalazła się jedna, która wydaje się 

zupełnie swym charakterem odbiegad od pozostałych. Mam tu na myśli Mapę samochodową i stan 

dróg w Polsce na rok 1937/8. Mapa ta została opracowana przez D. Wacznadze i wydana przez Polski 

Tuming Klub.  

 

 

 
Ryc. 62. Fragmenty mapy D. Wacznadze  

Mapę samochodową i stan dróg w Polsce na rok 1937/8, z 1938 r. 
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Oprócz mapy głównej dodatkowo umieszczono mapy poboczne: Warszawa i okolice, Zagłębie 

węglowe. Opis biblioteczny mapy pozyskanej z Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (oryginał w Bibliotece 

Archidiecezjalnej Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku) zawiera następujący zestaw 

informacji:  skala 1:1000000, rozmiar 97x68, mapa kolorowa, legenda w czterech językach (polskim, 

francuskim, niemieckim i angielskim). Mapa dokładnie nakreśla najlepszej jakości drogi (linia 

jednolicie czarna – drogi bite dobre; linia jednolita czerwona określa drogi bite średnio dobre; linia 

przerywana czerwona oznacza drogi bite złe; czarna cienka kreska to drogi gruntowe przeważnie 

dobre), podaje odległości w kilometrach (z Klwowa do Białobrzeg 27 km, do Odrzywołu 6 km, do 

Przytyka 20 km, do Radomia 41 km, do Przysuchy 21 km) oraz zaznacza stacje benzynowe (punkty 

czerwone- stacje benzynowe „Karpaty”, punkty niebieskie – inne stacje benzynowe). 

 Niniejszą częśd analityczną pracy zakooczą dwie mapy niemieckie. Pierwsza z nich, wydana w 

1938/39 r. w Bielefeld und Leipzig nosi tytuł Mapa Polski (została zaczerpnięta ze strony internetowej 

– www.brozbar7.webpark.pl/pol.html). Druga zaś to mapa Radomia z 1941 r. 

 

 
Ryc. 63. Fragment Mapy Polski, z 1938/39 r. 

 

Cechami charakterystycznymi tej mapy są zapewne: szczegółowo ukazane i dobrze opisane nazwy 

rzek (sied rzeczna, zob. takie nazwy jak: Pilica, Drzewiczka, Czarna, Wolbórka, Radomka, itd.), 

dostępnie ukazana infrastruktura komunikacyjna (tylko główne trakty drożne i linie kolejowe; przez 

Klwów biegnie trasa Radom – Odrzywół); rzeźba terenu przedstawiona metodą kreskową. Druga ze 

wspomnianych map jest mapą topograficzną (skala 1:300000), bardzo szczegółową. Znajdziemy na 

niej administracyjne nazwy wszystkich miejscowości (w porównaniu z wszystkimi mapami dotychczas 

ukazanymi mapa ta zawiera takie nazwy miejscowe, jak: Nowy Świat, Ligęzów, Kolonia Sady, Dobra 

Wola), oryginalny sposób oznaczenia graficznego miejscowości, drogi (z podziałem pod względem 

jakości), nazwy większych rzek i zaznaczone dopływy tychże rzek (nas szczególnie interesują dopływy 

Drzewiczki i Wiązownicy), rzeźbę terenu przedstawioną przy pomocy punktów wysokościowych, 

krajobraz leśny także został odpowiednio ukazany. 
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Ryc. 64. Fragment mapy Radomia, z 1941 r. 

 

Powyższa mapa była ostatnią, która została w tym opracowaniu przedstawiona. Wiele map z 

pewnością nie zostało tu zaprezentowanych, byd może za jakiś czas praca ta zostanie o te mapy 

uzupełniona.  

 

Zestawienie tabelaryczne map zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu. 
 

 

 
ROK WYDANIA 

 

 
TYTUŁ MAPY 

 
TWÓRCA MAPY 

1770 
Carte générale et nouvelle de toutte la Pologne du 
Grand Duché de Lithuanie et des pais limitrofes 

Bartolomeo Folino 

1781 
Li palatinati di Cracowia, Lekzyca, Sieradz, 
Sandomir, e Lublino: tratta dall’Atlante Polacco 

Giovanni Antonio Rizzi-
Zannoni 

1788 
Generalkarte von Polen, Litauen, Und den 
Angraenzenden Laendem 

Franz Anton Schraembl 
Hieronymus Benedicti 

1792 
A map of the Kingdom of Poland and Grand Dutchy 
of Lithuania with their dismember provinces adn 
the Kingdom of Prussia 

William Faden 

1793 

Naueste Karte von Polen Und Litauen samt den 
Oesterreichischen, Russischen Und Preussischen 
Anthile Und den übrigen angraenzenden Laendern 
A[nn]o 1793  

Carl Schütz 

1795 

Naueste Karte von Polen Und Litauen samt den 
Oesterreichischen, Russischen Und Preussischen 
Anthile Und den übrigen angraenzenden Laendern 
A[nn]o 1795 

Carl Schütz 
Franz Müller 

1796 
Polen nach seiner ersten und letzten oder 
gaenzlichen Theilung 

Johann Walch 
Franz Xaver Hutter 

1797 
Karte lines Theilsvon Neu oder West Gallicien, 
welcher die Woywodschaften Sendomier Und 
Krakau 

Daniel Gottlob Reymann 

1807 
Polen unter Oesterreich, Russland ud Prussen 
getheilt nebst den angrenzenden Laendem als 
einen Theil von Russischen Reich, Curland, 

Giovanni Antonio Rizzi-
Zannoni 
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Pommen, Preussen, Schlesien, Sachsen, Böhmen 
und Maehren 

1817 

Carte du ci-dévant Royaume de Pologne dans son 
état actuel: dressée d’aprés les cartes de Gilly, 
Liesganig, Mayer, Schroetter, et Textor et d’aprés 
deL’Empire Russe du Général Suchtelen 

A. P. H. Nordmann 

1818 
Polen nach den Letzten Friedenschlüssen, nebst 
den angränzenden Laendern 

Tranquillo Mollo 

1820 
Charte vom Koenigreich Polen nach Seine 
ehemaligen (1773) Und dermahligen Granzen 

Franz Xaver Hutter 

1827 

Atlas Królestwa Polskiego, składający się z 8 map 
jeograficznych, z których każda wystawia jedno 
województwo, jako to: Krakowskie, Sandomierskie, 
Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie 
i Augustowskie 

Juliusz Kolberg 

1828 

Karta Królestwa Polskiego obejmująca wszystkie 
miasta i wsie a mianowicie kościelne, wszelkie 
trakty pocztowe i komory celne podług ostatniego 
urządzenia tudzież rys statystyczny tegoż Królestwa 

Józef Kośmioski 
 

1829 
Mappa generalna Królestwa Polskiego ułożona 
podług najnowszych wzorów 

Teodor Gustaw Fielitz 

1831 

Karte von dem Königreich Pohlen, Gross-
Herzogthum Posen und den angrenzenden Staaten 
in IV Sectionen 

Friedrich Bernhard 
Engelhardt 

Il Regno di Polonia secondo 
Wilhelm Ernst August von 
Schlieben 

1839 Topograficzna Karta Królestwa Polskiego Karol Richter 

1846 
Karta pocztowa i przemysłowa Królestwa Polskiego 
ułożona i rysowana według najnowszych 
Rapportów urzędowych i najpewniejszych źródeł 

Jerzy Egloff 

1850 Pierwsze obroty wojenne 1794 w Polszcze A. R ose 

1859 
Karta dróżna Królestwa Polskiego z pokazaniem 
odległości na traktach pocztowych i bocznych 

Marceli Gotz 

1860 

Mappa Królestwa Polskiego obejmująca wszystkie 
miasta ze statystyką wsi znaczniejsze miejsca 
fabryczne i trakty pocztowe podług najnowszych 
urządzeo ułożona 

Józef Herkner 

1861 
Carte de l’ancienne Pologne avecles délimitatiors 
actuelles 

Auguste-Henri Dufour 

1862 
Mappa Królestwa Polskiego wraz z częścią 
pogranicznych paostw 

Juliusz Kolberg 

1863 

Carte de l’ancienne Pologne avecles délimitatiors 
actuelles 

Auguste-Henri Dufour 

Karta Pocztowa i Przemysłowa Królestwa Polskiego 
ułożona i rysowana według Najnowszych 
Rapportów urzędowych i najpewniejszych źródeł 

Jerzy Egloff 

Mappa Królestwa Polskiego podług najnowszych 
źródeł ułożona i litografowana 

Marceli Gotz 
Ivan Aleksevič Âdrov 
Jan Nipanicz  
A. Romanow 

1872 Special’naâ karta gubernìj Carstva Pol’skago Mikołaj Nipanicz 
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Das ehemalige Königreich Polen, nach den Grenzen 
von 1772: mit Angabe der Theilungslinien von 
1772, 1793 & 1795 

Carl Wolff 

1874 
Mappa guberni Królestwa Polskiego z oznaczeniem 
odległości na drogach żelaznych, bitych i 
zwyczajnych 

Marceli Gotz 

1875 

Mappa geognostyczna Radomskiej, Kieleckiej i 
części Petrakowskiej guberni pomiędzy rzekami 
Wisłą, Pilicą i Przemszą białą według badao Pusza, 
Hempla, Karnala i Remera 

Andrzej Krigar 

1881 
Mappa pocztowa Królestwa Polskiego z 
wykazaniem wszelkich dróg oraz odległości na nich, 
ułożona podług najnowszych źródeł urzędowych 

I. Zinberg 

przed 1882 Karta Radomskoj Gubernii - 

1887 
Mappa pocztowa Królestwa Polskiego z 
wykazaniem wszelkich dróg oraz odległości na nich 
ułożona podług najnowszych źródeł urzędowych 

Feliks Julian Kasprzykiewicz 

przed 1895 

Polska w roku 1771; Mapa Rzeczypospolitej 
Polskiej z przydaniem kart oryentacyjnych trzech 
podziałów, Ks. Warszawskiego i okręgu Wolnego 
miasta Krakowa 

Jan Babirecki 

2 poł. XIX w. ΚАРТА ПРИВИСЛИНСΚАГО ΚРАЯ  - 

- 
Tajne szkoły wykryte w latach 1870 – 1904 w 
guberni kieleckiej, piotrkowskiej i radomskiej 

- 

1900 
Mappa guberni Królestwa Polskiego z oznaczeniami  
odległości na drogach żelaznych, bitych i 
zwyczajnych 

Marceli Gotz 

1903 Najnowsza Mapa Królestwa Polskiego Franciszek Kasprzykiewicz 

1904 Mapa guberni Królestwa Polskiego Józef Saturnin Sikorski 

1907 Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego Józef Michał Bazewicz 

1911 

Mapa pocztowa guberni Królestwa Polskiego: wraz 
ze skorowidzem i wykazaniem wszelkich dróg oraz 
odległości na nich, ułożona podług najnowszych 
źródeł urzędowych 

Franciszek Kasprzykiewicz 

1912 
Mapa Królestwa Polskiego i krajów okolicznych I. K. 

Przeglądowa mapa geologiczna ziem polskich i 
obszarów sąsiednich 

Józef Grzybowski 

1913 Mapka Dekanatu Opoczyoskiego Jan Wiśniewski 

1914 

Západní rusko a přilehlè části řiśe německé a 
rakusko-uherska 

František Machát 

Nowe Miasto K. Tritsch 

Mapa Królestwa Polskiego przez P. A. Baracza z 
oznaczeniem dróg żelaznych, bitych i zwyczajnych 

A. P. Baracz 

Mapa Królestwa Polskiego 1914 - 

Mapa pocztowa guberni Królestwa Polskiego: wraz 
ze skorowidzem i wykazaniem wszelkich dróg oraz 
odległości na nich, ułożona podług najnowszych 
źródeł urzędowych 

- 

1915 
West Und Inner-Russland mit den österreichisch-
ungarischen und deutschen Granzgebieten bis 
Wien und Berlin 

Karl Peucker 
Gustav Freytag 
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Podrobnaâ Karta Gubernii Carstva Pol’skago - 

Karta radomskoj gubernii sostavlena soglasno 
novejšim dannym 

- 

Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem lasów na 
podstawie najnowszych źródeł 

Józef Michał Bazewicz 

Mapa Królestwa Polskiego z granicami gmin i 
uwzględnieniem granic g. Chełmskiej 

Józef Michał Bazewicz 

Królestwo Polskie i przyległe prowincye Austryi, 
Niemiec i Rosyi w 6ciu sekcyach  

Paweł Langer 
Józef Lejczak 
Kazimierz Ossolioski 
Władysław Kucharski 

1916 Mapa Królestwa Polskiego i krajów ościennych Stanisław Max 

1917 
Mapa zniszczeo wojennych w budowlach b. 
Królestwa Kongresowego 

- 

1920 

Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z granicami według 
Traktatu Wersalskiego z Niemcami z d. 28 czerwca 
1919 r., według postanowieo Rady Ambasadorów 
w Paryżu z d. 28 lipca 1920 r.(tyczących się Śląska 
Cieszyoskiego, Spiżu i Orawy) i według układów w 
Rydze z R.S.F.R.S. w październiku 1920 r. 

Jan Zabiełło 

1927 Radom - 

1936 
Radom - 

Nowe Miasto - 

1938 
Mapa samochodowa i stan dróg w Polsce na rok 
1937/8 

D. Wacznadze 

Radom - 

1938/39 Mapa Polski - 

1941 Radom - 

 

Wnioski. 
 

 Ponad sześddziesiąt różnego rodzaju map zostało przedstawionych w powyższym 

opracowaniu. Były wśród nich zazwyczaj mapy przeglądowe, przeglądowo-topograficzne i 

topograficzne; mapy ogólne, administracyjne, historyczne, geologiczne, itp. Mapy wydane w Polsce, 

Niemczech czy Rosji. Ukazanie tych map i ich analiza miało na celu dla jednych czytelników poznanie, 

dla drugich przybliżenie historii naszego regionu – ziemi klwowskiej. Z tego też powodu poszukując 

map, byłem zainteresowany tylko tymi, na których miejscowośd Klwów była uwzględniona, pozostałe 

mapy nie zyskały mojej przychylności i się w niniejszym, opracowaniu nie pojawiły. Oczywiste jest, że 

jest to jedynie częściowe podejście do tematu, gdyż nie udało mi się odnaleźd wszystkich map. 

Powodów można by się doszukiwad różnych, ale raczej chciałem zasygnalizowad taki temat, niż go w 

całości zrealizowad.  

 Mapa, jak się można przekonad czytając niniejsze opracowanie, jest doskonałym nośnikiem 

informacji historycznej i świadkiem kulturowego rozwoju kraju, czy konkretnego regionu. Mapa 

zawiera wielokrotnie (jeśli taki był zamysł jej autora) tak bogate treści, że wystarczają by poznad bliżej 

interesujący nas obszar ziemi w konkretnym momencie jego istnienia. Najstarszą mapą, którą udało 

mi się znaleźd, a odpowiadała wymaganiom tej pracy, była mapa z 1770 r. Zgodnie z założeniami 

ostatnia mapa tej pracy pochodzi z roku 1941. Ramy czasowe są dośd precyzyjne i wynikają z jednej 

strony z konieczności, a z drugiej z chęci odnalezienia najstarszych map. Każda jednak z 
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analizowanych tu map posiada swoją indywidualną wartośd, jeśli nie konkretnie dla naszego rejonu 

to z pewnością dla innego.  

 Wnioski, niejako odkrywcze elementy tej pracy można ująd w kilka punktów: 

1. mapy, bez względu na ich rodzaju, zawsze są nośnikiem informacji, a tu miały byd to 

informacje o wartościach historycznych, poznawczych dla czytelnika nieznającego przeszłości 

swego regionu; 

2. różnorodnośd przedstawionych map pozwoliła na szerokie spojrzenie w przeszłośd ziemi 

klwowskiej i odkrycie tego, co dotąd było tajemnicą; 

3. nie wszystko to, co wzbogaciło wiedzę o naszym regionie, uspokoiło moje poszukiwania, 

bowiem w wielu przypadkach wręcz przeciwnie – pobudziło do dalszych poszukiwao, 

zasadniczo ze względu na rozbieżności pomiędzy mapami z tego samego okresu 

historycznego; 

4. analiza map ukazała pewną cezurę (kolejnośd ważności) poszczególnych miejscowości na 

obszarze dzisiejszej gminy Klwów na przestrzeni ponad dwustu lat (oczywiste jest, że 

najważniejszym ośrodkiem był Klwów); 

5. co do nazw miejscowych, warto zauważyd pewną ewolucję w ich poprawności, co dotyczy się 

zasadniczo map powstałych poza granicami naszego kraju (głównie mapy niemieckie); 

6. mapy przedstawiają lokalną infrastrukturę i jej rozwój – to jeden z najciekawszych 

elementów tej pracy w moim subiektywnym odczuciu (do tej grupy też zaliczyłbym 

nazewnictwo i sprawy podziałów administracyjnych), jakośd szlaków komunikacyjnych, ich 

ilośd i przeznaczenie to ciekawe tematy, którymi można zająd się w oddzielnym opracowaniu 

– „infrastruktura gminy Klwów na przestrzeni dziejów”; 

7. elementy krajobrazu ziemi klwowskiej tylko na niektórych mapach i to w stopniu mało 

zadawalającym zostały ukazane; 

8. niemal wszystkie przedstawione mapy ukazywały granice administracyjne – podziały na 

województwa, gubernie, powiaty, czy gminy, to pozwoliło (nie we wszystkich przypadkach 

jednoznacznie) określid przynależnośd ziemi klwowskiej do odpowiednich struktur 

administracji paostwowej w określonym czasie (podziały te ulegały częstym zmianom). 

Dokładne przyjrzenie się i przeanalizowanie źródła moich badao pozwoliło na ubogacenie mojej 

wiedzy historycznej. Nie dla wszystkich niniejsza praca może mied charakter odkrywczy, ale nie na co 

dzieo korzystamy z bibliotek i zbiorów kartograficznych, stąd też lektura tej pracy mogła okazad się 

wartościową lekcją historii lokalnej. 


