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Galeria starych map okolic Aleksandrowa 

Chcielibyœmy w aktualnym, jubileuszowym tomie naszego periody-
ku „Aleksandrów wczoraj i dziœ” zaprezentowaæ Pañstwu, w jaki spo-
sób zmienia³y siê okolice Aleksandrowa w ci¹gu minionych wieków.
Aby dostrzec te zmiany, warto przyjrzeæ siê nieco dok³adniej starym
mapom tego regionu. Skala prezentowanych w poni¿szej galerii map
jest bardzo zró¿nicowana – od ok. 1: 2 000 000 (najstarsza, XVI-wie-
czna mapa Polski prezentowana na pocz¹tku galerii) a¿ do 1: 50 000
(niektóre wojskowe mapy topograficzne z XX w.). Na najstarszych
prezentowanych mapach nie ma Aleksandrowa, bo po prostu wtedy
jeszcze nie istnia³, widaæ jednak okoliczne miasta, wsie, drogi i lasy.
Ze wzglêdu na s³abe podstawy matematyczne, dopiero od koñca
XVIII w. mapy prezentuj¹ w miarê poprawnie topografiê naszych
okolic, a ich skala zbli¿a siê do 1: 100 000. Na potrzeby tego wyda-
wnictwa skala publikowanych fragmentów zosta³a zmieniona.  Przez
d³ugie dziesiêciolecia mapy te stanowi³y druki œcis³ego zarachowa-
nia, pilnie strze¿one w sztabach armii pañstw zaborczych. Orygina-
³y tych map znajdziecie Pañstwo m. in. w zbiorach kartograficznych
Archiwum G³ównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki Uni-
wersytetu £ódzkiego oraz w internetowym Archiwum Map Wojsko-
wego Instytutu Geograficznego 1919–1939:

http://mapywig.org 

Poni¿sze oraz inne stare mapy mo¿na obejrzeæ na stronach inter-
netowych: 

http://tpa. uni.lodz.pl 

oraz 
http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/. 

Wycinki map zebra³ i opracowa³ dr Tomasz Pietras. 
Do druku przygotowali dr Ewa i Andrzej Laszak.

1. Polska Œrodkowa na mapie Rzeczypospolitej autorstwa XVI-wiecznego
polskiego kartografa Wac³awa Grodeckiego w przeróbce Andrzeja Pograb-
ki z 1595 r. Technika wykonania – miedzioryt. Stanowi³a ilustracjê jednego
z wydañ wydañ Theatrum orbis terrarum Abrahama Orteliusza. Skala orygi-
nalna ok. 1: 2 284 000. Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu £ódzkie-
go, sygn. K 11572. Widok ca³ej mapy na nastêpnej stronie.
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2. Polska Œrodkowa w atlasie pt. Carte de la Pologne Jana Antoniego Rizzi-
-Zannoni, powsta³ej z inicjatywy ks. wojewody nowogródzkiego Józefa Alek-
sandra Jab³onowskiego i wydanej w Pary¿u w 1772 r. Oprócz wymienione-
go francuskiego rytownika w opracowaniu tego atlasu brali udzia³ kapitan
artylerii koronnej Franciszek Florian Czaki i matematyk Jan Fryderyk En-
dersch. Skala oryginalna ok. 1: 692 000. Zbiory kartograficzne Biblioteki Uni-
wersytetu £ódzkiego, sygn. K 10. 
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3. Okolice (przysz³ego) Aleksandrowa na Mapie szczególnej województwa
³êczyckiego Karola de Perthées z 1793 r. Mapa ta stanowi fragment wiêk-
szej serii map województw dawnej Rzeczypospolitej, efekt wieloletniej pra-
cy nadwornego kartografa ostatniego króla Polski – Stanis³awa Augusta Po-
niatowskiego. Jednym z najwa¿niejszych Ÿróde³ by³y ankiety parafialne.
Skala oryginalna 1: 225 000. Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie,
Zbiór Kartograficzny, sygn. AK – 96.
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4. Okolice (przysz³ego) Aleksandrowa na Special-Karte von Südpreussen (Ma-
pie Prus Po³udniowych) Davida Gilly’ego, redukcji wydanej w Berlinie w latach
1802–1803. Skala oryginalna ok. 1: 150 000. Podstaw¹ opracowania tej mapy
by³o topograficzne zdjêcie terenowe obszarów w³¹czonych w II rozbiorze Pol-
ski do Prus, sporz¹dzone krótko po 1793 r. przez grupê pruskich oficerów pod
kierunkiem Gilly’ego, Crona i Langnera w skali 1: 50 000. Nie zosta³o ono jed-
nak w tej skali wydane drukiem, orygina³ mo¿na zobaczyæ w zbiorach Staat-
sbibliothek Preussischer Kulturbesitz w Berlinie. Zbiory kartograficzne Bibliote-
ki Uniwersytetu £ódzkiego, sygn. K 159, arkusz C III.
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5. Okolice Aleksandrowa na tzw. Mapie Kwatermistrzostwa, czyli Topograficznej Karcie Królestwa
Polskiego, wydanej w Petersburgu w 1843 r. (reprint z 1978). Skala oryginalna1:126000. Mapê
t¹ sporz¹dzili polscy oficerowie kwatermistrzostwa armii Królestwa Polskiego w okresie autono-
micznym, a dokoñczy³y s³u¿by rosyjskie ju¿ po upadku powstania listopadowego i likwidacji od-
rêbnej armii polskiej. Jest to jedna z najbardziej udanych wojskowych map topograficznych XIX
stulecia. Orygina³ mapy dostêpny jest m. in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Reprint: zbio-
ry kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu £ódzkiego, sygn. K 6025, arkusz: Kol. II sek. IV. 
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7. Okolice Aleksandrowa na Topographische Special-Karte von Mittel-Europa, czyli Reymann’s Special-
karte, wydanej w Berlinie w 1909 r. By³a to jedna z najlepszych map tej czêœci Europy i doczeka³a siê wie-
lu wydañ. Pierwszym wydawc¹ by³ kartograf pruski Gottlob Daniel Reymann (1758–1832), a kolejnym
– Karol Fleming z G³ogowa (od 1844). Od 1874 r. prawa wydawnicze do mapy naby³ pruski sztab gene-
ralny. Skala oryginalna 1: 200000. Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu £ódzkiego, sygn. K 5296,
arkusz 116 Tuszyn. 

6. Okolice Aleksandrowa na rosyjskiej mapie wojskowej pt. Voenno-topogra-
fièeskaja karta Varšavskogo Voennogo Okruga z lat 1872–1874, czyli tzw. trój-
wiorstówce. By³o to w³aœciwie nowe wydanie Mapy Kwatermistrzostwa, spo-
rz¹dzone przez rosyjskie s³u¿by wojskowe na potrzeby sztabowe. Skala
oryginalna 1: 126 000. Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu £ódzkie-
go, sygn. K 843, arkusz XVIII-C. 
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9. Okolice Aleksandrowa na Mapie topograficznej Polski Wojskowego Instytutu
Geograficznego, wydaniu z 1930 r. Jest to fragment jednej z najlepszych w ów-
czesnej Europie wojskowych map topograficznych w skali 1: 100 000, efekt wielo-
letniej dzia³alnoœci s³u¿b kartograficznych Wojska Polskiego. Mapa doczeka³a siê
wielu póŸniejszych wydañ, tak¿e kolorowanych. Chêtnie wykorzystywali j¹ Niemcy
w okresie II wojny œwiatowej. Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu £ódzkie-
go, sygn. K 5682, arkusz 41 / 28 Ozorków.

8. Okolice Aleksandrowa na Karte des westlichen Russlands, czyli niemieckiej przeróbce rosyj-
skiej mapy wojskowej z 1915 r. Mapa ta jest efektem dzia³alnoœci niemieckiego wywiadu woj-
skowego, który zdoby³ sztabowe mapy rosyjskie z pocz. XX w. i przerobi³ je. Podstaw¹ nasze-
go fragmentu by³a jednak g³ównie niemiecka mapa Reymanna. Odegra³a ona pewn¹ rolê
w dzia³aniach militarnych okresu I wojny œwiatowej, np. tak zwanej operacji ³ódzkiej jesieni¹
1914 r. Skala oryginalna 1: 100 000. Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu £ódzkiego,
sygn. K 11635, arkusz D 34 Ozorków.
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10. Okolice Aleksandrowa (Wirkheim) na niemieckiej przeróbce innej Mapy
topograficznej Polski Wojskowego Instytutu Geograficznego. Skala 4-krotnie
dok³adniejsza ni¿ poprzedniej mapy 1: 25 000. Mapa ta zosta³a opracowana
dla czêœci terytorium II Rzeczypospolitej ju¿ w okresie miêdzywojennym, nasz
fragment zachowa³ siê jednak w póŸniejszej przeróbce z okresu II wojny œwia-
towej (1944 r.). Aleksandrów wystêpuje tu pod now¹, okupacyjn¹ nazw¹ Wir-
kheim. �ród³o: Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919–1939
– http: //www. mapywig. org/. 



11. Plan Gminy
Aleksandrów £ódzki
z 2000 r. 
�ród³o: Wydzia³ Promocji
i Wspó³pracy z Zagranic¹
Urzêdu Miasta
Aleksandrów £ódzki.


