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Ado* JELONEK 

LUDNOŚĆ MIAST I OSIEDLI TYPU MIEJSKIEGO 
NA ZIEMIACH POLSKI OD 1810 DO 1960 R. 

I WSTĘP 

Miasto jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyp-
lin naukowyoh, a takie wielu dziedzin życia gospodarczego. 
Problematyka «lasta względnie, ujmując zagadnienie w szer-
szych granicach, osiedla o charakterze miejskim jest nie-
zmiernie rozległa, a Jednym z pośród wielu zagadnień Jest 
liczba Jego mleszkaiioów. Liczba mieszkańców jest bez wątpie-
nia pochodną roli, Jaką spełnia dany ośrodek miejski w sieci 
osadniczej, w życiu gospodarczym i społecznym kraju. Ponie-
waż rola 1 znaczenie poszczególnych ośrodków o charakterze 
miejskim ulegały w ciągu dziejów nieraz bardzo poważnym 
zmianom, dlatego zmiany w liczbie ludności miast należy ujmo-
wać rozwojowo w powiązaniu z całokształtem aktualnych warun-
ków politycznych, gospodarczych 1 społecznyoh. Porównywanie 
zachodzących zmian pozwoli uwypuklić dynamikę rozwojową po-
szczególnych miast oraz całej sleol osiedli miejskich. 

Celem niniejszej pracy Jest zestawienie liczb ludności 
osiedli mlejskloh na obszarze Polski od początku XIX wieku 
do roku 1960. Czasowy zakres pracy zamyka się zatem między 
spisem ludności przeprowadzonym na ziemiach Polski w dobie 
Księstwa Warszawskiego 1 innymi doobodzenlaal statystycznymi 

i 
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pierwszej połowy XIX wieku, a ostatnia spisem ludności z ro-
ku 1960. 

Terytorialny zakres opraoowanla obejmuje współczesne 
granice państwowe, chociaż część materiałów dotyczy okresów 
poprzedzającyoh powstanie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Zakres taki przyjęto w związku z ewentualnym praktyoznym za-
stosowaniem wyników pracy. 

Szeroki zakres terytorialny 1 czasowy nastręczył wiele 
trudności przy ustalaniu listy osiedli miejskich, zmieniały 
się bowiem kryteria Jakimi kierowano się przy ustalaniu cha-
rakteru osiedla, zmieniały się funkoje Jakie pełniły miasta 
od początku XIX do połowy XX wlekn.w końcu pojawiło się wie-
le form przejśolowyob. Nie można było zatem przyjąć wyłącz-
nie kryterium prawno-admlnlstracyjnego Jako niezupełnie od-
powiadającego stanowi faktycznemu. Kryterium funkcjonalne, 
które autor uważa za najodpowiedniejsze przy ustalaniu kate-
gorii osiedli,mogło być stosowane tylko w ograniczonym stop-
niu, z uwagi na ogrom materiałów statystyoznyoh. 

V opracowaniu przyjęto następujące kryteria przy usta-
laniu listy osiedli typu miejskiego: 

a. osiedla posiadające statut miejski stale lub ckresowo od 
1810 do 1960 roku, 

b. osiedla posiadająoe statut "mlasteozka" /Marktflecken/ na 
terenie byłej GalioJi, tak zwane "osady" z terenów byłego 
Królestwa Polskiego, oraz osiedla od roku 1954, 

c. osiedla, które bezpośrednio po I wojnie światowej na bar-
dzo krótki okres czasu utraciły prawa miejskie i w czasie 
spisu w roku 1921 nie figurowały na liście miast, ale w 
roku 1910 miały statut "osiedli" /byłe Królestwo Pol-
skie/, 

d. osiedla, które uzyskały prawa miejskie z dużym opóźnie-
niem w stosunku do momepfu, w którym zaczęły pełnić funk-
cje miejskie, 
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e. osiadła, która nie posiadały statutu prawnago alast, ala 
która osiągnęły w latach 1931/1933 liczbę 10 tysięcy 
aleszkańoów 1 o któryoh w la do BO Z badań monografie cnych 
oras Innych opracowań, ta skupiały w przewalającej lioz-
bla ludnećć nierolniczy, a ponadto w poprzednich okresach 
wykazywały ponad 2 tysiące Mieszkańców. Nie uwzględniano 
ioh w wykazie, w przypadku, gdy ich ludność wynosiła po-
niżaj 2 tysięcy. 

V wykazie alast nie uwzględniono lokacji nleudanyoh, to jest 
takich osiedli, jak na przykład Grabowo czy Jeleniewo, które 
uzyskały akt lokacyjny lecz nigdy nie figurowały w wykazie 
miast sporządzanym z okazji spisów ludnoóel. 

Sa podstawę wykazu alast w poszczególnych przekrojach 
czasowych służyły oficjalne materiały statystyczne, a w bra-
ku takowych inno współcześnie publikowane opracowania. Mimo 
to ustalanie faktycznej liczby alast było bardzo trudnef bo-
wiem ozęstokroó poszozególne źródła podawały różną liozbę 
alast, ssozególnle dotyczyło to terenów byłej Galicji. 

Zaraz po aneksjl ozęśol Polski władze austriackie 
przeprowadzały spisy ludnoóol na teronie Galicji przede 
wssystkla dla celów wojskowyoh.W spisach tych oznaczano przy 
poszozególnych osiedlach, czy są to wsie /DSrfer/, miastecz-
ka /llarktf1ecken/, czy te* alasta /Stldte/. Iloóó osiedli w 
ogóle, a osiedli alejskloh w szozególnośol, była na tym sa-
aya terytorium bardzo różnorodna. Przyczyna takiego stanu 
rzeozy leżała w dowolnośoi wykazywania charakteru miejsco-
wości przez komisarzy konskrypoyjnyoh. Rząd austriacki do-
piero po 12 latach od chwili aneksji przystąpił do przepro-
wadzenia klasyfikacji osad2. Podział ten zresztą dokonany zo-
stał nie z powodu kenlecznoócl uporządkowania spraw miej-
skich looz potrzebny był do indeksu mapy Galiojl, którą spo-

Podzlał oaad alały przeprowadzić urzędy cyrkularna na pod-
stawie dekretu nadwornego z 28.1.1784 r.oraz ponownego za-
rządzenia gubernjua z 19.XII.1784. 
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rządzano JUT od dłuższego M M I . W wyól wspomnianej klasyfi-
kacji za miasto należało uwalać takie osiedle, które posia-
dało przywilej niejaki, za Miasteczko /Markifleoken/ takie 
osiedle, które miało przywilej lab "konoesję" na niasteozko. 
Osiedla, które takloh przywilejów nie posiadały, należało 
uważać za wsie. Inne kryteria Jak położenie, wielkość, ilość 
mleszkańoów ozy budynków nie mogły być brano pod uwag«.widać 
z tego, łe zastosowano tylko kryterium historyczne,a tym sa~ 
my» zaakceptowano wszelkie przywileje z ozasów polskich w 
tych punktach loh postanowień, któro uznawały jakieś osiedle 
za miasto względnie niasteozko. Oo połowy XIX wieku /śolślej 
do roku 1840/ przewalaj« źródła nieoficjalna /publikacje ptfł-
oflcjalno lub praoe różnych współczesnych autorów/ w zakre-
sie Informacji o charakterze prawno-admlnistracyjnym osiedli. 
Rozmaite źródła podają oz«stokroć dla tyoh samych dat różne 
liczby miast 1 miasteczek oo niezmiernie utrudnia właściwe 1 
konsekwentno stosowanie kryteriom prawno - administracyjnego 
przy ustalaniu listy osiedli typu miejskiego dla poszczegól-
nych przekrojów ozasowyoh. KrytyozneJ oceny materiałów źród-
łowych dotyczących charakteru prawnego osiedli miejskich na 
terenie byłej Galicji dokonał J.Karplnieo w swej pracy"Ilość 
osad miejskloh byłej Galicji 1 podział loh na miasta 1 mias-
teczka". Korzystał on z różnych źródeł konfrontując je 1 
wprowadzając niezbędne uzupełnienia« wydaje się, że wymie-
niona publikacja wyczerpuje w dostatecznym stopniu istnieją-
ce możliwości 1 może być uznana za wiarygodne źródło. Z niej 
też czerpano wladomośol o charakterze prawno-admlnlstraoyj-
nym osiedli miejskloh na terenie byłego zaboru austrlaokle-
go. Równocześnie wykorzystano materiały spisu z roku 1869 i 
opracowanie T.Piłata "Statystyka gmin 1 obszarów dworskloh w 
Oallojl", gdzie zamieszcza on wykaz miast 1 miasteczek praw-
nie uznanych. Wysiłki autora szły w kierunku zestawienia Jak 
najobszerniejszej listy osiedli miejskloh tak, aby uobwyolć 
możliwie wszystkie osiedla, które zdaniem współozesnyeh ba-
daczy posiadały charakter miejski. 
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Podobne trudnośol wystąpiły przy zbieranin Materiałów 
dla lnnyob obszarów, przy czym dotyczyły one głównie okresu 
do połowy XIX wieka, kiedy brak było oflojalnych materiałów 
statystycznych. Oddzielny problem stanowiły trudnośol z uzys-
kanie» wiarygodnych Informacji z terenów Królestwa Polskie-
go, gdzie pierwszy spis ludności odbył się dopiero w roku 
1897. Informacje o miastach czerpano przede WBzystklm z Dzien-
ników Praw oraz współczesnych publikowanych opracowań. 

Częstokroć w czasie zbierania materiałów napotykano na 
odmienną, nit obecnie, pisownię nazwy miast, lub dokonane 
zmiany nazwy miasta. Również często zmieniały się podziały 
administracyjne. W zestawieniu figurują nazwy używane obec-
nie . 

Listę miast zestawiono w porządku alfabetycznym, co 
daje możliwość łatwego posługiwania się nią, wpisując przy 
nnzwie miasta również powiat według podziału administracyj-
nego z roku 1962. Na liście umieszczono również i takie mias-
ta, które w przeszłości stanowiły organizmy samodzielne lecz 
później zostały włączone do lnnyoh miast 1 stanowią Ich in-
tegralną część. Przy llozble ludności podano sygnaturę przy-
należności państwowej miasta oraz Jego charakter prawno-ad-
ministrioyjiiy w określonym ozasie . 

Liczba ludności w poszczególnych przekrojach czasowych 
podawana Jest według każdorazowego stanu granic administra-
cyjnych. Stąd też możliwe są niekiedy zaskakująco wielkie 
zmiany w liczbie ludności miasta w stosunkowo niewielkich od-
stępaoh czasu, niemniej odpowiada to zawsze aktualnemu sta-
nowi prawnemu. Miasta, które okresowo ^traolły prawa mogły 
też zmienić powierzchnię, niemniej Jednak podana ludność od-
nosi się do gminy o tej samej nazwie co miasto. Odwrotnie, 
osiedla przed otrzymaniem praw miejskich mają podaną ludność 
gminy, której nazwę nosiły 1 w tym przypadku powierzchnia 
gminy nie musi się pokrywać z powierzchnią nowo utworzonego 
miasta. W badaniach porównawozych miast, gdzie powierzchnia 
porównywanyoh Jednostek ma doniosłe znaczenie, może być po-
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mocnym «pracowanie ((.Gajewskiego* dttjros^«« waselkloh zalań 
adalnistraoyjnyoh alaat 1 osiedli począwszy od roku 1918. 
V pl*r*airoh przekrojach caasowych jest rzeozą niemożliwą 
stwierdzenie osy podana wartość dotyo»y ludności alojsklej i 
wojsklea esy bez wojska. V pozostałych przekrojach a* do 
pierwszej wojny światowej,je*ell tylko były odpowiednie ma-
teriały, podawano liczb* ludności z wojsklea.W lloznyoh opra-
cowaniach stwierdzono bowlea, *e garnizony wojskowe w tyn 
czasie odgrywały poważną rolę alastotwórozą 1 niejednokrot-
nie przyczyniły się nawet do powstania nowych osiedli. 

w aaterlałaeh spisowych de pierwszej wojny światowej 
podawana jest zwykle ludność obeona w czasie spisu na tere-
nie danego alasta 1 takie dane zaaleszczano. W okresie aię-
dzywojennya dysponowano Ja* statystyką podającą ludność obec-
ną 1 zaaleszkałą. Ponieważ w przypadku terenów Zlea Zachod-
nich l Północnych spisy nlealeokle przeprowadzane były w o-
kresle letnia 1 stwierdzono zwłaszoza w alejsoowościach wy-
poczynkowych 1 uzdrowiskowych znaoznle wyższą llozbę ludnoś-
ci obeonej nit zamieszkałeJ, zdecydowano w obu al«dzywoJen-
ny oh przekrojach zaaleśoló ludność zaaleszkałą. 

V kilku dziesiątkach przypadków nie udało się znaleśó 
danych o liczbie ludneśel alast**. Dlatego te* w przypadkach 
nie budzących wątpliwości, *e osiedle posiadało statut miej-
ski, lub alało charakter osiedla alejsklego dokonano odpo-
wlednloh szacunków. Przy wykonywaniu szacunków posługiwano 
się aetodą Interpolacji w przypadku posiadania danyoh licz-
bowych dla dat poprzednich 1 następnyoh oraz aetodą ekstra-

* Zalany adalnlstraoyjne alast 1 osiedli 1918-1963. Główny 
Urząd Statystyozny, Warszawa 1964, s.244. 

1 1 Dotyczy to szczególnie obszarów byłego Królestwa Polskie-
go, gdzie istnieją poważne luki w materiałach statystycz-
nych, jak równie* obszarów Gallojl 1 Prus gdzie nie udało 
się znaleźć publikacji dla roku 1910 podająoej ludność 
alast ponl*eJ dwóoh tysięcy mieszkańców. Ponadto dla roku 
1921 brak danych dotyoząoyoh obszarów Górnego śląska ob-
jętych plebiscytem. 
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polaejl szczególnie dla raku 1910 1 1021/1925 kiedy ale moż-
na było stosować metody Interpolacji ze względu na okres 
wojny 1 spowodowany przez nią zaburzony rozwój alast.Szacun-
ki te wydawały ił« pożyteczne dla uzyskania właściwego obra-
zu rozmieszczenia miast na terenie kraju, oraz określenia 
liczby ludności Miejskiej.Ewentualne błędy wynikające z sza-
cunku w przypadku poszczególnych miast mogą wynosić kilka lub 
kllkanaśole procent, co w skali ogółu ludności miejskiej nie 
będzie ulało większego znaczenia. Szacowane wartości ludnoś-
ol ulast zaznaczono w tabelach odpowiednią sygnaturą, umoż-
liwi to łatwą konfrontację danych 1 ewentualną Ich elimina-
cję . Nie dokonywano szacunków w przypadkach,kiedy poprzednio 
brak było Jakichkolwiek danych statystycznych. Dotyczy to 
przede wszystkim pierwszych przekrojów czasowych. 

W przypadku miast rozdzielonych granloą państwową w 
roku 1945 /Gubin, Słubice, Zgorzelec/ do roku 1939 podano 
liczbę ludności dla całego miasta oraz szacunek liczby lud-
ności dla tej części, która obeonle znalazła się w granicach 
Polski.Od roka 1946 llozby ludnośel dotyczą tylko tych częś-
ci miasta, które znajdują się w granicach Polski. 

Ponieważ oeleu niniejszego opracowania jest możliwie 
pełne zestawienie danych llozbowyeh, sięgnięto do materiałów 
statystyoznych opartych przede wszystkim na spisach oraz in-
nych dochodzeniach statystycznych, które w miarę dokładnie, 
jednolitymi metodami 1 w niezbyt odległych od siebie odstę-
pach czasu, podawały liczbę ludności miast.Badany obszar ziem 
Polski w dzisiejszych granicach polltyeznych Już od począt-
kowej daty opracowania należał do różnych organizmów pań-
stwowych 1 przechodził kilkakrotnie zasadnicze zmiany granlo 
państwowych. Spowodowało to istnienie różnych materiałów sta-
tystycznych zarówno oo do llośoi Jak 1 Jakości oraz istnie-
nie różnic w czasie przeprowadzanych dochodzeń statystycz-
nych. Spisy ludnośol w państwach zaborczych, a w latach mię-
dzywojennych w Polsoe 1 na Ziemiach Zaohodnloh 1 Północnych 
odbywały się w różnych latach. Intencją autora było dokona-
nie takiego doboru dat, aby wykorzystać możliwie cały matę-
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rlał apla owy alnlonego okresu przy równoczesny« pokryciu 
możliwie całego obszaru kraju. W drugiej połowie XIX wieku, 
kiedy Istniało Już wiele materiałów spisowych zdeoydowano 
się na przekroje co dziesięć lat. Nie udało się niestety ze-
brać materiałów na .określone daty, stąd różnloe zresztą nie-
wielkie w czasie najbllższyoh spisów. Porównania llozb lud-
ności poszozególnyoh miast wydają >1« możliwe z tym jednak 
zastrzeżeniem, że każdorazowo będziemy uwzględniali możli-
wość pewnyoh przesunięć. 

II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZBCJDLOWYCH 

Podstawowym materiałem źródłowym niniejszej pracy są 
publikacje urzędów statystycznych oraz opraoowanla naukowe 
niepublikowanych,względnie trudno dostępnych źródeł według 
następującego wykazu: 

Dla Księstwa Warszawskiego: 

1810 r.: H.Grossman - Struktura społeosna 1 gospodarcza 
Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludnoś-
ci 1808 - 1810. Kwartalnik Statystyozny t.II, War-
szawa 1925. 

Dla byłego Królestwa Polskiego: 

1825 r.: Tabelia miast, wsi 1 osad Królestwa Polskiego,z wy-
różnieniem ich położenia 1 ludności, alfabetycznie 
ułożona w Blórze Komlnlssyl Rządowej Spraw Wew-
nętrznyoh 1 Pollcyl. Warszawa 1827. 

1857 r.: Kalendarz, wydany przez Obserwatorium Astronomioz-
ne Warszawskie na rok zwyczajny 1858 /opracowanie 
L.Wolskiego/ Rok drugi, Warszawa 1858. 

1868 r.: Krótka statystyka Gubernjl Królestwa Polskiego 
obejmująca rozległość 1 ludność tyohże Gubernjl 
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oram wykaz osad 1 gmin. /Przedruk uzupełniony ze 
Skorowidza do Dziennika Praw, wydanego w połowie 
1870 r./ Warszawa 1870. 

1890 r.: 

1897 r.x 

1910 r.! 

Trudy Warszawskogo Statlstlczeskogo Koniteta.War-
szawa 1890, Wyp.III /miasta/ 1 Warszawa 1894, Wyp. 
XI /osady/. 
St.Szulc - Wartość materiałów statystycznych doty-
cząoycb stanu ludności b.Królestwa Polskiego. War-
szawa 1920. 

Rooznik 
część I. 

Statystyki RP 1920 /21. Warszawa 1921. 

Pia bytego zaboru prusklego 1 Ziem Zachodnloh: 

1810-1816 r. 
1822-1825 r.: E.Keyser - wydawca -Deutsohes StSdtebuch. 

Stuttgart - Berlin 1939. 

1843 r.: Die Statistischen Tabellen des Preusslsohen Staats. 
Nach der amtlichen Aufnahme des Jahres 1843. Ber-
lin 1845. 

1871 r.: Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preusslschen 
Staates und Ihre Bevölkerung.Nach den Ormaterlalen 
der allgemeinen Volkszählung vom 1 Dezember 1871. 
Berlin 1874. 

1880 r.: Die definitiven Ergebnisse der Volkszählung vom 
1 Dezember im 1880 In preusslsohen Staate. Preus-
sisohe Statistik, Berlin 1883, Band LXVI. 

1890 r.: Die entgflltigen Ergebnisse der VolkszShlung Im 
preusslsohen Staate vom 1 Dezember 1890. Preussl-
sohe Statistik, Berlin 1893, Band 121. 

1900 r.: Die Volkszlhlung am 1 Dezember 1900 im Deutschen 
Beloh. Statistik des Deutschen Beioha. Band 151. 
Zweiter Teil. Berlin 1903. 

http://rcin.org.pl



- 10 -

1910 r.j Geaelndelexlkon fflr das Königreich Preussen. Heft: 
1 AH«nit « l D ( 2 Danzlg, 3 Marlenwerder, 4 Posen, 
5 Bremberg, 0 Oppeln. Berlin 1912. 

1925 r.s Volkszählung die Bevölkerung des Deutschen Relohs 
nach den Ergebnissen der Volkszflhlung 1926. Sta-
tistik des Deutsolien Relohs Band 401, Teil I, Ber-
lin 1928. 

1933 r.: tätliches Geaelndeverzelchnls fflr das Deutsohe 
Reich auf Grund der Volkszflhlung 1933. Statistik 
des Deutsohen Relohs, Band 450. Berlin 1934. 

1939 r.: Aatllohes Geaelndeverzelchnls fflr das Deutsche 
Reloh auf Grund der Volkszflhlung 1939. Statistik 
des Deutsohen Reichs, Berlin 1941 Baad 550. 

Dla byłej Galicji: 

1810-1811 r.: J.Karplnleo - Ilość osad alejsklch byłej Ga-
licji 1 podział loh na alasta 1 alasteozka. Rocz-
niki Dziejów Społeoanyoh 1 Gospodarozyoh t.II, Lwów 
1932. 

1857 r.: Skorowidz wszystkloh miejscowości położonych w 
Królestwie Galloyl 1 Lodoaeryl wraz z Wlelkla 
Kslqstwea Krakowskla. Lwów 1868. 

1869 r.: Orts-Repertorlua des KAnlgreiohes Galizlen und Lo-
doaerlen alt dea Grossherzogthuae Krakau. Wiedeń 
1874. 

1880 r.: Speoial Orts-Repertorlua yon Galizlen. Wiedeń 1886. 
1890 r.: Speoial Orts-Repertorlua von Galizlen. Neubearbel-

tung auf grund der Ergebnlsse der Volkszflhlung voa 
31 Dezeaber 1890. Wiedeń 1893. 

1900 r.: Skorowidz galn úalicyl opracowany na podstawie wy-
ników spisu ludnoś 1 z dnia 31 grudnia 190*. Wie-
deń 1907. 
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m o r.J Rocznik Statystyki PR 1920/21. 
Część I, 

Warszawa 1921. 

Dla Polski: 
1921 r. 

1931 r.: 

1939 r. 

1946 r.: 

1950 r. 

1955 r . : 

1960 r.i 

Pierwszy powszeohny Spis Ludności Rzeozypospolltej 
Polskiej z dnia 30 września 1921 r.Skorowidz miej-
scowości Rzeozypospolltej Polskiej tom I, II, III, 
IV, V, X, XI, XII, XIII, XIV. Warszawa 1924 -1926. 
Drugi Powszechny Spis Ludnośol z dnia 9 grudala 
1931 r. Skorowidz gmin Rzeozypospolltej Polskiej, 
Ludność 1 budynki. Część I Województwa Centralne 1 
Wschodnie, Część II Województwa Zachodnie, Część 
III Województwa Południowe, Warszawa 1933. 
Rooznik Polityczny 1 Gospodarczy wydany przez Pol-
ską Agenoję Telegraficzną. Warszawa 1939 r. 
Powszeohny Sumaryczny Spis Ludnośol z dnia 14.11. 
1946 r. Warszawa 1947. 
Narodowy Spis Powszeohny 
Na podstawie materiałów 
tyoznego. 

z dnia 3 grudnia 1950 r. 
Głównego Urzędu Statys-

Ludność według płol 1 wieku zameldowana na za-
mieszkanie w dniu 31.XII.1955 r. Wyniki Jednorazo-
wego badania stanu 1 struktury ludności przeprowa-
dzonego w oparolu o księgi meldunkowe w maju 1956 r. 
Na podstawie materiałów Głównego Urzędu Statys-
tycznego. 
Spis Powszeohny z dnia 6 grudnia 
stawie materiałów Głównego Urzędu 

1960 r. Na pod-
Statystyoznego. 

Należy ponadto zaznaczyć, że w dzisiejszych granicach 
polityoznyoh Polski prócz terenów, które dawniej należały do 
Xrólestwa Polskiego, Prus 1 Galicji znalazły się pewne tere-
ny należące do Carstwa Rosyjskiego /ozęść byłej gubernii 
grodzieńskiej, obecnie wsohodnla część województwa biało-
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stooklego/, część Śląska Cieszyńskiego, oraz Królestwa Sas-
kiego /obecnie zachodnia oaęść województwa wrocławskiego/, 
Materiały dla dwóch pierwszych obszarów poohodzą ze źródeł 
rosyjskloh 1 austriackich nie odbiegających w zasadzie, za-
równo w wartości Jak 1 w czasie od aateriałów dla Królestwa 
Polskiego 1 Galicji. Dla terenów byłego Królestwa Saskiego 
materiały zaczerpnięto z publikacji Keysera. 

Prócz wyżej wymienionych źródeł dokonano pewnych uzu-
pełnień na podstawie prac Bobrowskiego1, Grabowskiego2, Kar-
pińca3, Keysera4, Kosińskiego5, Marchlewskiego6, Załęsklego7, 

8 9 10 Osowskiego , Ładogórsklego , Zlmmermanna , które podawały 
dane dla Jednego lub kilku miast w pewnym czasie. Na podsta-
wie tych prac dokonano również konfrontacji danych statys-
tycznych pochodzących z różnych źródeł. 

1 P.Bobrowskij -Materiały dla geografii i statlstikl Rossljl 
Grodnienskaja Gubernija - Petersburg 1863. T.II, część II. 

2 
G.Grabowski - Skupiska miejskie w Królestwie Polskim, Eko-
nomista, t.XIII 1 XIV. Warszawa 1914, s.177-182. Q 
J.Karplnieo - Ilość osad miejskich byłej Gallojl 1 podział 
Ich na miasta 1 miasteczka. Roczniki Dziejów Społecznych i 
Gospodarczych t.2. Lwów 1932 s.1-37. 

4 E.Keyser - wydawca - Deutsohes Städtebuch. Stuttgart -
Berlin 1939. 

5 L.Kosiński - Miasta województwa białostockiego. PAN Insty-
tut Geografii, Prace Geograficzne nr 32, Warszawa 1962, 
s.163. g 
J.B.Marchlewski - Stosunki społeczno-ekonomlczne pod pano-
waniem pruskim, tarów 1903, s.381. Y W.Załęski - Statystyka porównawcza Królestwa Polskiego. 
Warszawa 1876, s.355. o 
F.Osowski - Proces urbanizacji ziem Polski w ostatnim stu-
leciu na podstawie wyników powszechnych spisów ludności. 
Maszynopis powielany, tabele-

9 Generalne tabele statystyczne śląska 1787 roku. Wydał 1 
wstępem krytycznym opatrzył T.Ładogórskl. Wrocław 1954. 
8.326 + i mapa. 

1 0 F.A.Zimmermann - Beiträge zur Beschreibung von Schlesien. 
Brzeg 1783-95. 
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III OCENA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 

Przystępując do ooeny wartości materiałów statystycz-
nyeb należy stwierdzić, że nie ma w statystyce, a tym bar-
dziej w statystyce ludnośol liosb bezwzględnie śoisłyob. 
Zawsze aożllwy jest pewien błąd, wynikający czy to z natury 
przedmiotu, objętego badaniem statystycznym, ozy to z nie-
właśolwej metody zastosowanej w badaniach statystycznych,czy 
z niedbalstwa wykonawców osy wreszcie z szeregu Innych su-
biektywnych czynników. Jednakie nauka z liczb takioh korzys-
ta 1 wyciąga z nioh wnioski niekiedy bardzo ścisłe. Z liczb, 
których dostaroza nam statystyka należy korzystać,chodzi tyl-
ko o to, aby błąd był niezbyt wielki, a raczej, aby wiadoma 
była granica aożllwego błędu. Z tego założenia należy wycho-
dzić przy wykorzystywaniu 1 badaniu wartośol materiałów sta-
tystycznych, pozostałyoh w spadku po rządach zaborców, oraz 
materiałów poohodzących z lat międzywojennych. 

Najlepszą podstawą wiedzy o ludności są spisy ludnoś-
ci. Jednakże w różnych zaborach występują różnloe oo do llca-
by spisów, ozasu wykonania, a jeszozo bardziej co do wartoś-
ci materiałów. Rozciągając badania na oały XIX wiek, z ko-
nieczności mu8lano sięgnąć także do innych iródeł. Mamy tu 
na myśli szczególnie materiały dotycząoe byłego Królestwa 
Polskiego, w którym pierwszy spis ludności odbył się dopiero 
dnia 0 lutego 1897 r.t do tego ozasu materiały czerpane są z 
tak zwanyoh ksiąg ludnośol. 

Analizując źródła statystyozne, historyczne, geogra-
ficzno oraz liczne opracowania monograficzne różnych autorów 
stwierdzono, że dane ludnościowe z różnyoh publikacji urzę-
dowych opierały się przeważnie na aaterlałacb nie spisowych 
ale pochodząoyoh z ksiąg Meldunkowych. Oceny wartośol t oh 
materiałów statystycznych dokonaay przy oaawlanlu samych źró-
deł. 
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Oddzielnie omówimy dane statystyczne z badań przopro" 
wadzanyob za czasów Księstwa Warszawskiego. Bogate informa-
cje Jakich dostarcza statystyka Księstwa odraza w pierw-
szych latach Jego Istnienia, dowodzi dużego zrozumienia dla 
statystyki a zarazem Jak na owe czasy wysokiej dojrzałości 
metodycznej ujęcia dochodzeń statystycznych, przy równoczes-
nych bardzo poważnych, lecz zrozumiałych, brakach w ich or-
ganizacji. Sprawę wyjaśnia fakt, że doohodzenla statystyczne 
jaki* przeprowadzono w Księstwie Warszawskim były wzorowane 
na metodach statystycznych i organizacji podobnych dochodzeń 
przeprowadzanych jut poprzednio przez władze pruskie. Zarów-
>o zakres doohodzeń statystycznych Księstwa, jak układ 1 
iformułowanie poszczególnych rubryk są wzorowane na dawnyoh 
spisach pruskich l dzięki tej olągłośol mogły osiągnąć tak 
wysoki poziom. Wreszcie ludność mieszkająca na obszarze za-
jętym po drugim 1 trzecim zaborze przez Prusy była przyzwy-
czajona do tego rodzaju doohodzeń. Równocześnie docierały do 
Księstwa Warszawskiego potężne prądy myśli statystycznej z 
zachodu z Anglii, a przede wszystkim z PranoJ1, gdzie właś-
nie wówczas czyniono na polu statystyki pierwsze powabie wy-
siłki. Pod wpływem statystyki francuskiej 1 w związku z ad-
ministracją francuską powstały, również przelotnie jak w sa-
mej PranoJi, biura statystyczne w krajach będąoyoh pod wpły-
wem Francji. Napoleon, rozumiejąc doniosłość statystyki po-
pierał Ją poza granicami kraju, ohcąc posiadać o wszystkim 
najdokładniejsze lnformaoje potrzebne zwłaszoza dla celów 
militarnych. Wynikiem przyjętych tradycji pruskloh 1 wpływów 
franouskloh, były dochodzenia 1 rezultaty aplsów z 1808 1 
1810 roku, należące niewątpliwie do lepasyoh przedsięwzięć 
tego rodzaju w ówczesnej Europie. Obfity materiał informacyj-
ny o kraju długo musiał czekać na opublikowanie, zanim udo-
stępnił go Henryk Orossman w swej praoy pt. "Struktura spo-
łeczna 1 gospodaroza Księstwa Warszawskiego na podstawie 
spisów ludności 1808 1 1810 roku". 
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Oozywlśole »pl« z roku 1810 nie Jest spisem ludności w 
znaczeniu ncwoozesnym. Mianowicie nie był to spia jednodnio-
wy 1 nie był dokonywany lndywl&ialnle dla każdej osoby, lees 
odbywał się w olągu drugiej połowy 1810 1 w 811 roku, doko-
nywany przez władze administracyjne. W końcu nie odbywał się 
w całym kraju równocześnie, bo w 6 departamentach pierwotnego 
Księstwa zaozęto przeprowadzać go woześnloj, w części nowo-
przyłączonej po kampanii Ks. Józefa Poniatowskiego * r , -"»09 
/8 cyrkułów tzw. Galicji zachodniej: krakowski, kielecki 
radomski, lubelski, bielski i siedlecki, oraz z Galicji 
Wsobodnlej, cyrkuł zamojski/ znacznie póinlej.Oceniając war-
tość materiałów spisu z roku 1810 należy stwierdzić, te mim« 
swej nledokładnośol mają dla nas ogromne znaczenie, ponieważ 
zebrane zostały w sposób Jednolity dla dużej ozęścl zlea Pol-
ski. Spis dokonany został w okresie bardzo charakterystycz-
nym dla ówczesnyob stosunków polltyoznych 1 społeozno-gospo-
darczych, a zorganizowanie go przez władze polskie aa swoją 
wymowę. Pod względem zakresu badania statystycznego 1 dokład-
ności nie ustępuje spisom dokonywanym przez kraje,gdzie sta-
tystyka stała bardzo wysoko /np. Prusy/ 1 można oceniać war-
tość materiałów splsowyoh pozytywnie, a loh dokładność za 
wystarozającą. 

Omawiając wartość materiałów statystycznych dotyozą-
cyoh stanu ludności byłego Królestwa Polskiego, nałoży na 
wstępie stwierdzić kolosalne różnice ilościowe i Jakościowa 
w porównaniu z materiałami dotyczącymi pozostałych zaborów.W 
ciągu niespełna całego wlelni na terenie byłego Królestwa od-
był się tylko Jeden spis ludności w roku 1897. 

Statystyka w Rosji stała bardzo nisko. Zarzuty Jakie 
można postawić temu spisowi są następujące: spis przeprowa-
dzano sposobami biurokratycznymi, bez udziału społeczeństwa 
przy przeprowadzaniu opisu. Z powlerzonyoh zadań aparat spi-
sowy wywiązywał się często niedbale 1 niesumiennie. W za?o-
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żenlu 1 ostatecznym opracowaniu były błędy1. Spis czyni mino 
to zadość wymaganiom nauki demografii, a zarzut można posta-
wić raczej czynnikom subiektywnym. Mimo to, że czynniki su-
biektywne występują wszędzie, tutaj właśnie nagromadziły się 
w szczególnej Ilości, będąc niewątpliwie skutkiem braku do-
świadczeń w przeprowadzaniu spisów, tak ze strony osób prze-
prowadzających Jak 1 ze strony ludnośoi, nie przyzwyczajonej 
do tego rodzaju badań statystycznych. 

Pomimo tych wszystkioh usterek i braków materiały spi-
sowe są Jedynymi, które można przyjąć bez większych zastrze-
żeń 1 uznać, że dobrze odzwierciedlają stan rzeczywisty. 

Dane statystyczne dotyczące liczby ludności miast dla 
roku 1825 pochodzą z "Tabelll miast, wsi 1 osad Królestwa Pol-
skiego" wydanej przez Biuro Statystyczne w roku 182730? Praw-
dopodobnie materiał zestawiony w tym opraoowanlu jest niejed-
nolity 1 zbierany w ciągu wielu mlesięoT lub nawet paru lat. 
St.Szulc"* tak ocenia te materiały: "Całe wydawnictwo opra-
cowane jest niezbyt starannie, zawiera dużo błędów 1 niewąt-
pliwie opuszczenia". Brak jakiegokolwiek wstępu ozy komenta-
rza nie pozwala na dokładniejszą ocenę źródła, wydaje się 
jednak, że "Tabella" nie jest wynikiem jakiegoś spisu lud-
nośol, lecz materiałem zebranym dla innych celów,dlatego też 
nie można porównać wartości tych materiałów z materiałami 
spisów nowoczesnych, lllmo niewątpliwych braków pod względem 
statystycznym ozy opuszczeń, ze względu jednak na ubóstwo 
materiałów statystycznych dla byłego Królestwa Polskiego 
"Tabella" stanowi oenne źródło informacji o ówczesnych 8to-

st.Szulc - Wartość materiałów statystycznych dotyczącyob 
stanu ludnośoi b. Królestwa Polskiego. Warszawa 1920 r. 

1 1 Według S.Szulca 1 innych badaczy liczby ludności"Tabelli" 
pochodzą z roku 1825, w Historii Polski. Warszawa 1958. 
Tom II, Część II, a.257 podano rok 1822 jako dat« pocho-
dzenia tych materiałów. 

zxxSt.Szulo: Wartość materiałów statystycznych dotyczących 
stanu ludnośoi Królestwa Polskiego. Warszawa 1920. 
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suniach ludnościowych alast na terenie byłego Królestwa Pol-
skiego. 

Dla lnnyob przekrojów czasowych istnieją dane publiko-
wane przez oztery Instytucje rządowe: a/ Warszawski Koaltet 
Statystyczny, b/ Centralny Koaltet Statystyczny w Petersbur-
gu, w swych "Bocznikach", o/ Oubernlalne urzędy statystyozne 
w "Przeglądach" poszczególnych guberni1, drukowanych jako 
aneksy do najpoddańszyoh sprawozdań gubernatorów, d/ Inspek-
cję Lekarską w Petersburgu w "Sprawozdaniach o stanie zdro-
wotności publicznej". Przy porównywaniu liczb,zaozerpnlętyoh 
z tyoh różnych źródeł, uderza ich ogromna rozbieżność. War« 
szawskl Koaltet Statystyczny podaje informaoje najszczegó-
łowa ze 1 prawdopodobnie najbliższe prawdzie, na uwagę zasłu-
gują także aaterlały z "Przeglądów", które Istnieją w Kró-
lestwie Polskia od roku 1867, druklea zaczęto ogłaszać je 
dopiero od 1871 roku, a w niektórych guberniach jeszcze póź-
niej . Potea niektóre gubernie zaprzestały znowu drukowania 
"Przeglądów". Wydawnictwa te są rooznlkaal statystycznymi po-
szczególnych gubernil, opartymi na lnforaaojach zebranych 
drogą administracyjną. W zakresie statystyki ludnośol "Prze-
glądy" uwzględniają przeważnie ludność według powiatów 1 po-
szczególnych alast z podziałem na płeć. Roczniki dawniejsze 
są mniej szczegółowe i podają niekiedy tylko ogólną liczbę 
ludności w gubernil, w późniejszych informacje są bardziej 
szczegółowe. 

Zaletą formalną jest ciągłość informacji 1 coroczne 
ich ukazywanie się, wadą natomiast niejednolitość materiału, 
oraz niedbałe opracowanie, z ozego wynika ogromna Ilość błę-
dów. Dodatkową trudnością jest brak kompletu "Przeglądów". 

Warszawski Komitet Statystyczny czerpał lnformaoje 
również z bezpośrednich źródeł, a zebrał Je po raz pierwszy 
w roku 1890, wreszcie począwszy od 1905 do 1913 roku groma-
dził je corocznie. Dane dla lat wcześniejszych pochodzą z 
"Przeglądów". Zaletą wydawnictw Warszawskiego Komitetu Sta-
tystycznego Jest ich wielka szczegółowość, staranna technika 
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1 dobra korekta. Jednak dane ooroozne Istnieją dopiero dla 
ostatniego dziesięciolecia Istnienia Królestwa. Llozby poda-
wano przez obydwa godne zainteresowania oraz zaufania wydaw-
nictwa, zaczerpnięte są z tych samych dokumentów źródłowych 
to jest z ksiąg ludności. Podstawą prawną ksiąg ludności był 
Kodeks Napoleona2, same zaś księgi ludności w Królestwie o-
plerały się w awej zasadzie na dekrcclc Księstwa Warszaw-
skiego s dnia 18 stycznia 1810 r. 

Księgi ludnośol prowadzone w Królestwie Polskim od 
1818 roku nie są właściwe tylko temu państwu, instytucje te-
go rodzaju Istniały w Prusach, Belgii, Holandl1,Szwecji,Sak-
sonii 1 Bawarii. Jednak w krajach tych statystyka stała dużo 
wyłej 1 od dawna organizowane były spisy ludności; dlatego 
księgi ludnośol nie miały w nich tak wielkiego znaczenia sta-
tystycznego jak w Królestwie, gdzie z braku spisów są one 
niemal jedynym poważniejszym źródłem statystyki ludności. 

Księgi ludnośol obejmowały wszystkie osoby imiennie z 
wyszczególnieniem szeregu innych oeoh jak wiek, stan, zawód 
/1 ln./. Wszelkie zmiany dotyczące ruchu naturalnego 1 migra-
cji miały byó zaznaczone w księgach. Na podstawie tyoh właś-
nie ksiąg dokonywano oznaozania liczby ludnośol. Różnice w 
liozble ludności podawanej przez różne wydawnictwa, a oparte 
na księgach ludnośol, polegają przede wszystkim na różnych 
metodach obliczania ludnośol, jedne z nlcU podają ludność 
faktyczną /obecną/ Inne ludność prawną /zamieszkałą/. To właś-
nie Jest przyczyną niezgodności materiałów Warszawskiego Ko-

Podstawą prawną ksiąg ludności Jest tytuł III księgi I Ko-
deksu Napoleona "0 zamieszkaniu /• tytuł II księgi I Ko-
deksu Cywilnego Królestwa Polskiego/ Artykuł 102 /-26/ 
brzmi: "Zamieszkanie każdego polaka i każdego mieszkańca 
kraju oo do używania praw cywilnych jest w miejscu, w któ-
rym aa główne siedlisko", art.103 />27/ brzmi:"Odmiana za-
mieszkania uskutecznia się przez rzeozywiste zamieszkanie 
w innym miejsou, połączone z zamiarem ustalenia głównego 
siedliska swego" oytowane za St.Szulo "Wartość materiałów 
statystyoznyoh dotyczących stanu ludnośol b.Królestwa Pol-
skiego". 
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•itętn Statystycznego, który obiłoza ludność faktyczną,z ma-
teriałem "Przeglądów", które postępują tak samo, bądź liczą 
tylko całą ludność prawną, bądź stomują ludność prawną z nie-
stałą. W samych księgach ludności na niedokładność głównie 
wpływać będzie niemoldowanlo przyjezdnych, lub zameldowanie 
w dwóch lub więcej miejscach. Ludności nigdzie nie meldowa-
nej w Królestwie nie było. Z tego wynika, że liczba ludnośol 
faktycznej Królestwa określona na zasadzie ksiąg ludności, 
musiała być większa od istotnej ludności kraju.Wszelkie licz-
by ludnośol oparte na księgaoh ludnośol są w dużym stopniu 
niepewne,a błędy mogą dochodzić nawet do 10% danej liczby. 

Na podkreślenie zasługuje fakt braku dostateoznej 
ilości publlkaojl statystycznych dotyozącyoh liczby ludności 
wszystkich mlaat z obszaru całego Królestwa Polskiego. Stąd 
też czerpano daae z różnych opracowań zbiorczych ukazującyoh 
się w owyoh czasach dość sporadycznie. Nawet wyniki Jedynego 
spisu ludnośol opracowane zostały dopiero w 1920 roku przez 
St.Szulca w cytowanej wyżej pracy. Stąd też dobrany tutaj ma-
teriał źródłowy należy uznać za najbardziej odpowiedni 1 po-
równywalny z pozostałymi materiałami dla lnnyob zaborów. 

Beasumująe należy stwierdzić, że wszelkie Informacje, 
dotyczące stanu ludnośol od poozątku XIX wieku aż do obwili 
wybuchu I Wojny, próoz jedynie otrzymanyoh ze spisu z roku 
1897, oparte są na tak zwanyoh księgach ludności. Źródło to 
jest niedokładno, a uzyskane z niego materiały dalekie od wy-
maganej śclałośol. Na skutek jednak braku Jakichkolwiek ln-
nyob danych opieranie się nawet na tych niepewnych materia-
łach Jest konieczne z tym zastrzeżeniom, że każdorazowo bę-
dziemy pamiętali o loh nieścisłości 1 granloaoh występują-
cych błędów. 
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Systematyczno i naJdokładni«jsze matnr lały «taty»tycz-
ne dotyczące stanu ludnośol posiadany dla terenów Zlea Za-
chodnich 1 Północnyoh 1 obszarów byłego zaboru pruskiego. Ze 
wszystkich materiałów statystycznych dotyczących zlea Polski 
w obeonyoh granicach a pochodzących z XIX 1 XX wlekutaaterla-
łoa pruskla należy przyznać najwyższą ocenę. Prusy bowiem 
były krajem, gdzie statystyka stała Dardzo wysoko 1 aa naj-
starszą tradycję. Monarchia Fryderyków Hohenzollernów zdoby-
ła sobie wyjątkowe alejsoe w dziejach statystyki, już bowlea 
w XVIII w. zdołała ją rozbudować do rozmiarów nigdzie wtedy 
niespotykanych w świecie. Jednak woześnlejsze Pruskie opra-
cowania statystyczne — Jak zresztą wszystkie statystyki daw-
niejsze - różnią się zasadniozo od nowoczesnyoh sposobem wy-
konania 1 organizacją aparatu wykoaawozego, skutkiem czego 
Inna jest także wartośó loh wyników. 

Spisy ludności wykonywane przez władze pruskie, lub in-
ne państwa w warunkach ustroju feudalnego różnią się bardzo 
od 8pisów w pojęolu nowoczesnej statystyki. Ogół społeczeń-
stwa pogrążony był głęboko w oleanoole, brak było wyspecja-
lizowanego centralnego aparatu statystycznego 1 odpowlednioh 
koalsarzy spisowych. Statystyki w XVIII 1 w początkach XIX 
wieku opracowywali słabo wyszkoleni i nieliczni urzędnicy 
państwowi, Blejscy 1 wiejscy sołtyal, bądź właściciele ziem-
scy i Ich funkcjonariusze. Cl ostatni obowiązek ten uważali 
za znaozny ciężar, a wynik Jego dla nich samych wysooe nie-
bezpieczny, przede wszystkim ze względów flskalnyoh. Toteż 
powierzone la zadania wykonywali niedbale, zamiast zestawień 
opartych na sumiennych obchodach dostarczali władzom szacun-
ki , a nawet dane rozmyślnie fałszywe. 

Uzyskane tą drogą dane statystyozne - opublikowane lub 
archiwalne - występują najozęśolej pod nazwą "Aafaahae", ̂ Ję-
cie" ludności, domów, gospodarstw, bydła itp., natomiast no-
woczesna statystyka pruska 1 nauka niemiecka posługują się 
pojęolea "YolkszBhlung" spis ludności. Użyole dwóch terminów 
dla określenia zjawisk podobnyoh, jednak w swej Istocie dośó 
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odmlennyoh, <lobr«e uwypukla zachodzące z biegle* czasu róż-
nloe. Powstanie prusko-brandemburskloh ujęć statystycznych 
wiąże si« z ciężkim okresem wojny 30 letnleJx.Blektor obolał 
bliżej poznać rozalary klęsk, którymi boleśnie dotknięta zo-
stała ludnc4ó oraz ekonomikę kraju. Nakazywał wlęe adtalnls-
traojl sporządzać wykazy sskćd wojennych 1 poleolł opraoować 
statystyczne zestawienie ludnośol. Uchwycenie ooroozną reje-
stracją statystyozną 80-90% ludności jest znaoznym osiągnię-
ciem w warunkach ustroju feudalnego, przy nlewyszkolonej ad-
ministracji. Dla podkreślenia tego momentu warto przypomnieć 
braki statystyki Królestwa Polskiego, gdzie do końca XIX wie-
ku nie było spisu ludnośol, a dane oparte były na kslęgaoh 
ludności, dalekich od dokładnej lnformaojl o stanie faktycz-
nym. Z biegiem czasu statystyka pruska doskonali się ooraz 
bardziej pod względem metod 1 organizacji przeprowadzania spi-
sów. Aparat statystyczny posiada ooraz to wyższe kwalifika-
cje 1 doświadczenie, a sumienność urzędników wzbudza jeszcze 
większe zaufanie do podawanyoh wyników. W latach 1816-1822 
spisy ludnośol odbywały się oorooznle od 1822 do 1867 oo 
trzeci rok, od 1867 do 1875 oo piąty rok12, jednakże dopiero 
spis z 1843 roku nadaje się do porównania z następnymi 1 
nożna uważać go za spis przełomowy. Spis, który odbył się w 
roku 1871 bezpośrednio po utworzeniu Rzeszy uwzględniał Już 
zasadnloze wymagania nowoczesnej wiedzy statystycznej 1 był 
spisem ludnośol we współozesnym tego słowa znaczeniu. Dalsze 
spisy odbywały się w latach 1880, 1890, 1900, 1910, 1925, 
1933, 1939.V międzyczasie odbywały się spisy zawodowe w 1882 
1 1907 roku, a ponadto powszechne spisy w roku 1885, 1895 1 
1905. Widzimy z tego zestawienia; że pooząwszy od 1875 roku 
do wybuchu Pierwszej Wojny światowej mamy systematyczne ln-

x T.Ładogórskl - Ocena statystyk Śląskich w dobie absolu-
tyzmu światłego /1741-1805/. Przegląd Zachodni 1952 r. 
Rok VIII, Tom I, s. 53-105. 

X X M.Nadobnlk, S.Waszak - Krytyczna bibliografia nlemleokloh 
spisów ludnośol na ziemiach polskich. Poznań 1948. Maszy-
nopis w Bibliotece IG PAN. 
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foraaoje zbierane drogą spisów oo pięć lat. Takiego Materia-
łu statystycznego zarówno pod względea ilości 1 jakości nie 
u a j dla żadnego z pozostałych dwóch zaborów. Prócz dwóch 
plerwszyoh przekrojów, dla któryoh posłużono się innymi opra-
cowaniami, pozostałe pochodzą z publikacji urzędów statys-
tycznych. 

Reasumując należy stwierdzić, że wszelkie Informacje 
dotyczące stanu ludności na terenie Ziem Zachodnich 1 Pół-
nocnych 1 obszarów byłego zaboru pruskiego opierają się na 
spisach ludności. Wartość materiałów spisowych, z wyjątkiem 
spraw narodowościowych zwłaszcza w spisach ostatnioh, jest 
bardzo wysoka 1 zasługuje na zaufanie. Pod względem Ilościo-
wym nie mamy w żadnym z zaborów podobnej częstotliwości spi-
sów, jak również tak licznych 1 szczegółowych wydawnictw pu-
blikujących wyniki tychże spisów. 

Ostatnim krajem, z którego materiałów statystycznych z 
XIX 1 początków XX wieku korzystaliśmy, była Austria. Trady-
oje badań statystycznyoh tego kraju sięgają połowy XVIII w. 
Reskrypta cesarzowej Karli Teresy z roku 1753 i 1754 zarzą-
dziły dla krajów monarchii, należąoyoh do Węgier, sporządze-
nie podwójnej tzw. "Konsygnacji dusz" którą miała przeprowa-
dzić zwierzohność duchowna i śwleoka. Konsygnacja miała być 
dokonywana oo trzy lata 1 miała obejmować ludność faktyozną 
/obecną w kraju/ pod względem wieku, płol i stanu. Dalsze re-
skrypta oesarzowej rozszerzały badania statystyczne na takie 
eeohy jak: Ilość rodzin, zawód ltp. W okresie tym przedsię-
brano i przeprowadzano "spisy" ludnośol wyłącznie w celach 
polltyoznych. Niedługo Jednak przewaga interesów militarnych 
w zbieraniu danyoh statystycznych pociągnęła za sobą zanle-
ohanie "Konsygnacji dusz" przez duohowleństwo, a poruczenie 
"Konskrypoji" władzom administracyjnym.Odnośne patenty wpro-
wadzające te zalany poohodsą z lat 1770, 1771 1 1777. Spis 
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ludności z roku 1788 obejmował jut wszystkie kraje austriac-
kie według jednakowej zasady, a więc 1 Galloję przyłączona 
do Monarchii w 1772 roku. 

Na początku XIX wieku uregulowano konskrypoję patentem 
z 25 października 1804 roku na podstawie dawnyoh metod 1 do-
świadczeń, zachowano również w spisach pierwszej połowy XIX 
wieku przewagę Interesów militarnych. Według tego patentu 
odbył się spis ludnośol Galicji wraz z Krakowem w roku 1850. 
Rezultaty tego spisu nie były jednak nigdzie zadawalające 1 
dlatego też nie wykorzystano tyoh materiałów. Najwyższe po-
stanowienie z dnia 23 maroa 1857 r. obejmujące bardzo szcze-
gółowe przepisy dotyoząoe spisu ludności, przeobraziło zu-
pełnie dotychczasowe ustawy konskrypcyjne.Pierwszy spis lud-
ności według tej ustawy przedsięwzięto dnia 31 października 
1857 r., a rezultaty Jego ogłosiło ministerstwo spraw wew-
nętrznych w roku 1859 po szczegółowym zbadaniu wyników. Spis 
ten możemy uważać za przełomowy, bowiem następne, które od-
bywały się w latach 1869, 1880, 1890, 1900 i 1910 nożna uwa-
żać za spisy nowoczesne. Widzimy z tego, że istnieje pewna 
nlerównomierność w posiadanych materiałach statystycznych dla 
XIX w. Brak Jest bowiem materiałów dla pierwszej połowy XIX 
stulecia, w drugiej zaś połowie posiadamy materiały w odstę-
pach dziesięcioletnich. 

Reasumując można stwierdzić, że informauje dotyczące 
obszarów byłej Galicji dla XIX wieku uzyskane zostały drogą 
spisów ludnośol. Zarówno pod względem ilości informacji jak 
1 częstotliwości ustępują materiałom pochodzenia pruskiego, 
niewątpliwie Jednak górują nad materiałami dla obszarów Kró-
lestwa Polskiego. Pod względem Jakościowym ustępują także 
statystyce pruskiej, lietody przeprowadzania spisów, wyszko-
lenia aparatu spisowego pozostają nleoo w tyle za statystyką 
pruską. Również sumienność w uzyskiwaniu 1 opracowywaniu ma-
teriałów spisowych ze strony urzędników administracji austriac-
kiej, choć bez porównania wyższa od sumienności urzędników 
rosyjskich, pozostawia Jednak wiele do żyozenla.W sumie war-
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tość aaterlałtfw statystycznych austriackich należy ocenić 
pozytywnie, chociaż trzeba mleć na względzie większą możli-
wość nledokładnośol 1 błędów niż w statystyce pruskiej, któ-
rą z trzech wyżej omawianych należy postawić na pierwszym 
miejscu. 

Od roku 1921 posiadamy polskie materiały statystyczne 
dla przeważającej części obszaru Polski w dzisiejszych gra-
nloach, oraz materiały nlemleokle dla obszarów Ziem Zachod-
nich, których wartość omówiono poprzednio. 

Dnia 30 września 1921 roku odbył się pierwszy powszech-
ny Jednodniowy spis ludności na całym obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej /w ówczesnych granlcaoh/ w połączeniu ze spi-
sem domów mleszkalnyoh, mieszkań, gospodarstw rolnych, ogro-
dowych 1 leśnych, oraz zwierząt domowych.Przeprowadzenie ta-
kiego spisu było konleozne ze względu na brak dokładnych in-
formacji z dziedzin objętych dochodzeniem statystycznym, tym 
bardziej, że były to pierwsze lata istnienia Polski po wie-
kowej niewoli. Pierwszy powszechny spis ludności nie objął 
całego terytorium państwa, ponieważ granloe nie były Jeszcze 
ostatecznie ustalone. Niezależnie od powyższych braków, wy-
nlkających z nleustalenia granic Polski,cały szereg okolicz-
ności wpłynął niezawodnie na niedokładne przeprowadzenie te-
go spisu. Przyczynami tymi były: niedogodna data przeprowa-
dzania spisu /okres robót polowyoh, święta żydowskie/, trud-
ności komunlkaoyjne, szerzące się na wschodzie kraju epide-
mie, nieuregulowane stosunki podziału administracyjnego, 
wreszcie nieufność, a na niektórych terenach nawet zorgani-
zowane uchylanie się od spisu części ludnośol. Wszystkie wy-
żej wymienione okollczneśol wpłynęły niezawodnie na dokład-
ność wyników spisu, nie mają one jednak decydującego wpływu, 
niemniej jednak należy liczyć się z możliwością pewnych nie-
dokładności. W ostatecznym wyniku różnica pomiędzy Istotną 
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liczbą ludności miast, a wykazaną w spisie,prawdopodobnie 
wab* tlę w granicach niedokładności między 3 a 5% rzeczywis-
tego stanu, w poszczególnych sprawdzonych przypadkach odse-
tek ten był wyższy 1 dosi(gał w Przemyślu 1 Tarnowie 8 - 10%. 
Niewątpliwie Jednak wszędzie znajdowała się w Miastach pewna 
llozba osób, których nie spisano z przyczyn natury subiektyw-
nej oraz osób, które świadomie ukrywały się przed spisem. 
0 wiele większe odchylenia od rzeozywistoścl zaobserwowano 
w alastach na Kresaoh Wschodnloh,gdzie według informacji ze-
branych przez GUS wielka Ilość uchodźców ukrywała olę przed 
spisem. Jednakże te niedociągnięcia w dużej mierze są nie-
aktualne, ponieważ nlasta o wielkich błędach w liczbie lud-
ności, w większości przypadków ze względu na poważne zmiany 
w przebiegu granloy państwowej na wbohodzie, leżą obecnie 
poza granicami Polski. 

Drugi powszechny spis ludności odbył się w dniu 9 grud-
nia 1931 roku, a więc w dziesięć lat po pierwszym. Okolicz-
ności w Jakich był przeprowadzony, a co za tym idzie wyniki 
splsu uległy radykalnej zmianie. Terytorium państwa oraz po-
dział administracyjny był ustalony. Dośwladozenla 1 materia-
ły poprzedniego spisu pozwoliły na znacznie dokładniejsze 
przygotowanie wykazów miejscowości 1 równomierniejszy po-
dział loh na okręgi spisowe. Data spisu była znacznie dogod-
niejsza, zastała bowiem ludność rolniczą w domu, nie kolido-
wała z żadnymi świętymi, a ruchy wędrówkowe ludncźcl ze wzglę-
du na porę roku umniejszają swoje nasilenie. Kadra komisarzy 
spisowych była llozna i dobrze wyszkolona. Wreszolo, jak 
stwierdzają to raporty władz splsowyoh, znacznie wzrosło za-
ufanie ludności do akcji spisowej i nie natrafiono też na 
żadne objawy zorganizowanego uchylenia się od spisu. Wartość 
materiałów pochodzących z omawianego spisu Jest wyższa od 
wartości materiałów spisu poprzedniego, a dokładność o wie-
le większa. 

Liczby ludności obecnej miast podane w zestawieniu po-
chodzą z "Plerwszyoh tymczasowych wyników spisu ludności", 
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gdzie zamieszczano dane najpierw z doniesień telegraficznych, 
potea dane dotyczące ludności alast na podstawie arkuszy 
galnnyoh 1 powiatowych. Ostateczne wyniki spisu dotyczące 
ludnośol wszystkich alast nie zostały opublikowane, a odnoś-
ne aaterlały źródłowe uległy zniszczeniu w czasie drugiej 
wojny. Tak wito dysponujemy tylko aaterlałaml tymczasowymi, 
niesprawdzonymi 1 nleuzupełnionyml, a zatem obarczonymi pew-
nymi błędami. Przy korzystaniu z tyoh materiałów należy o 
tym paalętaó 1 llozyó się z aożllwośoiaal nieścisłości 1 
pewnych błędów. 

Dla roku 1939 czerpano aaterlały nie ze spisu ludnośol 
lecz z szacunków wykonywanych w oparciu o ewidencję ludnośol. 
Zródłea był Bocznik Polityczny 1 Gospodarczy wydany przez 
Polskę Agenoję Telegraficzną na rok 1939. W rozdziale "Mia-
sta* opracowanym na podstawie ankiety wypełnianej przez za-
rządy poszczególnych alast były lnforaaoje dotyozące liczby 
mleszkańoów. Polska Agenoja Telegraficzna wydawała Booznlk 
przez szereg kolejnyoh lat, stąd była pewna tradycja tego ro-
dzaju doohodzeti statystycznych 1 olągłoścl zbleranyoh infor-
aaojl. Dla alast, które nie nadesłały odpowiedzi na ankietę 
na czas,podane liczbę ludnośol opartą na danyoh z roku po-
przedniego, ezego zresztą nie zaznaczono odpowiednio w wyka-
zie. Tydaje się zatea, że liczby aleszkańoów są szacunkami 
pochodzącymi z lat 1938-1939. W przypadku braku lnforaaojl o 
ludnośol dokonano szacunku aetodą ekstrapolaoji w oparciu o 
dane ze spisu ludności z roku 1931. Przy ustalaniu listy alast 
uwzględniono zalany dokonane ustawą z dnia 9.IV.1938 roku. 
Haterlały z roku 1939 Jako dane szacunkowe nie budzą więk-
szej ufnośol. Jednakże z braku danyoh spisowych zaaleszoze-
nle Ich wydawało się celowe. Przy korzystaniu z tyoh liczb 
należy pamlętaó o loh nlerównoozesnośol z pozostałymi mate-
riałami dla Zlea Zachodnich 1 Półnoonyoh, Jak 1 aożllwośoia-
al pewnych nleśolsłośol ozy nawet błędów. 

Materiały statystyozne zestawione dla okresu po II woj-
nie światowej są jednolite dla oałego kraju w poszczególnych 
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przekrojach ozasowyob, jednak alfdt^ sobą różnią alf bardzo 
poważnie. W pierwszym przypadku jest te gpia ludnośol ima-
ryozny, niepełny ped względem zakresu informacji uzyskiwa-
ny oh na drodze spisów. Materiały dla roku 1955 pochodzą z 
doobodzenla statystycznego dokonanego na podstawie kart ewi-
dencji ludnośoi, natomiast dla roku 1950 1 1960 dane pocho-
dzą ze spisów powszeohnych. 

Materiałem źródłowym dla pierwszego powojennego okresu 
Jest Powszechny Sumaryozny Spis Ludności % dnia 14 lutego 
1946 roku. Został on przeprowadzony w niespełna rok po za-
końozenlu działań wojennych. Potrzeba danych statystycznych 
dotyozącyoh ludności była ogromna ze względu na kolosalne 
przemiany jakie dokonały się w latach 1939-1945,a które trwa-
ły jeszoze kilka lat po spisie. Wystarczy wspomnieć bardzo 
Intensywne ruchy migracyjne lu&iośoi jak repatrlaoja ludnoś-
ci polskiej z krajów zaohodnlej 1 wschodniej Europy, wysied-
lanie Niemców, przesiedlanie Ukraińców,Białorusinów i Litwi-
nów do Z.S.B.R. jak również przesiedlanie się ludmości w 
obrębie Polski, głównie w związku z prooesem osadnictwa na 
Zlemiaoh Odzyskanych. Wiadomo było, że wyniki spisu w krót-
kim okresie ozasu muszą się w znacznym stopniu zdezaktuali-
zować. Dla tych powodów ograniczano się do przeprowadzenia 
spisu suaaryoznego zawierającego tylko najkonieoznlejsze in-
formacje. Spis tek przeprowadzony był mniej kosztowny, ułat-
wił organlzaoję pracy w terenie oraz ułatwił 1 przyspieszył 
otrzymanie wyników. Nie pozostało to jednak bez wpływu na 
wartość uzyskanych wyników. W okresie spisu nie posiadano 
jeszcze pełnego 1 aktualnego wykazu gmin wiejskich i alej-
eklch. Nie uzyskano także pełnych danych z powiatu leskiego 
/woj. rzesmowsklo/ z powodu działających taa band dywersyj-
nych. Nie bes wpływu na ogólną liozbę ludności było uohyla-
nle się od spisu częśol osób narodowośol ukraińskiej 1 nle-
mleoklej, na niektórych terenach kraju. Dotyozy to jednak 
tylko częśol przypadków 1 w sunie błąd nie przekroczył kilku 
tysięcy osób. Również podawanie fikcyjnych danych, zwłaszoza 
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w wielkich aiutach zniekształciło niekiedy stan faktyczny. 
Występowały tu obawy wiążące się z akcją zagęszczania miesz-
kań, dlatego podawano większą llozbę osób w mieszkaniach. 
Wykorzystując materiały spisowe dotyoząoe liczby ludności z 
roku 1946 należy liczyć się z możliwościami pewnych niedo-
kładności, nie wykraczających Jednakże poza dopuszczalne gra-
nice błędu. 

Dnia 3 grudnia 19S0 roku odbył się Narodowy Spis Po-
wszechny, który był pierwszym po drugiej wojnie spisem lud-
nośol uwzględniającym szeroki wachlarz zagadnień dotyczących 
struktur ludnośoi, domów mieszkalnych oraz gospodarstw rol-
nych. Spis był opracowany i przeprowadzony przez dobrze wy-
szkolone kadry praoownlków Głównego Urzędu Statystycznego 
oraz komisarzy spisowych w oparciu o doświadczenia spisów 
poprzednloh 1 przy zastosowaniu najnowszych zdobyczy demo-
grafii. Nowoczesne metody odpowiadające wymogom nauki, Jak i 
dobrze wyszkolony aparat dokonujący spisu, a także opracowa-
nia materiałów, winny zdawałoby się gwarantować wysoką Ja-
kość danych splsowyoh, któryoh zakres jest bardzo szeroki, a 
materiały bardzo szozegółowe. Niemniej i tego rodzaju bada-
nia statystyczne nie są pozbawione pewnyoh nieścisłości czy 
potknięć natury metodycznej. Trzeba podkreślić, że nie 
uwzględniono w podziale na miasta 1 wieś kilkuset tysięoy 
mieszkańców co ma szozególne znaczenie dla niniejszej pracy 
oraz nie wliczono do ogólnej liozby miast niektórych katego-
rii stałyoh mieszkańców. Różnice dotyozą przede wszystkim 
największych miast oraz niektórych miast średnich 1 małych. 

Materiałem źródłowym dla roku 1955 były wyniki jedno-
razowego badania stanu 1 struktury ludności według płci i 
wieku na podstawie ksiąg meldunkowych, opraoowanego przez 
Główny Urząd Statystyozny pt. "Ludność według płci 1 wieku 
zameldowana na zamieszkanie w dniu 31.XII.1955 roku". Zatez 
nie są to materiały spisowe 1 nie podają ludności obecnej 
lecz ludność zamieszkały /zameldowaną na pobyt stały/. Dla 
umożliwienia krytycznej oceny wyników tego dochodzenia sta-
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tystycznego, GUS dokonał porównania z dany»! szaounku struk-
tury ludnośoi Polski opartego na wynikaoh Narodowego Spisu 
Ludności z 1950 roku oraz na danyob dotyczących urodzeń 1 
zgonów zarejestrowanych w urzędach stanu cywilnego w okresie 
od daty Spisu do końca 1955 roku. Szacunek był dostatecznie 
dokładny do tego, aby sprawdzić wiarygodność danych badania 
opartego na ewidenojl ludności. Z porównania liozby ludności 
ogółem 1 według grup wieku wynika, że ogólna liczba ludności 
otrzymana w wyniku dochodzenia jest o 380 tys., to Jest o 
około 1,4% niższa, niż otrzymana z szaounku. Analiza różnio 
w poszozególnyoh grupach wieku pozwala stwierdzić, fte naj-
większe różnice zaznaczają się w grupie od 0 do 4 lat 1 wy-
noszą łącznie 205 tys. co stanowi 54% oałej różnioy pomiędzy 
szacowaną łączną ludności Polski, a liczbą ludnośoi według 
badania. Różnica spowodowana jest poważnymi opóźnieniami w 
meldowaniu na zamieszkanie noworodków 1 małych dzieci. W mias-
tach różnice te są mniejsze niż na wsi. Dysponując takim ma-
teriałem statystycznym zdecydowano się podać liczby miesz-
kańców miast tylko w tysiącach dla podkreślenia orientacyj-
nego charakteru danych, o czym przy korzystaniu do badań po-
równawczych należy pamiętać. 

Ostatnie materiały pochodzą ze Spisu Powszechnego z 
dnia 6 grudnia 1960 roku (oprooowane według podziału adminis-
tracyjnego na dzień 1 stycznia 1962 roku. Spis był przepro-
wadzony przez Główny Urząd Statystyczny,terenową służbę sta-
tystyczną oraz dobrze wyszkolone kadry komisarzy spisowych 
przy poparciu całego społeozeńst.wa. Opracowanie wyników w 
oparciu o doświadczenia spisów poprzednloh 1 przy zastosowa-
niu nowoczesnych metod gwarantuje wysoką wartość danyoh spi-
sowych . 

Ooenlając ogólnie wartość materiałów splsowyob, oraz 
tych które pochodzą z ksiąg ludności, rejestracji ewidencji 
1 szacunków dla całego okresu czasu uwzględnionego niniej-
szym opracowaniu należy stwierdzić, że dysponujemy materia-
łem statystycznym różnym pod względem ilościowym i jakośclo-
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w wielkich miastach znlekształolło niekiedy stan faktyczny. 
Występowały ta obawy wiątące się z akcją zagęszczania miesz-
kań, dlatego podawano większą llozbę osób w mieszkaniach. 
Wykorzystując materiały spisowe dotyczące liczby ludności z 
roku 1948 należy liczyć się z możliwościami pewnych niedo-
kładności, nie wykraczających jednakże poza dopuszczalne gra-
nloe błędu. 

Dnia 3 grudnia 1950 roku odbył się Narodowy Spis Po-
wszechny, który był pierwszym po drugiej wojnie spisem lud-
ności uwzględniającym aserokl wachlarz zagadnień dotyczących 
struktur ludności, domów mieszkalnych oraz gospodarstw rol-
nych. Spis był opraoowany i przeprowadzony przez dobrze wy-
szkolone kadry pracowników Głównego Urzędu Statystycznego 
oraz komisarzy splsowyoh w oparciu o doświadczenia spisów 
poprzednloh 1 przy zastosowaniu najnowszych zdobyczy demo-
grafii. Nowoczesne metody odpowiadające wymogom nauki, Jak i 
dobrze wyszkolony aparat dokonująoy spisa, a także opracowa-
nia materiałów, winny zdawałoby się gwarantować wysoką Ja-
kość danych splsowyoh, których zakres Jest bardzo szeroki, a 
materiały bardzo szozegółowe. Niemniej i tego rodzaju bada-
nia statystyczne nie są pozbawione pewnyoh nieścisłości czy 
potknięć natury metodycznej. Trzeba podkreślić, że nie 
uwzględniono w podziale na miasta 1 wieś kilkuset tysięcy 
mieszkańców co ma szozególne znaczenie dla niniejszej pracy 
oraz nie wliczono do ogólnej liczby miast niektórych katego-
rii stałych mieszkańców. Różnice dotyczą przede wszystkim 
największych miast oraz niektórych miast średnich 1 małych. 

liateriałem źródłowym dla roku 1955 były wyniki jedno-
razowego badania stano 1 struktury ludności według płol 1 
wieku na podstawie ksiąg meldunkowych, opracowanego przez 
Główny Urząd Statystyozny pt. "Ludność według płci 1 wieku 
zameldowana na zamieszkanie w dniu 31.XII.1955 roku". Zatem 
nie są to materiały spisowe 1 nie podają ludności obecnej 
lecz ludność zamieszkały /zameldowaną na pobyt stały/. Dla 
umożliwienia krytycznej ooeny wyników tego dochodzenia sta-
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tystycznego, GDS dokonał porównania z danymi szacunku struk-
tury ludnośol Polski opartego na wynikach Narodowego Spisu 
Ludnośol z 1950 roku oraz na danych dotyczących urodzę ii 1 
zgonów zarejestrowanych w urzędach stanu cywilnego w okresie 
od daty Spisu do końca 1955 roku. Szacunek był dostatecznie 
dokładny do tego, aby sprawdzić wiarygodność danych badania 
opartego na ewldenojl ludnośol. Z porównania llozby ludności 
ogółen 1 według grup wieku wynika, że ogólna llozba ludności 
otrzymana w wyniku dochodzenia jest o 380 tys., to Jest o 
około 1,4% niższa, niż otrzymana z szacunku. Analiza różnlo 
w poszozególnyoh grupach wieku pozwala stwierdzić, te naj-
większe różnice zaznaczają się w grupie od 0 do 4 lat 1 wy-
noszą łącznie 205 tys. oo stanowi 54% oałej różnicy pomiędzy 
szacowaną łączną ludności Polski, a liczbą ludnośol według 
badania. Różnica spowodowana Jest poważnymi opóźnieniami w 
meldowaniu na zamieszkanie noworodków i małych dzieci.W mias-
tach różnice te są mniejsze niż na wsi. Dysponując takim ma-
teriałem statystycznym zdecydowano się podać liczby miesz-
kańców miast tylko w tysląoaoh dla podkreślenia orientacyj-
nego charakteru danych, o czym przy korzystaniu do badań po-
równawczych należy pamiętać. 

Ostatnie materiały pochodzą ze Spisu Powszechnego z 
dnia 8 grudnia 1960 rokutoprooowane według podziału adminis-
tracyjnego na dzień i stycznia 1962 roku. Spis był przepro-
wadzony przez Główny Urząd Statystyozny, terenową służbę sta-
tystyczną oraz dobrze wyszkolone kadry komisarzy spisowych 
przy poparciu całego społeozeństwa. Opracowanie wyników w 
oparciu o doświadczenia spisów poprzednlob 1 przy zastosowa-
niu nowoczesnych metod gwarantuje wysoką wartość danyoh spi-
sowych . 

Ooeniając ogólnie wartość materiałów splsowyob, oraz 
tych które pochodzą z ksiąg ludności, rejestraojl ewidencji 
1 szacunków dla całego okresu ozasu uwzględnionego niniej-
szym opracowaniu należy stwierdzić, że dysponujemy materia-
łem statystycznym różnym pod względem ilościowym i Jakośclo-

http://rcin.org.pl



- 30 -

wym dla różnych ozęści kraju i dla różnyoh okresów czasu. 
Wysoką ocenę należy dać materiałom z doby Księstwa Warszaw-
skiego. Z okresu zaborów, najwyższej wartości są materiały 
zebrane 1 opracowane przez statystykę pruską,najniższej kla-
sy natomiast są materiały dotyezące obszarów byłego Króle-
stwa Polskiego. Niestety poważna ozęść obszaru kraju na właś-
nie te gorsze materiały. Drugim stwierdzeniem Jakie należy 
poczynić na tyu nlejsou to zmnlejszająoa się dokładność, a 
zatem 1 wartość materiałów w miarę postępowania wstecz. Bo-
wiem pojęcie spisu ludności ulegało w omawianym okresie po-
ważnym zmianom. Spisy ludności przeprowadzane w pierwszej 
połowie XIX wieku odbiegają znacznie od tych Jakie przepro-
wadza się obecnie. Zasadnlozą różnicą jest to, że dawne spi-
sy nie odbywały się w ciągu Jednego dnia, jak to się czyni 
obecnie lecz przeprowadzane były przez pewien okres czasu, 
nierzadko nawet przez kilka miesięcy. Ponadto, zwłaszcza w 
spisach wcześniejszych spisywano ludność nie imiennie lecz 
domami lub rodzinami. Spisy ludności z drugiej połowy XIX 
wieku, a zwłaszcza z XX wieku są spisami jednodniowymi, po-
wszechnymi 1 Imiennymi wykonywanymi przez wyszkolony aparat 
służby statystycznej, przy zastosowaniu nowoozesnyoh metod. 
Gwarantują one daleko posuniętą dokładność zarówno w zbiera-
niu szerokiego wachlarza Informacji Jak 1 w ich opracowaniu. 
Ne*et nowoozesne materiały statystyczne mimo swej wysokiej 
wartości nie są Jednak pozbawione błędów 1 nieścisłości, o 
czym przy korzystaniu z nich należy paalętać. W końcu prag-
niemy zwrócić uwagę, że w przypadkach gdzie w tabeli figuru-
ją podwójne daty, materiały dla różnyoh obszarów kraju po-
chodzą z różnyoh lat /patrz rozdział: Zestawienie materiałów 
źródłowych/ 1 przy wszelkloh porównaniach należy brać to pod 
uwagę. 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 

Dla oinacienla województw użyto następująoyoh skrótów: 

BI - Białostockie 01 - Olsztyńskie 
By - Bydgoskie Op _ Opolskie 
Gd - Gdańskie Po _ Poznańskie 
Ka Katowickie Rz Ka Katowickie Rz _ Rzeszowskie KI — Kleleokle 
Ko _ Koszalińskie Sz — Szczecińskie 
Kr - Krakowskie Wa - Warszawskie 
Lu - Lubelskie Wr - Wrocławskie 
LO - Łódzkie Zi - Zielonogórskie 

Znaki przed llozbą ludności oznaczają przynależność miasta 
do państwa,a dane llozbowe odnoszą się do następującyoh dat: 
KW - Księstwo Warszawskie; 1810 
O - Galicja 1 Śląsk Cieszyński; 1810-1811, 1857, 1869, 

1880, 1890, 1900, 1910. 
P - Prusy; 1816,1825, 1843, 1871, 1880, 1890, 1900, 1910. 
KS - Królestwo Saskie; 1800-1815. 
K - Królestwo Polskie; 1825, 1857, 1868, 1890 wyłącznie 

miasta, 1893 osiedla, 1897, 1910. 
C - Cesarstwo Rosyjskie; 1807-1808,1825, 1857, 1869, 1880, 

1897, 1910. 
RP - Rzeczypospolita Polska; 1921, 1931, 1939. 
N - Niemcy; 1925, 1933, 1939. 

- Wolne Ulasto Gdańsk; 1925, 1933, 1939. 

Uwaga: wykaz źródeł podano na stronach 8 - 11* 
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Znaki postawione ranlast liczby ludnośol: 

brak danych statystycznych 
- brak informacji o osiedlu 
v brak pewnej Informacji czy osi die posiadało prawa 

miejskie i równocześnie nie znaleziono danych o licz-
bie ludności 

x osiedle nie posiadało praw nlejskich 1 w myśl założeń 
pracy nie zostało uznane za osiedle o charakterze 
miejskla 

Znaki z prawej górnej strony liczby ludności: 

s dane szacunkowe 
1 liczba ludności według wykazu P.Osowskiego. Proces ur-

banizacji ziem Polski w ostatnim stuleciu na podstawie 
wyników powszechnyoh spisów ludności 

2 liczba ludności według L.Kosińskiego. Miasta wojewódz-
twa białostockiego 

3 liczba ludnośol według Małego Rocznika Statystyoanego 
1939. 

Dla przekrojów 1816 1 1825 uzupełniono brakujące dane licz-
bami ludności według Deutsches Stadtebuoh pochodzącymi z 
różnych lat według następującego klucza: 

c - 1800 k - 1808 r - 1815 
d - 1*01 1 — 1809 t - 1817 
e - 1802 m _ 1810 u 1818 
f m 1803 1803 n 1811 w 1819 
g - 1804 
h - 1805 0 - 1812 X — 1820 
1 - 1806 ł - 1813 y 1821 
j - 1807 P - 1814 z - 1822 
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Dalsze uzupełnienia dotyozą: 

a - 1808, b - 1817 dla Galicji według J.Karplćca. Ilość 
osad nlej8klob byłej Galicji 1 podział loh na Miasta 
1 Miasteczka. 

J2 - 1807-1808 dla Cesarstwa Rosyjskiego według L.Kosld-
sklego. Miasta województwa białostockiego. 

Znaki za liczbą ludnoóol pooząwszy od lat 1843 lub 1857 
oznaczają kategorie prawno-adalnlstracyjne osiedli: 
• - Miasto 
o - osada; w zaborze rosyjskln, Mlasteozko; w zaborze 

austriaoklM, osiedle; w Polsce od roku 1954 
w - wieś 
v - brak pewnej Informacji czy osiedle posiadało prawa 

Miejskie. 
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Kapa miast i osiedli 
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WYKAZ ZESZYTÓW DOKUMENTACJI GEOGRAFICZNEJ 

za ostatnie lata 

1 9 6 2 

1 PRACA ZBIOROWA — Economic Regionalization. Materials of the 
First General Meeting of the Commission held in Utrecht, the 
Netherlands, f rom 8 till 9 Sept. 1961, s. 120, zł 7,— 

2 T. LIJEWSKI — Geografia komunikacji woj. białostockiego, s. 206 
+ mapy, zł V,— (do użytku słubowego) 

3 PRACA ZBIOROWA — Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytko-
wania ziemi. Wydanie II poprawione i uzupełnione, s. 180, zł 7,— 

4 Ł. GÓRECKA — Związek przemysłu cementowego w Polsce ze śro-
dowiskiem geograficznym, s. 171 + 36 nl. (ryc. i fot.), zł 7,— (służb.) 

5 E. TOMASZEWSKI — Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 
1 :50 000. Arkusz N 33-131-C KOSTRZYN, s. 63 + ryc. n-b, zł 7,— 
(do użytku służbowego) 

6 PRACA ZBIOROWA — Studia nad użytkowaniem ziemi — IV. 
Sprawozdania z prac w powiatach: koszalińskim, suwalskim i o l -
sztyńskim, s. 120 + ryc. nlb., zł 7,— 

1 9 6 3 

1 S. ŻYNDA — Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1 : 50 000. 
Arkusz N-33-139-B. TOPORÓW, s. 70 + nlb. ryc., zł 7,— 
(do użytku służbowego) 

2 D. KOSMOWSKA — Objaśnienia do mapy hydrograficznej 1 : 50 000 
arkusz Ożarów, s. 80 + mapy, zł 7,— (do użytku służbowego) 

3 PRACA ZBIOROWA — Bibliografia geografii polskiej — 1960, 
s. 320, zł 7,— 

4 PRACA ZBIOROWA — Studia nad wymianą cieplną na Stacji Nau-
kowej IG PAN w Wojcieszowie, s. 40 + ryc. nlb., zł 7,— 

5 PRACA ZBIOROWA — Zagadnienia z geomorfologii i hydrografii, 
s. 54 + ryc. nlb., zł 7,-— 

6 J. BĄCZYK — Geneza Półwyspu Helskiego na tle rozwoju Zatoki 
Gdańskiej, s. 180 + 28 ryc. + 36 fot. nlb., zł 7,— (do użytku służb.) 

19 64 

1 PRACA ZBIOROWA — National and Regional Atlases, s. 155, zł 24,— 
2 J. KOSTROWICKI — The Polish Detailed Survey of Land Utiliza-

tion. Methods and Techniques of Research, s. 100 + nlb., zł 18,— 
3 PRACA ZBIOROWA — Instrukcja do mapy hydrograficznej Polski 

1 :50 000, wydanie III, s. 83 + zai. nlb., zł 24,— 
4 PRACA ZBIOROWA — Materiały do monografii geograficzno-go-

spodarczej Chełmży 
Wpływy podziału spadkowego komasacji i parcelacji na zmianę ukła-
dów przestrzennych wsi w powiecie puławskim od połowy XIX wie-
ku, s. 152 + ryc. nlb., zł 24,— 

5 PRACA ZBIOROWA — Badania klimatu lokalnego, s. 94 + ryc. 
nlb., zł 18,— 

6 PRACA ZBIOROWA — Zagadnienie geografii przemysłu, s. 81 + 
ryc. nlb., zł 15,— 
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Cenią zł 21,— 

19 6 5 
1 M. STOPA — Rejony burzowe w Polsce, s. 100 + ryc. nlb., zl 13,— 
2 B. OLSZEWICZ, Z. R Z E P A — Katalog rękopisów geograficznych, 

s. 107, zł 24,— 
3 T. KRZEMIŃSKI — Objaśnienia do mapy hydrograficznej Polski 

1:50 000, arkusz S T R Ę K O W A G Ó R A , S. 36 + nlb., zł 12,— 
4 P R A C A Z B I O R O W A — Polskie mapy rozmieszczenia ludności. Cha-

rakterystyka i przegląd bibliograficzny. Zasięg wpływów szkół śred-
nich w rejonie Piły, s. 100 + ryc. i tab. nlb., z. 21,— 

5 P R A C A Z B I O R O W A — Studia nad użytkowaniem ziemi — V, 
s. 65 + ryc. 2, tab. nlb., zł 18,— 

6 A. P R O C H O W N I K — Przemiany struktury osadniczo-agrarnej wsi 
powiatu proszowickiego od połowy X I X wieku do 1960 г., s. 159 + 
ryc. ndb., zł 24.— 
(poz. 3 do użytku służbowego) 

1 9 6 6 

1 J. S Z U P R Y C Z Y Ń S K I — Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 
1:50 000, arkusz S Z A M O C I N 
M. B O G A C K I — Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 1 : 50 000, 
•arkusz PISZ, s. 90 + ryc . nlb., zł 21,— 

2/3 P R A C A Z B I O R O W A — Użytkowanie ziemi w krajach Europy środ-
kowowschodniej, s. 160 + ryc., tab., nlb., zł 24,— 

4 P R A C A Z B I O R O W A . Atłas bilansu promieniowania w Polsce, s. 10 
4- tab. nlb. + ryc. nlb., zł 15,— 

5 W. S T A N K O W S K I — Objaśnienia do mapy geomorfologicznej 
1 : 50 000, arkusz REPTOWO. 
U. U R B A N I A K , J. K O T A R B I Ń S K I — Objaśnienia do mapy geo-
morfologicznej, 1:50 000, arkusz G Ą B I N s. 110 + ryc. nlb. zł. 18.— 

6 B. T C H O R Z E W S K A — Zagadnienia bilansu wodnego rzek Nizin 
Środkowopolskich na przykładzie dorzecza Wilgi. s. 86 + ryc., i tab. 
nlb. zł. 18,— 
(poz. 1, 5, 6 do użytku służbowego) 

19 6 7 
1 Praca zb iorowa — Użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowo-

wschodniej (w druku) 
2 E. D R O Z D O W S K I — Objaśnienia do mapy geomorfologicznej — 

arkusz CHEŁMNO 
A. T O M C Z A K — Objaśnienia- do mapy geomorfologicznej — arkusz 
TORUŃ (w druku) 

3 A. JELONEK — Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach 
Polski od 1810 do 1960 r. (w druku) 
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