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Wprowadzenie 
Mapy dawne są niezwykle ciekawym materiałem, z którego można czerpać wiedzę o dawnym 

krajobrazie: miejscowościach, połączeniach drogowych, zalesieniu czy hydrografii. Liczba 

wieloarkuszowych map topograficznych opracowanych w ciągu ostatnich 200 lat dla obszarów Polski 

jest bardzo duża, a ich udostępnienie leży w kręgu zainteresowań nie tylko profesjonalnych badaczy, 

ale także szerokiego grona entuzjastów historii i geografii regionalnej. Ponadto brakuje refleksji 

metodologicznej na temat publikowania dawnych map w środowisku cyfrowym: opracowywania 

krytycznych edycji zabytków kartograficznych, które jako ich cyfrowe reprezentacje mogłyby spełniać 

wymogi zarówno badaczy, jak i użytkowników-entuzjastów.   

Jak zatem wynika z powyższego, istnieje zapotrzebowanie na opracowanie zagadnienia cyfrowych 

edycji map dawnych, zarówno od strony teoretycznej (Czym jest edycja mapy? Z jakich elementów się 

składa? Czy jej przetworzenie przy użyciu technik cyfrowych jest jeszcze edycją czy już nową mapą?), 

jak i praktycznej poprzez opracowanie swego rodzaju modelowej edycji na przykładzie mapy części 

Wielkopolski z początku XIX wieku, tzw. mapy Gaula/Raczyńskiego. Projekt miał na celu opracowanie 

modelu udostępniania (edycji) dawnych map w sposób pozwalający na korzystanie ze źródeł 

kartograficznych szerokiemu gronu zainteresowanych. Model ten opracowano na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń w zakresie cyfrowego edytorstwa map dawnych. 

Projekt i jego wyniki można podzielić na część teoretyczną i aplikacyjną, co odzwierciedlone zostało w 

strukturze tekstu. 

Część teoretyczna związana była z przeglądem dotychczas opracowanych cyfrowych edycji dawnych 

map: analizę zakresu ich treści, funkcjonalności i komponentów. Przeanalizowane zostały 23 cyfrowe 

edycje, które zostały podzielone na trzy grupy: biblioteki i kolekcje cyfrowe, geoportale oraz bazy 

danych kartograficznych. Podział ten wynika z zakresu prac edytorskich nad mapami, tj. stopnia 

transformacji obrazu źródłowego w krytyczny. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń 

związanych z edytorstwem źródeł pisanych wskazano główne komponenty edycji źródła 

kartograficznego: digitalizacja treści mapy (źródło kartograficzne) w miejsce pełnego odczytu (źródło 

pisane), uwspółcześnienie grafiki symboli i kalibracja mapy (źródło kartograficzne) w miejsce 

uwspółcześnienia ortografii (źródło pisane) oraz opracowanie przestrzennej bazy danych (źródło 

kartograficzne) w miejsce indeksów rzeczowych czy geograficznych (źródło pisane). Dokonany przegląd 

pozwolił także na wskazanie propozycji modelowej edycji mapy, która powinna składać się z jej 

cyfrowego obrazu, wersji skalibrowanej i połączonej (w przypadku map wieloarkuszowych), bazy 

danych przestrzennych oraz wyczerpującego komentarza edytorskiego i źródłoznawczego, którego 

rolę pełni niniejsza dokumentacja. 

Część aplikacyjna projektu to opracowanie modelowej cyfrowej edycji mapy dawnej na przykładzie 

tzw. mapy Gaula/Raczyńskiego (ok. 1:75 000, 1807-1812). Jest to ośmioarkuszowa, rękopiśmienna 

mapa topograficzna zachodniej części Departamentu Poznańskiego Księstwa Warszawskiego. 

Znakomicie nadaje się jako materiał do opracowania na jej podstawie modelowej cyfrowej edycji, 

ponieważ z jednej strony cechuje się dosyć typowym zakresem treści, a z drugiej przedstawia sobą 

wachlarz problemów technicznych: przede wszystkim obecnie posiadamy jedynie czarno-białe 

fotokopie (barwne rękopisy zaginęły w czasie II wojny światowej). Ten ostatni fakt niósł za sobą 

konieczność rekonstrukcji barw mapy. Arkusze mapy zostały zeskanowane, a następnie skalibrowane 

i połączone. Zabieg ten nazywany georeferencją pozwala na wpasowanie mapy dawnej we 

współczesny geograficzny układ współrzędnych. Zrekonstruowana została symbolizacja mapy na 

podstawie analizy innych map z epoki, m.in. pruskich i francuskich map topograficznych. W kolejnym 

kroku opracowana został kompletna baza danych treści mapy, w której znalazły się: miejscowości, 
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zakłady przemysłowe, budynki i budowle, drogi, hydrografia i pokrycie terenu. W sumie, w bazie 

znajduje się ponad 4000 obiektów. Zgromadzone dane mogą służyć innym badaczom do badań nad 

geografią historyczną Wielkopolski początku XIX w. Wyniki tej części projektu zostały złożone do 

publikacji w „Imago Mundi. The International Journal for the History of Cartography” w artykule pt: 

From historical cartography to historical mapping. Digital edition of Gaul/Raczyński map of Greater 

Poland (1807−1812). 

Podsumowując, w ramach projektu dokonano przeglądu dotychczas opracowanych edycji poprzez 

analizę zakresu treści i zawartych w nich komponentów, a na tej podstawie wskazano najważniejsze 

cechy edycji oraz wyodrębniono ich grupy (biblioteki i kolekcje cyfrowe, geoportale oraz bazy danych 

kartograficznych). Zaproponowano także modelową edycję dawnej mapy, której założenia posłużyły 

opracowaniu cyfrowej edycji mapy Gaula/Raczyńskiego. Edycja, dostępna pod adresem: 

http://atlasfontium.pl/index.php?article=gaul oraz składa się z następujących komponentów: 

1. Cyfrowych kopii arkuszy mapy bez ingerencji edytorskich, 

2. Cyfrowych kopii arkuszy mapy ze zrekonstruowaną symbolizacją,  

3. Cyfrowych kopii arkuszy mapy ze zrekonstruowaną symbolizacją, połączonych i 

skalibrowanych, 

4. Geobazy z danymi przestrzennymi, 

5. Aplikacji WebGIS umożliwiającej wyświetlanie skalibrowanej mapy oraz wizualizacji bazy 

danych, 

6. Pełnej dokumentacji edytorskiej. 

  

http://atlasfontium.pl/index.php?article=gaul
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Cyfrowe edycje dawnych map (Tomasz Panecki) 
Edytorstwo źródeł historycznych sięga XIX w. i było początkowo uzależnione od ustaleń filologów, a 

przede wszystkim tzw. metody filologicznej K. Lachmanna, która – jak się później okazało – miała 

istotne ograniczenia w zakresie potrzeb historyków2. W wyniku krytyki tej metody, która zakładała 

poprawianie źródła (często ahistoryczne), w połowie XX w. zaczęto opracowywać instrukcje 

wydawnicze biorące pod uwagę specyfikę dokumentów, jako źródeł historycznych. Zasady edycji 

dotyczyły w większości źródeł pisanych, co nie powinno dziwić ze względu na rolę tekstu jako 

najpowszechniejszego medium dokumentującego dzieje. W edytorstwie nie można jednak pomijać 

źródeł ikonograficznych, pośród których istotne miejsce zajmują mapy, plany czy atlasy –  niezwykle 

istotne nie tylko dla badań geograficznych, ale i historycznych. 

Kwestia opracowania zasad udostępnienia źródeł kartograficznych jest istotna z dwóch względów. Po 

pierwsze są pierwszorzędnym źródłem w badaniach z zakresu geografii historycznej3, mimo, że nie 

należy ich traktować jako „zwierciadło rzeczywistości”4. Po drugie, są interesujące nie tylko dla 

profesjonalnych badaczy, ale także dla ogółu społeczeństwa, np. genealogów czy regionalistów, którzy 

dzięki mapom historycznym mogą badać przeszłość rodziny czy swojego miasta. Ze względu na ich 

rosnącą popularność, rośnie liczba internetowych serwisów udostępniających mapy historyczne, które 

– w wielu przypadkach – można nazwać cyfrowymi edycjami źródeł kartograficznych. Jak dotąd nie 

podjęto jednak próby zdefiniowania tego pojęcia, jak również zakresu przedmiotowego takich edycji. 

Brak także syntetycznego omówienia, sklasyfikowania, wskazania głównych ich cech, funkcjonalności 

oraz komponentów. Wobec powyższego, celem autora artykułu jest przedyskutowanie obecnych 

trendów w zakresie cyfrowych metod wykorzystywanych w edytorstwie źródeł kartograficznych. 

Można również wskazać w tym miejscu trzy cele szczegółowe: 

1. Omówienie i przyjęcie definicji “cyfrowej edycji źródła kartograficznego”. Czym jest edytorstwo 

źródeł kartograficznych? Jak wpływają na nie narzędzia i metody cyfrowe? Z jakich komponentów 

składa się edycja mapy, planu czy atlasu? Do jakiego stopnia dotychczasowe definicje edytorstwa 

dotyczące głównie źródeł pisanych mogą znaleźć zastosowanie dla kartografii i map? 

2. Zaproponowanie klasyfikacji cyfrowych edycji źródeł kartograficznych, której osią jest stopień 

przetworzenia (ingerencji edytorskich) źródła: od udostępniania facsimile, przez geoportale ze 

skalibrowanymi mapami aż po publikowanie danych kartograficznych w postaci przestrzennych 

baz danych. 

3. Wskazanie komponentów oraz określenie funkcjonalności modelowej edycji mapy, która będzie 

mogła służyć jak najszerszemu gronu odbiorców, tzw. „assertive edition”5. 

Głównym przedmiotem zainteresowania autora są mapy historyczne nazywane także dawnymi (te 

terminy będą dalej traktowane jako synonimy). Należy zauważyć, że termin „mapa historyczna” ma 

dwa znaczenia. W pierwszym – jest to mapa opracowana w przeszłości, a w drugim – mapa 

prezentująca wydarzenia lub sytuację z przeszłości. Mapą historyczną w pierwszym znaczeniu jest np. 

francuska „Mapa Cassiniego” z XVIII w., a w drugim – mapa upadku Cesarstwa Rzymskiego z 

historycznego atlasu szkolnego. Możemy mieć również mapę historyczną w obydwu znaczeniach, np. 

                                                           
2 P. Sahle, Digitale Editionsformen, BoD, Norderstedt 2013 (Schriften des Instituts für Dokumentologie und 
Editorik, Band 7). 
3 A. Kinda, Nature of Old Maps: As Primary Source Materials for Historical Geography, „Earth Sciences“ 6 (7), 
2018, s. 260, http://article.esjournal.org/pdf/10.11648.j.earth.20180706.12.pdf. 
4 J.B. Harley, Historical geography and the cartographic illusion, „Journal of Historical Geography“ 1 (15), 1989, 
s. 80–91, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305748889800660. 
5 G. Vogeler, The ‘assertive edition’. On the consequences of digital methods in scholarly editing for historians, 
„International Journal of Digital Humanities“, 2019, https://doi.org/10.1007/s42803-019-00025-5. 
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mapę upadku Cesarstwa Rzymskiego z atlasu szkolnego wydanego w XIX w. W niniejszym artykule 

mapy historyczne będą rozpatrywane w pierwszym znaczeniu. 

Wg definicji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (International Cartographic Association – ICA), 

mapa jest wysymbolizowaną reprezentacją rzeczywistości geograficznej, ukazującej wybrane obiekty i 

ich charakterystyki, będącą rezultatem kreatywnego działania autora oraz jego wyborów, opracowana 

w taki sposób, że oddanie relacji przestrzennych jest najistotniejsze” (https://icaci.org/, dostęp: 

10.08.2019). Mapy opracowywane były w zasadzie już od starożytności i dokumentowały stan wiedzy 

na temat przestrzeni poprzez zapisywanie za pomocą znaków kartograficznych obiektów świata 

rzeczywistego. Z początku były raczej pewnym wyobrażeniem niż odwzorowaniem topografii, co 

wynikało przede wszystkim z uwarunkowań technologicznych. Tego typu mapy to np. „Tabula 

Peutingeriana” – mapa drogowa Imperium Rzymskiego6, czy „Mapa z Hereford”7 oraz inne Mappae 

Mundi. Mapy z czasem stawały się bardziej szczegółowe i dokładne, czego przykładem mogą być już 

pierwsze mapy topograficzne, takie jak Bairische Landtaflen8. Prawdziwym przełomem w kartografii 

było upowszechnienie stolika mierniczego oraz triangulacji, dzięki czemu zaczęto opracowywać mapy 

których dokładność wahała się od kilkuset metrów na początku XIX w. do kilkudziesięciu czy kilkunastu 

na początku XX w.9. Tak dokładne i szczegółowe mapy topograficzne były już od początku XIX w. 

uzupełniane o liczne mapy tematyczne (społeczne, gospodarcze, fizyczne), które również stanowią 

interesujący materiał badawczy. To głównie mapy z tego okresu są w głównym nurcie zainteresowań 

badaczy ze względu ma ich potencjał informacyjny oraz możliwości wykorzystania ich do rekonstrukcji 

czasów wcześniejszych dzięki metodzie retrogresji10.  

Edycje źródeł historycznych: kontekst kartograficzny 
Czym jest edycja źródła historycznego? Można ją zdefiniować jako „(…) zespół naukowo uzasadnionych 

metod ustalania i udostępniania źródeł historycznych”11. Do udostępnienia źródła historycznego 

powinny być wykorzystywane metody naukowe, tj. proces powinien być weryfikowalny, powtarzalny i 

uzasadniony. Ma to związek chociażby z koniecznością przygotowania instrukcji dotyczących odczytu 

tekstu rękopiśmiennego. Po drugie, definicja wskazuje raczej, że edycja jest pewnym sposobem 

(procesem) ustalenia (opisania) i udostępnienia źródła historycznego aniżeli produktem. Po trzecie, 

mamy do czynienia ze „źródłem historycznym” bez uszczegółowienia rodzaju źródła (medium): tekst, 

zapisu muzycznego czy ikonografii.  

Jeszcze bardziej ogólną proponuje P. Sahle pisząc, że edycja to „(…) krytyczna reprezentacja 

dokumentu historycznego”12. Kluczowym słowem jest „reprezentacja”, która może być rozumiana 

zarówno proces (rekodowanie) lub produkt (np. aplikacja online). Co ważne, pod pojęciem 

rekodowania, Sahle rozumie zapis treści dokumentu pod postacią tego samego lub innego medium, 

zatem może być nim zarówno facsimile, jak i pełen odczyt. W przypadku braku reprezentacji mamy do 

czynienia z katalogowaniem, badaniem lub opisem źródła, a nie edycją. Edycja powinna być krytyczna: 

krytyka jest zbiorem wszelkich działań, dzięki którym dokument przekształcany jest w edycję i reguluje 

                                                           
6 E. Weber, Die Tabula Peutingeriana, „Antike Welt“ 1 (15), 1984, s. 2–8, http://www.jstor.org/stable/44432008. 
7 G.R. Crone, New Light on the Hereford Map, „The Geographical Journal“ 4 (131), 1965, s. 447. 
8 W. Volkert, Die älteren bayerischen Landtafeln, „Archivalische Zeitschrift“ 1 (75), 1979, s. 250–262. 
9 S. Pietkiewicz, Analyse de l’exactitude de quelques cartes du XVIIe XVIIIe et XIXe siècle couvrant les territoires de 
l’ancienne Pologne, „Polski Przegląd Kartograficzny“ (32), 1960, s. 21–27. 
10 H. Rutkowski, Źródła kartograficzne, red. M. Słoń, M. Zbieranowski, w: Fundamenta Historiae, Warszawa 2016, 
s. 283–297; H. Antonson, Retrospection of medieval landscape change in mid-Sweden: historical maps analysed 
using a retrogressive approach, „0014-5815“ 307 (154), 2014, s. 163–185. 
11 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 
12 P. Sahle, What is a Scholary Digital Edition?, red. M.J. Driscoll, E. Pierazzo, w: Digital Scholarly Editing: Theories 
and Practices, Open Book Publishers 2016, 19-41, 23. 

https://icaci.org/
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np. kwestie ortografii, uwspółcześniania pisownie czy kategoryzacji encji w przypadku kodowania 

tekstu przy wykorzystaniu TEI (Text Encoding Initiative). Stwierdza także, że pojęcie „edycji” nie 

powinno być zarezerwowane wyłącznie dla źródeł pisanych, ale dla wszystkich artefaktów (obiektów 

kultury), które mogą być badane przez humanistów. Definicja Sahle’go oparta jest oparta na analizie 

katalogu edycji cyfrowych, który prowadzi od 2006 r., a w którym w tym momencie znajduje się 466 

projektów edycyjnych z różnych dyscyplin, głównie literatury i historii (http://www.digitale-

edition.de/, dostęp: 08.08.2019). 

Z powyżej omówionych definicji pierwsza (Szymańskiego) powstała w czasach przedcyfrowych, 

natomiast druga (Sahle’go) już w dobie paradygmatu cyfrowego. Nie różnią się one od siebie 

radykalnie: w obydwu silny nacisk położony jest na krytykę i naukowość edycji, rozumienie jej jako 

procesu udostępniania źródła historycznego, a samo źródło historyczne nie jest zawężane wyłącznie 

do tekstu. Nie oznacza to, że metody i narzędzia cyfrowe nie zmieniły edytorstwa. W najprostszym 

ujęciu można zauważyć, że środowisko cyfrowe daje możliwości, których nie daje medium analogowe: 

„[digital edition] offers all this in a manner that enriches reading”13.  

Do najważniejszych funkcjonalności medium cyfrowego należy zaliczyć obecność multimediów (tekst, 

grafika, dźwięk), strukturalizację tekstu i kategoryzację encji poprzez tagowanie tekstu oraz – przede 

wszystkim – możliwości łączenia różnych zasobów i komponentów poprzez hiperlinki14. Nie bez 

znaczenia jest traktowanie edycji jako procesu ciągłego15. Dzięki zmianie środowiska możliwe stało się 

oparcie edycji o facsimile dokumentu, który nie zawiera pełnego odczytu, a jedynie otagowane 

nagłówki, np. ksiąg sądowych16. Narzędzia cyfrowe, szczególnie wspomniane tagowanie, umożliwiają 

także zwiększenie użyteczności edycji dla badaczy z różnych dyscyplin, dla których istotne są różne 

aspekty oryginalnego dokumentu. Takie edycje znane są jako „assertive editions”, tj. „scholarly 

representations of historical documents in which the information on facts asserted by the transcription 

is in the focus of editorial work”17. Należy jednak zauważyć, że jeszcze do niedawna zauważano, że nie 

wszystkie cyfrowe edycje w pełni realizują tę funkcjonalność18. Można ponadto wskazać rozróżnienie 

pomiędzy edycją cyfrową a ucyfrowioną – ta druga powstaje w wyniku przekształcenia (ucyfrowienia) 

edycji analogowej i nie daje możliwości analitycznych wynikających z paradygmatu cyfrowego19. Na 

koniec należy jednak podkreślić, że mimo cyfrowej rewolucji, istota edytorstwa jaką jest udostępnienie 

dokumentu w sposób krytyczny pozostaje niezmienna. 

                                                           
13 P. Robinson, What is a Critical Digital Edition?, „ariants: The Journal of the European Society for Textual 
Scholarship“ (1), 2002, s. 43–62. 
14 P. Sahle, What is a Scholary Digital Edition?, red. M.J. Driscoll, E. Pierazzo, w: Digital Scholarly Editing: Theories 
and Practices, Open Book Publishers 2016, 19-41. 
15 M. Słoń, Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej, „Studia Źródłoznawcze. 
Commentationes“ (53), 2015, s. 155. 
16 U. Zachara-Związek, M. Słoń, The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition, „Studia 
Geohistorica“ (6), 2018, s. 204–222; A. Borek, T. Związek, M. Słomski, M. Gochna, G. Myrda, M. Słoń, Technical 
and methodological foundations of digital indexing of medieval and early modern court books, „Digital 
Scholarship in the Humanities“, 2019, https://academic.oup.com/dsh/advance-article-
pdf/doi/10.1093/llc/fqz030/28824346/fqz030.pdf. 
17 G. Vogeler, The ‘assertive edition’. On the consequences of digital methods in scholarly editing for historians, 
„International Journal of Digital Humanities“, 2019, https://doi.org/10.1007/s42803-019-00025-5. 
18 L. Karlsson, L. Malm, Revolution or Remediation? A Study of Electronic Scholarly Editions on the Web, „Human 
IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science“ 1 (7), 2004, 
https://humanit.hb.se/article/download/135/138. 
19 P. Sahle, What is a Scholary Digital Edition?, red. M.J. Driscoll, E. Pierazzo, w: Digital Scholarly Editing: Theories 
and Practices, Open Book Publishers 2016, 19-41. 

http://www.digitale-edition.de/
http://www.digitale-edition.de/
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O ile (cyfrowe) edytorstwo źródeł pisanych ma już solidne podstawy metodologiczne, to prace 

związane ze źródłami kartograficznymi mają wciąż niemal wyłącznie charakter praktyczny, a kontekst 

teoretyczny jest w nich bardzo słabo zarysowany nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę duże prace np. 

polską edycję tzw. mapy Miega20. Jedynie w przypadku serii wydawniczej „Atlas historycznych miast” 

zwracano uwagę na edycje planów, szczególnie w kontekście relacji między planem źródłowym, np. 

katastrem, a jego edycją z naniesioną treścią rekonstrukcyjną21. Bardzo dużo miejsca w literaturze 

poświęca się mapom historycznym jako źródłom danych do analiz zmian krajobrazu22. Wówczas 

opracowywane są zestawy danych kartograficznych, np. pokrycia terenu dla określonych momentów 

z przeszłości, które następnie są porównywane. Wymaga to de facto wykonania cyfrowej edycji mapy: 

osadzenia jej w układzie współrzędnych, opracowania przestrzennej bazy danych jej treści oraz 

przygotowania dokumentacji tego procesu. 

Zdaniem autora, na podstawie dotychczasowych wypracowanych doświadczeń w zakresie cyfrowego 

przetwarzania map historycznych, jak również definicji edytorstwa można przyjąć, że w ogólnych 

ramach edycja źródła kartograficznego, podobnie jak pisanego, powinna oznaczać jego krytyczne 

udostępnienie (reprezentację). Czym jednak jest reprezentacja mapy? Źródła kartograficzne i pisane 

różnią się dość istotnie pod względem sposobu przekazywania informacji. O ile tekst jest (przeważnie) 

ciągły i ma charakter opisowy lub narracyjny, a źródło ikonograficzne operuje symbolami graficznymi i 

ich rozmieszczeniem w przestrzeni dwuwymiarowej, to źródło kartograficzne (mapa, plan, atlas) 

stanowi niejako połączenie tekstu i ikonografii. Na warstwie symbolicznej mamy do czynienia z 

sygnaturami (punktowymi, liniowymi i powierzchniowymi), które oddają relacje przestrzenne między 

obiektami, natomiast na warstwie tekstowej – z opisami tychże obiektów, które przeważnie dotyczą 

miejscowości czy obiektów fizjograficznych. Wynika zatem dość jasno, że przy edycjach źródeł 

kartograficznych należy połączyć teorię i warsztat obydwu rodzajów źródeł – pisanych i 

ikonograficznych. 

W klasycznie rozumianym edytorstwie źródeł pisanych mamy do czynienia z przejściem między 

znajdującym się w archiwum rękopisem dokumentu a jego krytyczną reprezentacją (rekodowaniem) w 

postaci tekstu. W przypadku wykorzystania narzędzi cyfrowych dokument może być odczytany i 

tagowany lub przybrać formę bazy danych. Można wskazać kilka czynności, które muszą zostać 

wykonane w podczas tego przejścia:  

1. Odczytanie i przepisanie tekstu (transkrypcja/transliteracja),  

2. Uwspółcześnienie tekstu dokumentu: modernizacja ortografii i pisowni, 

3. Opracowanie indeksów (osobowych, rzeczowych, geograficznych), 

4. Opracowanie komentarza źródłoznawczego i edycyjnego.  

Nie opracowano jak dotąd katalogu czynności związanych z cyfrowym edytorstwem źródeł 

kartograficznych. Poniższa propozycja wynika z przekształcenia tych, charakterystycznych dla źródeł 

pisanych. 

Zamiast odczytywania i przepisywania tekstu będziemy mieli digitalizację treści mapy, czyli 

reprezentowanie obiektów na mapie w bazie danych w modelu wektorowym. Taki zapis umożliwia 

                                                           
20 W. Bukowski, A. Janeczek, Mapa józefińska (1779-1783) w przededniu edycji, „Studia Geohistorica“ (1), 2013, 
s. 91–112. 
21 R. Czaja, Historical Atlas of Polish Towns - between source edition and the cartographic presentation of research 
on the history of towns, „Studia Geohistorica“ (6), 2018, s. 80–89. 
22 J. Wolski, Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat, IGiPZ PAN, 
Warszawa 2007; B. Degórska, A. Kurek, Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian 
użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970), Warszawa 2015. 
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gromadzenie, analizowanie i wizualizację danych kartograficznych w oprogramowaniu GIS (Systemy 

Informacji Geograficznej). Digitalizacja nazywana także wektoryzacją dotyczy obydwu wspomnianych 

wcześniej elementów treści mapy: warstwy symbolicznej reprezentującej treść geograficzną, tj. 

rozmieszczenia obiektów w przestrzeni oraz warstwy tekstowej reprezentującej opisy i nazwy 

poszczególnych obiektów. Podczas wektoryzacji przenosi się treść mapy do bazy danych lub formatu 

plikowego odwzorowując geometrię obiektów oraz zapisując ich nazwy lub opisy w tabeli atrybutów. 

Stanowi to reprezentację oryginału w formacie cyfrowym na przyjętym poziomie generalizacji (Ryc. 1).  

 

Ryc. 1 Przykład digitalizacji treści mapy: odwzorowanie geometrii (punkty) oraz opisów (pola w tabeli atrybutów) w modelu 
wektorowym na przyjętym poziomie generalizacji (miejscowości reprezentowane jako punkty). 

1. W miejsce uwspółcześnienia tekstu dokumentu, tj. modernizacji ortografii i pisowni, pojawia się 

konieczność uwspółcześnienia treści mapy: dostosowania jej reprezentacji do potrzeb 

współczesnego użytkownika z zachowaniem dokumentacji tego procesu. Zakres uwspółcześniania 

może obejmować wiele czynności. Po pierwsze, poprawę jakości samego obrazu mapy, np. poprzez 

rekonstrukcję symbolizacji i kolorystyki. Ten zabieg wynika z faktu, że mapy przechowywane w 

archiwach są często w złym stanie, a poprawa ich czytelności leży w interesie odbiorcy. Nie można 
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pomijać także procesu skanowania23. Po drugie, cyfrowy obraz mapy w formacie rastrowym może 

zostać skalibrowany, tj. umieszczony w geograficznym układzie współrzędnych24. Proces ten 

nazywany także georeferencją umożliwia wirtualne nałożenie na siebie mapy lub map 

historycznych oraz danych współczesnych, przez co praca z materiałem archiwalnym jest znacznie 

bardziej efektywna. Po trzecie, zwektoryzowana treść mapy może zostać w pewien sposób 

odniesiona do współczesności, np. poprzez powiązanie systemem identyfikatorów miejscowości 

ujętych na mapie historycznej z miejscowościami współczesnymi25. 

2. Indeksy (osobowe, rzeczowe, geograficzne) w przypadku edycji mapy mogą zostać zastąpione 

ustrukturalizowaną bazą danych przestrzennych, co łączy się z wykorzystaniem modelu 

wektorowego do reprezentacji treści mapy. W takiej bazie można zapisać informacje o 

najważniejszych obiektach, takich jak: miejscowości (wraz z nazwą, typem i położeniem), nazwy 

fizjograficzne, ale także przebieg dróg czy zasięg lasów. Gromadzone i strukturalizowane są zatem 

dane z obydwu warstw mapy: graficznej i tekstowej. Struktura bazy danych powinna z jednej strony 

odzwierciedlać sposób ujęcia treści w źródle (tj. na mapie), ale z drugiej być spójna z innymi bazami 

danych przestrzennych, np. współczesnymi poprzez powiązanie identyfikatorów typów obiektów 

oraz encji26. Wiąże się to również z kwestią uwspółcześnienia dokumentu, czy ściślej: treści mapy 

zapisanej w modelu wektorowym. Odpowiednia struktura bazy pozwala na wyszukiwanie 

obiektów według charakterystyk atrybutowych i relacji przestrzennych.  

3. Ostatnim komponentem wymaganym przy edycjach źródłowych jest komentarz źródłoznawczy, w 

którym omawiane jest źródło historyczne podlegające edycji oraz opisywana jest jej metoda. 

Komentarz źródłoznawczy w przypadku cyfrowych edycji źródeł kartograficznych odgrywa bardzo 

istotną rolę. Po pierwsze jest opisem kartoznawczym mapy: opisu zakresu treści, podstaw 

źródłowych czy matematycznych (dokładność), recepcji mapy wśród współczesnych oraz jej losów. 

Po drugie, komentarz powinien zawierać opis procedury edycyjnej, która w przypadku map jest 

wieloaspektowa i może być związana z powyżej scharakteryzowanymi elementami: skanowaniem, 

georeferencją, wektoryzacją i opracowaniem bazy danych przestrzennych. 

Rodzaje edycji 
Bardzo duże zróżnicowanie cyfrowych edycji map historycznych pod względem stopnia ingerencji 

edytorskich (przetworzenia mapy), funkcjonalności, komponentów, a także – jak się okaże – miejsca 

jaką pełni w niej mapa historyczna sprawia trudności w zaproponowaniu spójnej klasyfikacji dotychczas 

opracowanych edycji. Czym jest edycja mapy? Czy udostępnienie jedynie jej obrazu (skanu, facsimile) 

jest już edycją? Gdyby odwołać się do edycji źródeł pisanych zadając to samo pytanie, odpowiedź 

byłaby raczej negatywna, ponieważ edycja powinna dodawać wiedzę do dokumentu, a nie jedynie go 

powielać, czy to w formie skanu czy reprintu27. Zdaniem Sahle’go udostępnienie obrazu źródła z jego 

                                                           
23 Z. Xie, Q. Jiang, H. Wu, B. Fu, Uncertainty analysis of map scanning digitization and data quality control, w: 
2010 18th International Conference on Geoinformatics, IEEE 2010, s. 1–4. 
24 A. Affek, Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS, red. J. Plit, J. Nita, w: Źródła kartograficzne w 
badaniach krajobrazu kulturowego: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 2012, s. 48–62 (t. 16). 
25 T. Panecki, A. Borek, Cartographic Visualization of Historical Source Data on AtlasFontium.pl, red. G.F. Gartner, 
M. Jobst, H. Huang, w: Progress in cartography: EuroCarto 2015, Springer, Switzerland 2016, s. 65–83 (Lecture 
notes in geoinformation and cartography, Publications of the International Cartographic Association (ICA)). 
26 T. Panecki, Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych, praca doktorska, 
Warszawa 2018. 
27 G. Franzini, M. Terras, S. Mahony, Catalogue of Digital Edition, red. M.J. Driscoll, E. Pierazzo, w: Digital Scholarly 
Editing: Theories and Practices, Open Book Publishers 2016, s. 161–182. 



 

12 

metadanymi może być uznane za pierwszy etap reprezentacji28. W dobie rozwoju projektów z zakresu 

Digital Humanities zacierają się różnice między edycją, bazą danych, projektem czy właśnie archiwum 

cyfrowym: „Digital textual studies seem to me inadequately described by the terms now available. 

Project is amorphous; archive and edition are heavy with associations carried over from print culture; 

database is both too limiting and too misleading in its connotations; and digital thematic research 

collection lacks a memorable ring and pithiness”29. 

W przypadku map samo udostępnienie facsimile mapy oraz podstawowych metadanych w bibliotece 

czy archiwum cyfrowym może jednak zostać uznane za jej edycję. Dzieje się tak ze względu na różny 

charakter źródeł: pisanych i kartograficznych. Jako przykład niech posłuży chęć znalezienia wpisu 

dotyczącego pewnej miejscowości w spisie podatkowym (źródło pisane) i na mapie topograficznej 

(źródło kartograficzne). Korzystając z zeskanowanego rękopisu pozbawionego indeksu geograficznego 

musielibyśmy przeglądać setki stron, natomiast w przypadku mapy topograficznej wystarczy sięgnąć 

po odpowiedni arkusz wskazany w skorowidzu. Wynika z tego, że nawet edycja mapy na takim 

podstawowym poziomie jest już dosyć użyteczna. 

Dotychczas opracowane cyfrowe edycje map historycznych są bardzo zróżnicowane pod względem 

funkcjonalności: od wspomnianych wyżej bibliotek cyfrowych po geoportale połączone z bazami 

danych. Większa funkcjonalność łączy się z większą użytecznością edycji szczególnie w kontekście 

wykorzystywania przez użytkowników narzędzi GIS. Do uporządkowania, a przez to zgeneralizowania i 

wskazania typów cyfrowych edycji map można posłużyć się „osią funkcjonalności”, na której znajdują 

się trzy progi funkcjonalności: map jako obrazów, geoportali ze skalibrowanymi mapami oraz baz 

danych kartograficznych. 

Do dalszych analiz wybrane zostały 23 cyfrowe edycje map różnorodne pod względem materiału 

(mapy, plany, atlasy, globusy), zakresu skal, dat opracowania i funkcjonalności (podstawowa, 

zaawansowana) (Tab. 1). Wybór ten nie jest kompletnym wykazem wszystkich istniejących obecnie 

cyfrowych edycji zabytków kartograficznych, ale zawiera najważniejsze pozycje, bowiem nadrzędnym 

celem wyboru edycji do analizy było wskazanie ogólnych ich typów. Intencjonalnie pominięto 

szczegółową kwerendę wśród bibliotek cyfrowych posiadających mapy w swoich zbiorach. 

Funkcjonalność tych repozytoriów jest do siebie zbliżona, więc ograniczono się do przeanalizowania 

kilku różnorodnych pod tym względem. Analizowane edycje przyporządkowano do trzech kategorii 

pod względem dominującej funkcjonalności, np. edycje map w bibliotece cyfrowej zaklasyfikowano 

jako „mapy jako obrazy”, ale w niektórych bibliotekach możliwe jest wyświetlenie map 

skalibrowanych. Podstawową funkcją takiego repozytorium jest jednak przechowywanie mapy jako 

obrazu. 

Tab. 1 Wykaz analizowanych cyfrowych edycji map historycznych wraz z określeniem ich poziomu funkcjonalności 

Nazwa URL Zawartość 

Mapy jako obrazy (biblioteki cyfrowe) 

Polona https://polona.pl/  Biblioteka cyfrowa 

New York Public 
Library 

http://maps.nypl.org/warper/  Biblioteka cyfrowa 

Bibliothèque 
nationale de France 

https://gallica.bnf.fr  Biblioteka cyfrowa 

                                                           
28 P. Sahle, What is a Scholary Digital Edition?, red. M.J. Driscoll, E. Pierazzo, w: Digital Scholarly Editing: Theories 
and Practices, Open Book Publishers 2016, 19-41. 
29 K.M. Price, Edition, Project, Database, Archive, Thematic Research Collection: What's in a Name?, „Digital 
Humanities Quarterly“ 3, 2009. 

https://polona.pl/
http://maps.nypl.org/warper/
https://gallica.bnf.fr/
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Mapy jako obrazy (kolekcje cyfrowe) 

Это Место http://www.etomesto.ru/  

Kolekcja map dawnych (częściowo 
skalibrowanych) z ziem rosyjskich  

David Rumsey 
Historical Map 
Collection 

https://www.davidrumsey.com/  Kolekcja map i atlasów z całego świata 

LithuanianMaps.com http://lithuanianmaps.com/  Kolekcja map z obszaru Litwy współczesnej 

Mapy archiwalne 
Polski i Europy 
Środkowej 

http://igrek.amzp.pl/index.php  

Kolekcja map, atlasów I planów miast z Polski 
i Europy Środkowej 

OldMapsOnline https://www.oldmapsonline.org/  Kolekcja różnych dawnych map  

Virtual Map Collection http://www.chartae-antiquae.cz/en/  

Kolekcja map dawnych, atlasów i globusów 
(niektóre z georeferencją) obejmujących 
Czechy  

Oldmaps.geolab.cz http://oldmaps.geolab.cz/  

Zbiór dawnych map austriackich 
obejmujących Czechy 

Old-Maps https://www.old-maps.co.uk/  Zbiór map dawnych Wielkiej Brytanii 

Mappa Mundi https://www.themappamundi.co.uk/  Cyfrowa edycja mapy z Hereford  

Geoportale ze skalibrowanymi mapami 

Géoportail Francais https://www.geoportail.gouv.fr/  

Współczesne dane geograficzne oraz 
skalibrowane mapy dawne 

Landesvermessung 
und 
Geobasisinformation 
Brandenburg 

https://bb-viewer.geobasis-bb.de/ 

Współczesne dane geograficzne oraz 
skalibrowane mapy dawne 

Plans of Lithuanian 
cities and towns in 
18th-19th c. 

http://www.geoportal.lt/mapbasic/lvi
a 

Skalibrowane plany miast 

A vision of Britain 
http://www.visionofbritain.org.uk/ma
ps/  

Geoportal historyczny z danymi 
statystycznymi, gazeterami oraz 
skalibrowanymi mapami 

Mapire. The Historical 
Map Portal 

https://mapire.eu/en/  

Skalibrowane i połączone mapy dawne 
Europy (XVIII – XX w.) 

Mapy z przeszłością http://hgis.cartomatic.pl/  

Skalibrowane i połączone mapy dawne ziem 
Polskich (XIX – XX w.) 

Bazy danych kartograficznych 

GeoHistoricalData http://www.geohistoricaldata.org/  

Skalibrowana wersja mapy Cassiniego wraz z 
bazą danych kartograficznych jej treści 

Des villages de Cassini 
aux communes 
d’aujourd’hui 

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html
/1_navigation.php  

Miejscowości i podziały administracyjne 
Francji zrekonstruowane na podstawie mapy 
Cassiniego  

Map of South Prussia - 
1802-1803 by Gilly 

https://www.sggee.org/research/gilly
_maps/south_prussia_map.html  

Facimilowa edycja mapy Gilly’ego wraz  
wykazem miejscowości dla każdego arkusza  

Heritage Gazetteer of 
Cyprus 

http://www.cyprusgazetteer.org/#  

Gazeter Cypru opracowany na podstawie 
źródeł historycznych, w tym dawnych map 

Elektroniczny słownik 
hydronimów Polski 

http://eshp.ijp.pan.pl/  

Wykaz hydronimów opracowany na 
podstawie źródeł historycznych, w tym 
dawnych map 

 

Mapy jako obrazy 
Jak wynika z poprzednich akapitów, podstawowym rodzajem cyfrowych edycji map historycznych jest 

umieszczenie w aplikacji internetowej zeskanowanego obrazu mapy wraz z podstawowymi 

metadanymi. Tak rozumiane edycje to przede wszystkim biblioteki cyfrowe (mapy stanowią pewną 

część zbiorów) oraz kolekcje map (mapy stanowią główną bądź jedyną część zbiorów).  

http://www.etomesto.ru/
https://www.davidrumsey.com/
http://lithuanianmaps.com/
http://igrek.amzp.pl/index.php
https://www.oldmapsonline.org/
http://www.chartae-antiquae.cz/en/
http://oldmaps.geolab.cz/
https://www.old-maps.co.uk/
https://www.themappamundi.co.uk/
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://bb-viewer.geobasis-bb.de/
http://www.geoportal.lt/mapbasic/lvia
http://www.geoportal.lt/mapbasic/lvia
http://www.visionofbritain.org.uk/maps/
http://www.visionofbritain.org.uk/maps/
https://mapire.eu/en/
http://hgis.cartomatic.pl/
http://www.geohistoricaldata.org/
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php
https://www.sggee.org/research/gilly_maps/south_prussia_map.html
https://www.sggee.org/research/gilly_maps/south_prussia_map.html
http://www.cyprusgazetteer.org/
http://eshp.ijp.pan.pl/
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Biblioteki cyfrowe 

Chociaż istnieje wiele definicji cyfrowych bibliotek, szczególnie ze względu na wspomniane przenikanie 

się pojęć takich jak: baza danych, cyfrowy zbiór czy kolekcja, w najprostszym ujęciu można przyjąć, że 

jest to cyfrowa to usługa internetowa udostępniająca odbiorcom zdigitalizowane lub cyfrowe 

dokumenty lub multimedia30. Umożliwiają one dostęp do zabytków dziedzictwa kulturowego, pośród 

których można znaleźć również zabytki kartograficzne. Ich zbiór jest bardzo zróżnicowany i mogą to 

być zarówno mapy (ogólnogeograficzne i tematyczne), plany, atlasy czy globusy. Dostęp do materiałów 

jest uwarunkowany łatwością użytkowania serwisu, np. w „Bibliothèque nationale de France” 

wprowadzone zostały kategorie (przestrzenne, chronologiczne i tematyczne), według których 

użytkownik może przeglądać kolekcje, natomiast w „Polonie” mamy do czynienia z wyszukiwarką 

obsługującą słowa kluczowe. Słowa kluczowe (podobnie jak inne metadane) mogą być elementem 

modelu danych, tak jak np. w „Europeana”, która do agregacji zbiorów różnych bibliotek wykorzystuje 

„Europeana Data Model”, który bazuje na ontologii CIDOC-CRM31. Przeważnie mapy w bibliotekach 

cyfrowych to pliki graficzne pozbawione odniesienia przestrzennego, ale niektóre instytucje 

wprowadziły możliwość nadawania im georeferencji przez użytkowników na zasadzie crowdsourcingu, 

np. w „New York Public Library”32. Istotną cechą bibliotek cyfrowych jest możliwość pobrania obrazu 

mapy. 

Kolekcje cyfrowe 

Kolekcje map, podobnie jak biblioteki cyfrowe umożliwiają głównie podgląd facsimile zabytków 

kartograficznych, ale ich funkcjonalność bardzo często wykracza poza tę podstawową. W odróżnieniu 

od bibliotek, kolekcje są najczęściej tworzone przez osoby prywatne, np. „David Rumsey Historical Map 

Collection”, “ Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej” lub w ramach pojedynczych projektów 

naukowych przez instytucje, np. „Virtual Map Collection”, „Mappa Mundi”. Mapy pełnią w nich rolę 

nadrzędną i stanowią jedyną, bądź główną część zbiorów. Dostęp do nich może być podobny do tego 

z biblioteki cyfrowej, włącznie z możliwością pobrania pliku z mapą. Kolekcje można podzielić na dwie 

grupy pod względem udostępnianego materiału. Po pierwsze, zbiory mogą być bardzo zróżnicowane i 

dotyczyć wielu rodzajów zabytków kartograficznych obrazujących różne części świata, np. „David 

Rumsey Historical Map Collection”, „OldMapsOnline”. Po drugie, mogą być to serwisy gromadzące 

materiał z określonego obszaru, np. „Old maps of Poland and Central Europe”, „Virtual Map Collection” 

(obie – głównie Europa Środkowa), „LithuanianMaps.com” – Litwa czy “Это Место” – Rosja i Europa 

Wschodnia. Istnieją także edycje pojedynczych map, jak np. cyfrowa edycja „Mapy z Hereford”, w 

której możliwe jest także uwydatnienie grafiki mapy jeżeli użytkownik uzna, że jest nieczytelna, 

wyświetlenie modelu 3D oraz włącznie adnotacji dla wybranych fragmentów. Różne jest także 

podejście dotyczące źródeł pozyskania zbiorów. Mogą one pochodzić z innych kolekcji lub bibliotek i 

być jedynie podłączone pod dany serwis, np. „David Rumsey Historical Map Collection”, 

„OldMapsOnline” albo być jego integralną częścią, np. „Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej”, 

„Oldmaps.geolab.cz”. W tym drugim przypadku podawane są informacje o źródle pozyskania 

materiału. Mimo, że główną funkcjonalnością kolekcji map jest udostępnianie uporządkowanych i 

skatalogowanych facsimile map, to w niektórych pojawia się możliwość wyświetlenia wersji 

                                                           
30 A. Brahaj, M. Razum, J. Hoxha, Defining Digital Library, red. T. Aalberg, C. Papatheodorou, M. Dobreva, G. 
Tsakonas, C.J. Farrugia, w: Research and Advanced Technology for Digital Libraries: International Conference on 
Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2013, Valletta, Malta, September 22-26, 2013. Proceedings, t. 8092, 
Springer Berlin Heidelberg; Imprint; Springer, Berlin, Heidelberg 2013, s. 23–28 (Lecture Notes in Computer 
Science, t. 8092). 
31 Agosti, M., Esposito, F., Ferilli, S., Ferro, N., Peroni, S., Tomasi, F., Vitali, F. (red.), Reflecting on the Europeana 
Data Model: Digital Libraries and Archives, Springer Berlin Heidelberg 2013. 
32 C. Fleet, K.C. Kowal, P. Pridal, Georeferencer: Crowdsourced Georeferencing for Map Library Collections, „D-Lib 
Magazine“ 11/12 (18), 2012. 



 

15 

skalibrowanych, np. „Это Место” czy nawet samodzielne nadawanie georeferencji, np. „David Rumsey 

Historical Map Collection”, „Virtual Map Collection”.  

Geoportale ze skalibrowanymi mapami 
Kolejnym typem edycji są geoportale zawierające skalibrowane mapy. Georeferencja polega na 

dopasowaniu mapy do współczesnego układu współrzędnych w programie GIS za pomocą punktów 

dostosowania (obiektów topograficznych) zidentyfikowanych na mapie dawnej i współczesnej33.  

Należy jednak zauważyć, że wybrany układ odniesienia wcale nie musi być układem współczesnym, 

tylko tym, w którym opracowana była mapa dawna34. Niemniej jednak proces ten, jeden z 

podstawowych w analizach GIS, pozwala na wirtualne nałożenie na siebie map opracowanych w 

różnych układach, skalach i odwzorowaniach i porównywanie treści między nimi, jak również między 

nimi a mapą współczesną. Skalibrowane, a często połączone (zmozaikowane) mapy historyczne stały 

się elementem wielu serwisów, co zapewnia im większą użyteczność i funkcjonalność. Można wyróżnić 

dwa podstawowe rodzaje tego typu edycji: geoportale z danymi współczesnymi, których jednym z 

elementów są mapy historyczne oraz geoportale wyłącznie z mapami historycznymi.  

Do tej pierwszej grupy można zaliczyć geoportale: francuski i niemiecki (Brandenburgia). Obydwa 

prezentują współczesne, referencyjne dane geograficzne różnych rodzajów, ale ich elementem są 

także skalibrowane i zmozaikowane mapy historyczne. W przypadku Francji jest to „Mapa Cassiniego” 

(XVIII w.) oraz „Carte de l'état Major” (XIX w.), a Brandenburgii zbiór map von Schmettau’a z XVIII-tego 

w. oraz seria map topograficznych Messtischblätter z początku XX-tego w. Umieszczenie map 

historycznych w zasobach państwowych geoportali umożliwia nie tylko odniesienie współczesnej 

informacji geograficznej do danych historycznych, ale świadczy także o istotnej roli dawnej kartografii 

jako elementu dziedzictwa kulturowego.  

Drugim rodzajem geoportali są te wyłącznie z mapami historycznymi, a do najważniejszych należą 

„Mapire. The Historical Map Portal” oraz “Mapy z przeszłością”. Na obydwu prezentowane są 

skalibrowane i zmozaikowane serie map topograficznych, z których najwcześniejsze były opracowane 

w końcu XVIII w. (Zdjęcie terezjańsko-józefińskie). Funkcjonalność geoportali dotyczy jednak głównie 

przeglądania zasobów, a nie ich pobierania (w odróżnieniu od bibliotek cyfrowych czy kolekcji), chociaż 

możliwość bezpłatnego pobrania skanów map pojawia się na portalu „A vision of Britain”.  Obydwa 

wspomniane na początku geoportale udostępniają swoje dane poprzez usługi WMS/WMTS (Web Map 

Service/Web Map Tile Service), chociaż w przypadku „Mapire” jest to płatne. Warto zaznaczyć, że tego 

rodzaju geoportale są często opracowywane przy współpracy ze środowiskiem naukowym35 albo są 

wynikiem długotrwałych projektów naukowych36. 

Bazy danych kartograficznych 
Ostatnim rodzajem edycji są serwisy, których treścią są przede wszystkim dane pozyskane i 

opracowane na podstawie map historycznych, głównie w formie bazy danych przestrzennych. 

                                                           
33 A. Affek, Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS, red. J. Plit, J. Nita, w: Źródła kartograficzne w 
badaniach krajobrazu kulturowego: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 2012, s. 48–62 (t. 16). 
34 G. Timár, G. Molnár, Map grids and datums, Budapeszt 2013. 
35 G. Timár, G. Molnár, B. Székely, S. Biszak, J. Varga, A. Jankó, Digitized maps of the Habsburg Empire – The map 
sheets of the second military survey and their georeferenced version, Arcanum, Budapeszt 2006; T. Panecki, 
Problemy kalibracji mapy szczegółowej Polski w skali 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego w 
Warszawie, „Polski Przegląd Kartograficzny“ 2 (46), 2014, s. 162–172. 
36 H. Southall, Constructing a Vision of Britain through Time: Integrating old maps, census reports, travel writing, 
and much else, into an online historical atlas, red. P.K. Bol, w: Historical Atlas: Its concepts and methodologies. 
Northeast Asian Historical Foundation, Seul 2016, s. 133–151. 
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Podobnie jak edycją rękopisu jest odczytany i uwspółcześniony tekst, tak edycją mapy mogą być 

zwektoryzowane elementy jej treści lub opracowane na jej podstawie wypisy źródłowe. Pozostając 

przy tej analogii: uwzględnienie facsimile mapy w tego rodzaju edycji nie jest niezbędne, podobnie jak 

nie jest niezbędne uwzględnienie rękopisu dokumentu w przypadku jego odczytania i zapisu w nowej 

postaci. Przyjrzyjmy się jednak kilku najciekawszym przykładom takich edycji. 

W ramach francuskiego projektu „Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui” opracowane 

zostały dane dotyczące miejscowości i podziałów administracyjnych osiemnastowiecznej Francji na 

podstawie mapy Cassiniego. Arkusze mapy zostały połączone oraz skalibrowane, a następnie 

przygotowany został indeks geograficzny obejmujący ponad 80 000 miejscowości. Ponadto, na 

podstawie źródeł niekartograficznych określona została przynależność administracyjna dla kilku 

przedziałów czasowych oraz statystyki demograficzne. Uwzględniono również możliwość wyświetlenia 

legendy mapy, która została przygotowana w formie zestawienia znaków kartograficznych wraz z ich 

opisami37. Projekt ten można uważać bardziej za wykorzystanie mapy do przedstawienia pewnego 

zagadnienia (zmiany administracyjne na terenie Francji), ale z pewnością ma on również cechy edycji: 

facsimile źródła (mapy) wraz ze zrekonstruowaną legendą, indeks miejscowości oraz komentarz. 

Kontynuacją tego projektu jest serwis „GeoHistoricalData”, którego główną częścią również jest mapa 

Cassiniego. Na skalibrowanej i połączonej mapie pokazano nie tylko miejscowości, ale także zalesienie, 

drogi i hydrografię. Dane prezentowane na geoportalu możliwe są do pobranie w formacie ESRI 

Shapefile. Podzielono je na 9 klas obiektów, w tym miejscowości, drogi, hydrografia czy granice 

administracyjne. Te jednak są tylko wektoryzacją rysunku mapy w reprezentacji liniowej – tam, gdzie 

rysunek granicy na mapie zaciera się, nie dokonuje się jego interpolacji czy próby rekonstrukcji. Brakuje 

także warstwy lasów, które są na geoportalu. Dane atrybutowe w przypadku miejscowości to między 

innymi nazwa, rodzaj oraz typ, dane statystyczne z liczbą mieszkańców w kilku interwałach38. W efekcie 

edycją mapy jest wektorowa reprezentacja jej treści, a nie obraz rastrowy. 

Innym ciekawym projektem jest edycja pruskiej mapy ziem polskich z początku XIX w.: tzw. mapy 

Gilly’ego, której główną treścią są jej arkusze (możliwe do pobrania) oraz indeks geograficzny 

miejscowości zawierający ich nazwę oraz typ. Indeks ma formę pliku *.pdf, a miejscowości nie są 

identyfikowane ze współczesnymi, np. według nazwy. W typologii Sahle’go należałoby raczej mówić o 

edycji „ucyfrowionej” niż „cyfrowej”39. Niemniej jednak cyfrowy obraz mapy, indeks oraz (niezbyt 

rozbudowany) komentarz pozwalają zaklasyfikować projekt jako edytorski. 

Jeżeli uznamy, że uwzględnienie obrazu mapy jako wydawanego i opracowywanego w procesie 

edycyjnym źródła nie jest warunkiem sine qua non edycji, to edycją map będzie także „Heritage 

Gazetteer of Cyprus”, w którym zebrano poświadczenia dotyczące nazw miejscowych Cypru z różnych 

źródeł, w tym map. Nie mamy wprawdzie ich obrazu, a wypisy źródłowe z podaniem informacji o 

nazwie mapy, arkuszu czy dacie wydania. Z podobnym rozwiązaniem mamy do czynienia w przypadku 

„Elektronicznego Słownika Hydronimów Polski”, w którym zbierane są informacje dotyczące 

hydronimów z różnych źródeł i opracowań historycznych, także map. W przypadku tych projektów 

można mieć wątpliwość co do ich edytorskiego charakteru: mają one na celu zbieranie poświadczeń 

                                                           
37 C. Motte, M.-C. Vouloir, Le site cassini.ehess.fr un instrument d'observation pour une analyse du peuplement, 
„Bulletin du Comité français de cartographie“ (191), 2007, s. 68–84. 
38 J. Perret, M. Gribaudi, M. Barthelemy, Roads and cities of 18th century France, „Scientific data“ (2), 2015, s. 
150048. 
39 P. Sahle, What is a Scholary Digital Edition?, red. M.J. Driscoll, E. Pierazzo, w: Digital Scholarly Editing: Theories 
and Practices, Open Book Publishers 2016, 19-41. 
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źródłowych dotyczących nazw miejscowych. Z drugiej strony stanowią one reprezentację dokumentu 

historycznego, chociaż w bardzo ograniczonym zakresie.  

W kierunku modelowej edycji 
Jak wynika z powyższego przeglądu, cyfrowe edycje źródeł kartograficzny stanowią bardzo 

zróżnicowany zbiór. Trudność w ich jednoznacznym uporządkowaniu i klasyfikacji polega na tym, że 

łączą w sobie wiele funkcjonalności i komponentów. Po pierwsze mamy do czynienia z bibliotekami 

cyfrowymi i kolekcjami map, których głównym założeniem jest udostepnienie facsimile oraz 

metadanych, po drugie z geoportalami ze skalibrowanymi i połączonymi arkuszami map 

topograficznych, w których źródłowy obraz zastąpiony jest bardziej użytecznym, ale dalece 

przetworzonym oraz, po trzecie z serwisami których treścią są dane opracowane na podstawie map 

historycznych w formie baz danych lub wypisów, często bez facsimile źródła. Pozwala nam to zadać 

pytanie o modelową edycję mapy historycznej, tj. taką, która będzie użyteczna dla użytkownika oraz 

właściwie udokumentowana. Biorąc pod uwagę cechy przeanalizowanych edycji można stwierdzić, że 

pewnym modelem powinno być wydawanie źródeł kartograficznych zawierających następujące 

komponenty: 

1. Facsimile mapy nie musi być warunkiem koniecznym uznania projektu za edycyjny. Niemniej 

jednak, w odróżnieniu od edycji źródeł pisanych jego uwzględnienie wydaje się potrzebne ze 

względu na większą trudność w opracowaniu wiernej, cyfrowej reprezentacji mapy niż tekstu 

rękopisu. Wynika to głównie z trudności przeniesienia niejednoznacznego języka mapy 

historycznej do sformalizowanego i konkretnego języka bazy danych jako pewnej formy 

reprezentacji jej treści40.  

2. Georeferencja w dobie narzędzi GIS jest podstawowym etapem podczas pracy z mapą i ułatwia 

analizowanie materiałów opracowanych w różnych skalach czy układach współrzędnych. 

Problemem w kontekście edycyjnym jest z pewnością metodyka tego procesu: wyboru punktów 

dostosowania, algorytmu transformacji czy próbkowania obrazu. Dotychczas, mimo wielu prób nie 

wypracowano jednolitych wytycznych dla kalibracji map historycznych, a stosowanie tzw. 

rubbersheetingu dla map nieopartych na osnowie geodezyjnej wprawdzie zwiększa dokładność 

wpasowania, ale kosztem znacznej, często nieakceptowalnej wizualnie deformacji obrazu41. 

3. Baza danych przestrzennych to podstawowy środek reprezentacji treści map w GIS i również 

powinna być elementem edycji chociażby w podstawowym zakresie. Baza jest kartograficznym 

odpowiednikiem odczytu rękopisu (wektoryzacja) oraz indeksów (struktura, podział na klasy 

obiektów) opracowywanych dla edycji źródeł pisanych. Wydaje się, że pewnym minimum byłoby 

opracowanie bazy dla nazw geograficznych na mapie i powiązanie ich ze współczesnymi 

odpowiednikami poprzez identyfikatory, co realizuje koncepcję Linked Open Data42. 

4. Ostatnim nieodzownym komponentem jest komentarz edytorski wraz z dokumentacją oraz 

metadanymi. Jego rola wzrasta wraz ze wzrostem liczby komponentów edycji. Skanowanie, 

georeferencja czy opracowanie bazy danych przestrzennych treści mapy są skomplikowanymi 

etapami, których rezultaty mogą być uzależnione od przyjętych założeń. Stąd koniecznym jest 

                                                           
40 B. Szady, Spatio-temporal databases as research tool in historical geography, „Geographia Polonica“ 3 (89), 
2016, s. 359–370. 
41 A. Affek, Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS, red. J. Plit, J. Nita, w: Źródła kartograficzne w 
badaniach krajobrazu kulturowego: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 2012, s. 48–62 (t. 16). 
42 A. Meroño-Peñuela, R. Hoekstra, What Is Linked Historical Data?, red. K. Janowicz, S. Schlobach, P. Lambrix, E. 
Hyvönen, w: Knowledge Engineering and Knowledge Management: 19th International Conference, Ekaw 2014, 
Linkp̲ing, Sweden, November 24-28, 2014 Proceedings, t. 8876, Springer-Verlag New York Inc, Cham 2015, s. 282–
287 (Lecture Notes in Computer Science). 
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opisywanie i dokumentowanie tych prac, aby użytkownik miał wiedzę na temat poprawności 

skanowania (np. rodzaju użytego sprzętu), dokładności kalibracji czy stopnia generalizacji treści w 

bazie danych.  
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Cyfrowa edycja mapy Gaula/Raczyńskiego (Tomasz Panecki, Piotr Kann) 
Celem autora jest opracowanie i omówienie edycji mapy według zaproponowanego modelu na 

przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego, a niniejszy tekst stanowi pełną dokumentację tego procesu. 

Wybór tej mapy wynika z jednej strony z faktu, że jest dosyć typową średnioskalową mapą 

topograficzną opracowaną w tym czasie w Europie Środkowo-Wschodniej, ale z drugiej – z faktu, że 

opracowana jako barwny rękopis, zachowała się do dziś jedynie w postaci czarno-białych fotokopii, co 

niesie za sobą szereg konsekwencji, przede wszystkim w kontekście prac edytorskich. Edycja dostępna 

jest w Internecie pod adresem: http://atlasfontium.pl/index.php?article=gaul (dostęp: 05.09.2019).  

Mapa Gaula/Raczyńskiego43 (Tomasz Panecki, Piotr Kann) 

Dzieje mapy (Tomasz Panecki) 
Pełen tytuł analizowanej mapy to „Mappa topograficzna woyskowa i statystyczna części Wielkopolski, 

która dziś Departament Poznański składa wydana przez Edwarda Raczyńskiego Posła Poznańskiego i 

jego kosztem nowo układana w roku 1807–1812”, a nazwa skrócona pochodzi od nazwiska fundatora 

(Edward Raczyński) i kartografa (Ernest Gaul). Mapa składa się z ośmiu rękopiśmiennych arkuszy 

opracowywanych w latach 1807-1812 w formie ich kopii, ponieważ oryginał zaginął w czasie II wojny 

światowej. Dwa komplety mapy przechowywane są w Archiwum Państwowym w Poznaniu44 (sygn.: 

53/992/0/3/M.w.36/I-VIII; 8 arkuszy w dwóch zestawach), a jeden w Bibliotece Raczyńskich w 

Poznaniu (sygn.: M II 797; 7 arkuszy)45. Wiadomo, że oryginał przechowywany był w Bibliotece 

Raczyńskich46 (sygn.: M 344) i składał się z dziewięciu arkuszy oraz dwóch mniejszych arkuszy (być może 

skorowidzowych?), z których na jednym znajdował się tytuł mapy47.  

Kopie mapy (Piotr Kann) 
Zachowane kopie mapy Gaula/Raczyńskiego są w rzeczywistości egzemplarzami dwóch osobnych 

fotokopii: „Kopią Bracz” określamy zestawy z Biblioteki Raczyńskich. „Kopia APPoz” to dwa zestawy 

odbitek w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu.  

Kopia BRacz jest fotokopią wykonaną w latach trzydziestych XX wieku. Zachowane odbitki na papierze 

fotograficznym i charakter obrazu mapy sugerują jednoznacznie, że jest to fotokopia wykonana 

aparatem fotograficznym (prawdopodobnie średnioformatowym) a odbitki wykonano w klasycznym 

procesie przy pomocy powiększalnika. Odbitki są w różnej skali w stosunku do oryginału i mają różne 

zniekształcenia optyczne. Niektóre odbitki nie mieszczą całego arkusza. Wydaje się, że fotokopie były 

wykonywane "z ręki" a nie na stanowisku reprodukcyjnym. Odbitki są różnie naświetlone i generalnie 

bardzo kontrastowe. Maksymalny rozmiar odbitki to 46 x 33 cm  

Kopia APPoz została wykonana ok. roku 1942 przez niemieckie Reichsarchiv Posen. Są to 

wielkoformatowe kopie na cienkim papierze dobrze oddające rysunek i odcienie szarości. Odbitki są 

różnego formatu, wyraźnie przycięte do formatu oryginału. Użyty papier jest bardzo cienki (nie jest to 

                                                           
43 O mapie jak dotąd pisał B. Olszewicz (B. Olszewicz, Polska kartografia wojskowa, Główna Księgarnia Wojskowa, 
Warszawa 1921, s. 81–82) oraz W. Żyszkowska (W. Żyszkowska, Mapa Wielkopolski Edwarda Raczyńskiego z lat 
1807-1812, red. J. Ostrowski, W. Wernerowa, w: Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza, 
Wrocław-Warszawa 2000, s. 105–120 (Z dziejów kartografii, t. 12); W. Żyszkowska, Mapa Departamentu 
Poznańskiego Edwarda Raczyńskiego jako źródło w badaniach stanu i zmian środowiska Wielkopolski, red. B. 
Konopska, J. Ostrowski, J. Pasławski, P.E. Weszpiński, w: Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, 
Warszawa 2012, s. 36–44 (t. 3)). 
44 Dalej: APPoz 
45 Brakuje arkusza z powiatem krobskim 
46 Dalej: BRacz 
47 L. Kurtzmann, O. Sosnowski, Katalog Biblioteki Raczyńskich, Poznań 1885, s. 20. 

http://atlasfontium.pl/index.php?article=gaul
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typowy, sztywny papier fotograficzny. Obraz jest w odcieniach szarości, a więc najprawdopodobniej 

jest wynikiem procesu srebrowego.  Maksymalny wymiar arkusza to ok. 1200x700 mm. W Archiwum 

Państwowym w Poznaniu zachowały się dwa komplety odbitek .  

Jeżeli chodzi o technologię wykonania kopii APPoz,  w grę wchodzą w zasadzie trzy możliwości 

dostępne w latach 40. XX wieku: fotokopia stykowa ("stykówka"), kopia z użyciem wielkoformatowego 

aparatu reprodukcyjnego z negatywem 1:1, albo klasyczna fotokopia na negatywie średnio- lub 

wielkoformatowym, powiększona za pomocą powiększalnika. Wszystkie te procesy zasadniczo 

korzystają ze srebrowych materiałów fotoczułych.   

Kopie stykowe były ówcześnie szeroko wykorzystywane w reprodukcji materiałów wielkoformatowych 

jako metoda najprostsza i stosunkowo najdokładniejsza. Jednak warunkiem umożliwiającym 

wykonanie takiej kopii był prześwitujący papier oryginału: kalka, welin lub folia.  W przypadku mapy 

Gaula/Raczyńskiego nie wiemy na jakim papierze była wykreślona, jednak z pewnością nie był to papier 

bardzo cienki. Czy w latach czterdziestych możliwe było wykonanie  kopii stykowej z papieru 

czerpanego - nie wiemy. Na pewno konieczne byłoby użycie bardzo silnych lamp lub długotrwałe 

naświetlanie z użyciem światła słonecznego. Prawdopodobnie na kopii uwidoczniłyby się struktury 

oryginalnego papieru, szczególnie łączenia fragmentów, co nie da się zaobserwować na zachowanych 

odbitkach. Długotrwałe naświetlanie powinno dać rozmyte krawędzie rysunku, szczególnie na 

krawędziach, co również nie ma miejsca. Także fragmenty ciemnego tła widoczne na odbitkach wokół 

arkuszy oryginału wykluczają technologię stykową. 

Użycie aparatu reprodukcyjnego wielkiego formatu byłoby zapewne możliwe i uzasadnione w 

przypadku wykonywania kopii 1:1. Technologia reprodukcyjna eliminuje użycie powiększalnika (odbitki 

pozytywowe wykonywane są stykowo z negatywu), a więc eliminuje znaczną część zniekształceń 

optycznych. Problemem jest wielkość odbitek: aparat reprodukcyjny musiałby mieć format 120 x120 

cm. Aparaty formatu 70 x 70 cm istniały już w latach trzydziestych, ale nie ma danych na temat 

aparatów większych formatów, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. 

Klasyczny proces fotoreprodukcji (zdjęcie aparatem średnioformatowym lub wielkoformatowycm i 

powiększenie negatywu przy użyciu powiększalnika) wydaje się najbardziej prawdopodobny. Ta 

technika była w latach czterdziestych bardzo zaawansowana. Duże archiwum państwowe w Niemczech 

mogło posiadać odpowiednie wyposażenie dobrej klasy (ówczesny niemiecki przemysł optyczny był 

jednym z bardziej zaawansowanych na świecie). Wątpliwość budzi duży format odbitek. Zdecydowanie 

wszystko wskazuje na to, że odbitki przedstawiają obraz oryginału w skali 1:1. Wykonanie odbitek 

formatu 120 x 70 cm bez zauważalnych rozmyć rysunku i widocznego ziarna wymagałoby użycia 

negatywów  o niestandardowo dużym formacie lub/i materiałów bardzo dobrej jakości. Dwukrotne 

użycie optyki (obiektyw aparatu fotograficznego i obiektyw powiększalnika powinno dać zauważalne 

zniekształcenia geometrii. 

Niezależnie od tego, jaką techniką została wykonana kopia APPoz, odbitki w zasadzie zachowują 

jednakową skalę  i zdają się oddawać skalę oryginału z dużą dokładnością . Zapewne niemieckie 

archiwum państwowe było przygotowane do wykonywania wiernych fotokopii ze swoich zbiorów, 

zwłaszcza zbiorów kartograficznych. 

Twórcy mapy (Tomasz Panecki) 
Pomysłodawcą i fundatorem mapy był hrabia Edward Raczyński (1786-1845) – poseł na sejm Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego i założyciel Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu mający za sobą służbę w armii 

napoleońskiej w latach 1806-1809. Raczyński jako magnat, polityk i wojskowy, był znany ze swoich 

kartograficznych zainteresowań – kolekcjonował mapy i rysunki techniczne. Przeznaczał także spore 
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środki finansowe na rozwój kultury i budownictwa Wielkopolski48. Wiadomo także, że ufundował 

jeszcze jedną mapę, którą być może sam rysował, o czym świadczą inicjały (ER) na jednym z arkuszy. 

Mowa o siedmioarkuszowej "Mappie prowincyji polskich przez Rossyą zabranych, z rosyjskich kart 

przerobiona przez E. Raczyńskiego w r. 1810" w skali ok. 1:400 000.49 

Kartograf to z kolei Ernest Gaul, o którym niewiele wiadomo, poza tym, że z uwagi na brzmienie 

nazwiska prawdopodobnie był Niemcem. Nieliczne wzmianki źródłowe wskazują, że w tym czasie w 

służbie pruskiej służył „Bauinspektor” oraz „Conducteur” o nazwisku Gaul, jednak nie wiadomo, czy 

chodzi o tę samą osobę50. Żyjący w tym okresie Gaul był także autorem kilku planów katastralnych 

Wielkopolskich miejscowości (Międzychód, Wiardunki, Ninino, Kcynia).51 

Skala (Tomasz Panecki) 
Krótki komentarz należy się jeszcze skali mapy: na arkuszy zawierającym tytuł i daty opracowania, skala 

podana jest w sposób opisowy (2000 stóp reńskich na milę niemiecką) oraz jako podziałka liniowa. Z 

tego względu do tej pory podawano różne jej wartości. W. Żyszkowska  podaje skalę ok. 1:162 000 – 

1:167 000, ale najprawdopodobniej określono ją na podstawie analizy kopii z BRacz (autor niniejszego 

artykułu uzyskał podobne wyniki)52. Z kolei skala szacowana na podstawie pomiarów odległości na 

kopii z APPoz to ok. 1:75 000. B Olszewicz, który najprawdopodobniej widział oryginał mapy przed II 

wojną światową podaje skalę 1:125 00053. Wreszcie z przeliczenia 2000 stóp reńskich na jedną milę 

niemiecką, przy założeniu, że stopa to ok. 30 cm, a mila ok. 7500 m, skala to mapy ok. 1:125 000. 

Przyjmując, że „kopia APPoz” oddaje obraz oryginału w skali 1:1 (co wydaje się najbardziej 

prawdopodobne), skala oryginalnej mapy wynosiła ok 1:75.000, konkretnie 10 cm do jednej mili 

pruskiej (bardziej szczegółowa analiza tego zagadnienia w dalszej części tekstu). 

Technika wykonania mapy (Piotr Kann) 

Papier 

Nie ma bezpośredniego sposobu odtworzenia gatunku papieru użytego do wykonania mapy 

Gaula/Raczyńskiego. Pośrednie informacje można uzyskać analizując kopię BRacz w dużym kontraście: 

widać wtedy prążki charakterystyczne dla papieru czerpanego. Odpowiada to wyglądowi papieru 

używanego w produkcji map rękopiśmiennych w tym okresie. Precyzyjne zarysy  linii kreślonych tuszem 

oraz kontrolowane krawędzie plam podmalówki mogą świadczyć o dobrym zagruntowaniu 

powierzchni papieru, a więc albo o dobrej jego jakości albo o fachowym przygotowaniu powierzchni 

przez samego kreślarza (np. przez białkowanie powierzchni). Porównanie z zachowanymi oryginałami 

z tego samego okresu i (prawdopodobnie) tego samego autora („Mappa Prowincyj...”, mapy 

katastralne Wielkopolski) świadczy o bardzo dobrej jakości papieru użytego do wykreślenia czystorysu 

mapy Gaula/Raczyńskiego. 

                                                           
48 https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/edward-raczynski; accessed: 25.06.2019).  
49 Mapa w formie rękopiśmiennego oryginału przechowywana hest w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu (sygn. 
M II 796). Więcej o mapie pisał B. Olszewicz. (Por. B. Olszewicz, Polska kartografia wojskowa, Główna Księgarnia 
Wojskowa, Warszawa 1921, s. 81–82) 
50 Wutzke J. C., Bemerkungen über die Gewässer, die Ostseeküste und die Beschaffenheit des Bodens im 
Königreich Preußen, Königsberg 1829, s. 118; R. Prümers, Zeitschrift der Historische Gesellschaft für die Provinz 
Posen, Poznań 1907, s. 294. 
51 H. Münch, Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 
1946 (Komisja Atlasu historycznego Polski, t. 4). 
52 W. Żyszkowska, Mapa Departamentu Poznańskiego Edwarda Raczyńskiego jako źródło w badaniach stanu i 
zmian środowiska Wielkopolski, red. B. Konopska, J. Ostrowski, J. Pasławski, P.E. Weszpiński, w: Biblioteka 
Polskiego Przeglądu Kartograficznego, Warszawa 2012, s. 36–44 (t. 3). 
53 B. Olszewicz, Polska kartografia wojskowa, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1921, s. 81–82. 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/edward-raczynski
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Wszystkie arkusze mapy Gaula/Raczyńskiego wykonane były ze sklejonych mniejszych kawałków. Bez 

wątpienia ówczesne papiernie nie produkowały odpowiednio dużych formatów. 

Najmniejszy arkusz sklejony jest z dwóch części (Krobia), największy z pięciu (Oborniki); cztery arkusze 

sklejono z czterech części, dwa z trzech. Układ części jest bardzo niejednolity; użyte formaty papieru 

są różne. 

Największy fragment arkusza Gaula ma  670x420 mm; najszerszy ma 640x480 mm. Wszystkie części 

arkuszy mieszczą się w formacie 670x480 mm. 

Najbliższy z formatów historycznych to angielski Super Royal 19,25x27” (ok. 490x690 mm)54. Proporcja 

boków wyliczonego formatu 670x480 mm to 1:1,40; dokładanie jak Super Royal 500x680 mm byłoby 

to 1:1,36. Zbieżność wymiarów nie przesądza oczywiście o ewentualnym pochodzeniu papieru. 

Współczesny odpowiadający temu standardowy arkusz B2 miałby 500x707 mm i proporcję boków 

1:1,414.(Konieczna kwerenda) 

Krawędzie arkuszy po sklejeniu z części pozostawiono nieobcięte, nierówne, prawdopodobnie takie, 

jak wyszły z papierni. Natomiast linie łączenia części papieru są proste i zazwyczaj dokładnie 

prostopadłe do siebie. Rysunek mapy nie jest zorientowany względem zewnętrznych krawędzi arkusza, 

zazwyczaj jednak dopasowany do linii łączenia części. W kilku przypadkach rysunek mapy dochodzi do 

samej krawędzi papieru. Nie widać zachowanych śladów mocowania arkuszy mapy do stołu 

kreślarskiego. Być może kreślarze pracowali na arkuszach nieumocowanych lub stosowali mocowanie 

nie pozostawiające trwałych śladów. 

Siatka ołówkowa 

Na wszystkich arkuszach można znaleźć ślady oryginalnej siatki ołówkowej (Ryc. 2). Jest to w 

przybliżeniu siatka kwadratowa o skoku 30.0 mm, jednak z pomiarów na różnych arkuszach widać 

pewne odchylenia od teoretycznej siarki kwadratowej. Podziałka siatki mierzona na kopiach APPoz jest 

nierównomierna: od 29,5 do 30,2  mm, a co więcej, linie pionowe siatki na niektórych arkuszach są 

wyraźnie nie prostopadłe do linii poziomych. Ten kąt na czterech arkuszach wynosi 0,3...0,9° CW (ku 

wschodowi; średnio 0,7°E), na dwóch ma około zera, a na jednym ponad 1° CCW (ku zachodowi). Są to 

poważne różnice, ponieważ na wysokości arkusza (średnio 745 mm) odchylenie o 0,1° daje 1 mm 

różnicy; 1 stopień daje centymetr. Pochylenie linii siatki jest w większości przypadków spójne na 

kopiach APPoz i BRacz, więc raczej nie wynika z błędu wykonania kopii czy błędu skanowania tych kopii. 

Pomiary są jednak trudne i obarczone sporym błędem ze względu na stan zachowania siatki na kopiach 

i zniekształcenia optyczne kopii BRacz. Wydaje się jednak, że siatka nie była kwadratowa na oryginale. 

Trudno jednak w tej chwili powiedzieć, jaka była przyczyna takiego pochylenia. Najbardziej 

prawdopodobnym źródłem takich niedokładności wydaje się niedoskonałość ówczesnej techniki 

kreślarskiej, np. niedokładność użytych narzędzi55. 

                                                           
54 British Association of Paper Historians: Old English Paper Sizes 

(http://baph.org.uk/reference/papersizes.html; dostęp 08.09.2019) 
55  Analogiczne niedokładności zarówno w odstępach jak i prostokątności siatki ołówkowej można zauważyć na 
innych rękopiśmiennych mapach z tego okresu, jednak brak jak dotąd pełniejszej analizy materiału 
porównawczego. 
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Ryc. 2 Siatka ołówkowa na arkuszu „Kościan”. 

Siatka ołówkowa jest na kopiach zachowana w różnym stopniu na różnych arkuszach. Kiedy na arkuszu 

Kościan widać ją praktycznie na całym obszarze arkusza i to na obu kopiach, to na arkuszu Śrem można 

zrekonstruować właściwie tylko jedną jej linię. Być może, na tym arkuszu, jako tytułowym i zapewne 

jedynym ukończonym w całości, roboczą siatkę starannie usunięto. Analogiczną siatkę ołówkową 

można znaleźć m.in. na rękopiśmiennej mapie von Pfaua z 1773 roku56 oraz na bliższej czasowo i 

warsztatowo "Mappie Prowincyj...". 

Linie pionowe siatki ołówkowej na mapie Gaula (a więc i pion całej mapy) pochylone są w stosunku do 

północy geograficznej o ok. 16...17 stopni w kierunku zachodnim. Jest to zgodne z orientacją mapy 

Gilly’ego i odpowiada deklinacji magnetycznej dla Poznania w początku XIX wieku57 . Oznacza to, że 

mapa była orientowana według (ówczesnej) północy magnetycznej. 

Źródła danych do mapy 

Nie ulega wątpliwości, że omawiana mapa oparta jest na mapie Gilly'ego w skali 1:150.000. Skala mapy 

Gaula/Raczyńskiego, mierzona przy założeniu, że kopia APPoz jest wykonana 1:1, wynosi 1:75.00058, a 

więc dwukrotność skali mapy Gilly'ego. Nie wiadomo, jaką metodą powiększono rysunek z oryginalnej 

mapy, jednak siatka ołówkowa na mapie Gaula/Raczyńskiego sugeruje metodę siatki kwadratowej.  

Rysunek mapy Gaula/Raczyńskiego dobrze nakłada się na powiększony dwukrotnie obraz mapy 

Gilly'ego, jednak jest zazwyczaj uszczegółowiony i zaktualizowany (Ryc. 3). Także nazwy miejscowości 

nie są wzięte wprost z Gilly'ego59. Bez wątpienia jednak istniał pierworys Gaula/Raczyńskiego z którego 

                                                           
56 Militarische Karte von Gross-Polen, 1:87 500. Siatka na tej mapie ma podziałkę ok. 21 mm. 
57  16,5°W dla Poznania w okresie 1793-1812 wg  National Oceanic and Atmospheric Administration 
(https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/historical_declination/).  
58 Z dokładnością do ±1% czyli 1:74.250...1:75.750 według szacunków z pomiarów odległości pomiędzy punktami 
możliwymi do identyfikacji. Według pomiaru skali liniowej w legendzie na arkuszu Śrem: 10,02 cm do 1 mili 
niemieckiej daje 1:75.174 (z poprawką na uszkodzenie papieru uniemożliwiające precyzyjny pomiar w tym 
miejscu). Teoretycznie: 10 cm na 1 milę niem. dałoby 1: 75.325, co różni się od 1:75.000 o 0,4%, a więc 
zaniedbywalnie, biorąc pod uwagę technologię wykonania mapy i ówczesne metody pomiaru odległości. Dla 
porównania, 0,4% różnicy w skali największego arkusza mapy Gaula to poniżej pół milimetra. 
59 Jednak w dużej części oparte na mapie Gilly'ego; widać to szczególnie dobrze na obszarze miasta Poznania 
(arkusz Poznań). 

https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/historical_declination/
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dopiero kopiowano rysunek na czystorys, którego kopie znamy. Być może pierworys wykonany był w 

mniejszych fragmentach. Na mapie Gaula/Raczyńskiego w wielu miejscach widać niedokończony 

rysunek; niekiedy widać tam ślady podrysu ołówkowego (np. ark. „Wschowa”). W kilku miejscach 

rysunek mapy urywa się wzdłuż prostych linii. Te linie to zazwyczaj krawędzie odpowiednich arkuszy 

mapy Gilly'ego. 

 

Ryc. 3 Porównanie mapy Gaula/Raczyńskiego i mapy Gilly’ego.  

A – Zakres treści obu map jest do siebie bardzo zbliżony 
B – Różnice między mapami w kształcie zabudowy miejscowości Buk, liczby i rozmieszczenia wiatraków, elementów pokrycia 
terenu czy dróg. 

 

Punkty referencyjne 

Na kilku arkuszach można znaleźć ślady przekłucia papieru dla zaznaczenia położenia punktów 

(szczególnie kółek osad i załamań linii granic)60. Bez wątpienia twórca mapy przenosił tak położenie 

istotnych punktów z pierworysu na czystorys. Można jednak zlokalizować takie przekłucia 

odpowiadające sobie na sąsiednich arkuszach. Np. na ark. „Kościan” są ślady przekucia w punktach 

odpowiadających miejscowościom Łódź i Jarosławiec na ark. „Poznań”, na którym także widać punkty 

w tych miejscach (Ryc. 4). Nałożenie obrazów tych dwóch arkuszy na siebie pokazuje bardzo dobrą 

lokalną zgodność położenia tych otworów. 

                                                           
60 Szczególnie dobrze widać te ślady nakłuć na arkuszu Śrem. 
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Ryc. 4 Przekłucia na ark. „Poznań” (u góry) i „Kościan” u dołu. 

Podobne ślady nakłuć można znaleźć w wielu miejscach, szczególnie na ostrych zakrętach linii granic 

powiatów, na środkach symboli osad, kościołów, młynów itp. Można przyjąć, że na stykach arkuszy 

istnieje system punktów referencyjnych, według których te arkusze były orientowane względem 

niezachowanego pierworysu (arkusza wzorcowego)61 bądź wzajemnie (co mniej prawdopodobne). 

                                                           
61Za tym przemawia np. punkt na znaku młyna wodnego w m. Kraykowo nad Wartą na ark. Śrem: ten punkt leży 
poza obszarem arkusza sąsiedniego (Kościan). 
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Można wnioskować, że oryginalnie wszystkie arkusze były dopasowane względem sąsiednich co 

najmniej w okolicach tych punktów referencyjnych. Ponieważ istniejące kopie nie dają się dopasować 

w ten sposób, pośredni wniosek może być taki, że geometria tych kopii nie odpowiada ściśle geometrii 

arkuszy oryginalnych. Nie ma jednak pewności, że pierworys utrzymywał ciągłość pasowania na 

obszarze całej mapy; możliwe, że pierworys wykonany był na mniejszych arkuszach bardziej 

przydatnych w pracy terenowej i arkusze te mogły nie stanowić geometrycznie spójnej całości. Za 

ograniczoną precyzją wykonania podrysu mapy może przemawiać niedokładność geometryczna siatki 

kwadratowej62. 

Podmalówka 

Różne obszary rysunku mapy Gaula/Raczyńskiego zaznaczone są plamami widocznymi na 

monochromatycznych fotokopiach jako plamy o różnym stopniu szarości. Opierając się na materiale 

porównawczym oraz na opisie bibliograficznym BRacz z końca XIX w., można przyjąć za pewne, że mapa 

Gaula/Raczyńskiego była pełnokolorowa. Analizując stopnie szarości i powiązanie podmalówki z 

rysunkiem mapy można roboczo przyjąć, że twórca mapy użył następujących odrębnych symboli 

kolorowych (nie przesądzając, jakie konkretnie kolory były użyte dla każdego symbolu): 

1. jasna podmalówka zasadnicza pod całym rysunkiem. Możliwe, że ta podmalówka mogła mieć 

charakter techniczny, np. jest to ślad gruntowania papieru, 

2. wody (jeziora i duże rzeki);użyto dodatkowo ciemniejszego koloru na cień na krawędziach 

akwenów, 

3. tereny podmokłe, 

4. lasy (na niektórych arkuszach widać podmalowanie lasów dwoma nakładającymi się kolorami lub 

dwiema warstwami tego samego koloru)63, 

5. zabudowania, 

6. wstęgi granic; trudno powiedzieć czy granice powiatów miały inny kolor niż granica państwowa i 

granica departamentu, czy tylko inne nasycenia tego samego koloru. Porównanie z 

podmalowywanymi odbitkami mapy Gilly’ego mogą sugerować różne kolory wstęg po obu 

stronach granicy, choć analiza nasycenia koloru na kopiach mapy Gaula sugeruje wstęgi o 

jednolitym kolorze. 

Te podmalówki wykonane były farbą transparentną64; poszczególne znaki w wielu miejscach nachodzą 

na siebie zarówno celowo, jak i przypadkowo. Plamy podmalówki są precyzyjne, mają ostre krawędzie 

dobrze definiujące zaznaczany obszar65. Nie dotyczy to znaku dla lasów, który ma dość nierówne, 

"akwarelowe" krawędzie; wydaje się to być świadomym zabiegiem estetycznym a nie przypadkiem. Na 

żadnym arkuszu nie widać poważniejszych błędów w podmalówce (plam, rozmazań, ubytków).66 Przy 

                                                           
62 Niedokładności siatki kwadratowej nie udało się wyjaśnić wyłącznie błędami w wykonaniu fotokopii. Pośrednio 
potwierdza to również analogiczna niestaranność wykonania siatki kwadratowej na "Mappie Prowincyj...". 
Przyjmując, co dość prawdopodobne, że obie mapy wyszły z tego samego warsztatu, technologia ich kreślenia 
była zapewne także porównywalna. 
63 Identyfikację użytych kolorów utrudnia nałożenie ich ze zmienną intensywnością w różnych partiach, a także 
zapewne nakładanie więcej niż jednej warstwy jednego koloru w niektórych miejscach. Dotyczy to szczególnie 
obszarów podmokłych, gdzie można wyróżnić większą liczbę kombinacji warstw podmalówki i znaków 
rysunkowych.  
64 Technicznie, takie farby są również niekiedy określane terminem "tusz", jednak dla odróżnienia od tuszu 
kryjącego używamy tu określeń "farba transparentna" bądź "farbka". 
65 Mowa  tu o krawędzi plamy barwnej, nie o dodatkowej linii obramowującej tę plamę, bo takich w przypadku 
lasów i bagien brak. Jedynie obszary zwartej zabudowy mają kontur kreślony tuszem. 
66 Na ark. Poznań widać rozmazanie podmalówki lasu zachodzące na obszar rzeki Warty na południe od Poznania. 
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ręcznym wykonywaniu rysunku, dużym formacie arkuszy i ich liczbie świadczy to o fachowości i 

staranności kreślarza (kreślarzy). 

Kwesta kolejności wykonania podmalówek i rysunku tuszem jest otwarta. Na pewno podmalówki 

nakładane były na wcześniejszy rysunek ołówkiem (w wielu miejscach siatka ołówkowa jest widoczna 

jedynie na obszarach pokrytych farbą). Nie widać jednak ołówkowych konturów plam barwnych. 

Na arkuszu Babimost widoczne są obszary lasów zaznaczone tylko podmalówką67, bez rysunku symboli 

drzew, co mogłoby sugerować, że podmalówka wykonywana była przed kreśleniem linii i symboli 

tuszem, przynajmniej w niektórych miejscach. Jednak w większości przypadków plamy podmalówki 

kończą się ostro na liniach kreślonych tuszem (np. drogi, kontury zabudowy), co świadczyłoby o 

wcześniejszym kreśleniu linii68.  

Farby i tusze użyte do wykonania mapy Gaula wydają się być typowymi farbami wodnymi używanymi 

ówcześnie (i nieomal do dziś) tradycyjnej w kartografii i pracach graficznych. Fakt nakładania się wielu 

warstw podmalówki i linii świadczy o tym, że po wyschnięciu użyte farby były praktycznie 

wodoodporne. Niewielki stopień zatarcia (spłowienia) rysunku świadczy o ich trwałości69. Na pewno 

były to materiały, jakby to dziś określono, profesjonalne. 

Rysunek mapy 

Zasadniczo, przez analogię do materiału porównawczego można przyjąć, że większa część rysunku 

mapy Gaula/Raczyńskiego wykonana została czarnym tuszem. Prawdopodobnie linie strumieni, 

mniejszych rzek i kontur akwenów wodnych rysowane były tuszem granatowym. Czyste linie cieków 

wodnych sugerują, że twórca Gaula/Raczyńskiego nie podkolorowywał ich po nakreśleniu czarnym 

tuszem, jak w przypadku „Mappy Prowincyj…”. 

Opisy zapewne także były pisane tuszem czarnym. Być może innymi kolorami pisane były liczbowe 

dane statystyczne przy wybranych miejscowościach na arkuszu Śrem (mają różne odcienie  szarości na 

kopii). Nie wiadomo czy kreskowanie rzeźby terenu było wykonane czarnym czy np. brązowym tuszem. 

Kontrastowość linii na fotokopiach i materiał porównawczy przemawiają za tuszem czarnym. 

Linie rysunku tuszem są prowadzone równo i pewnie, mają stałą grubość i dobrą płynność. Liternictwo 

użyte w etykietach jest eleganckie i staranne (z różnicami wynikającymi z osoby wykonującej dany 

arkusz). Bez wątpienia kreślarz używał kilku różnych profesjonalnych narzędzi - innego pióra dla 

symbolizacji, innego do kreślenia liter; jeszcze innego do kreskowania rzeźby terenu. Podwójne linie 

dróg (ciągłe) były prawdopodobnie kreślone specjalną stalówką podwójną. Na żadnym z arkuszy nie 

widać poważniejszych błędów technicznych w warstwie rysunku tuszowego (kleksów, rozmazań czy 

ubytków). Można wnioskować, że kreślarze wykonujący mapę Gaula/Raczyńskiego byli fachowcami z 

dużym doświadczeniem i wprawą w tego rodzaju pracach. 

Opisy 

Opisy na mapie to w większości nazwy miejscowości i hydronimy. W nielicznych przypadkach nazwane 

są także obszary lasów i bagien. Praktycznie brak nazw punktów wysokościowych (wzgórz). Punkty 

osadnicze podzielone są na kategorie oznaczone różną wielkości i różnym krojem pisma. Zasadniczo są 

to: miasta, miasteczka i wsie. Ponieważ na różnych arkuszach krój pisma i wielkość liter są różne, ścisły 

                                                           
67 Także na ark. Wschowa, na niedokończonym fragmencie widoczna podmalówka obszarów zabudowy bez 
kreskowania tuszem. 
68 Farba wodna nakładana pędzlem na mało wsiąkliwym podłożu "zatrzymuje" się na liniach wcześniej 
wykreślonych wodoodpornym tuszem. 
69 Fotokopie wykonano ok. 130 lat po powstaniu mapy. Zachowana i porównywalna "Mappa Prowincyj..." jest do 
dziś w bardzo dobrym stanie. 
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podział na te kategorie wymaga bardziej szczegółowej analizy. Nazwane są również (zasadniczo 

skrótami) młyny, karczmy, cegielnie, huty; oznaczone osobno folwarki i osady olęderskie, klasztory, 

kaplice. Na arkuszu Śrem przy większych miejscowościach podano liczbowe dane statystyczne. 

Mapa opisana jest zasadniczo po polsku, jednak lokalne nazwy niemieckie pisane są w formie 

oryginalnej i z zachowaniem pisowni niemieckiej70. Skróty pisane są w formie polskiej, z wyjątkiem 

"Klost." na klasztor. 

W jednym przypadku oznaczenie cegielni zapisano jako "Cieg." zamiast "Ceg."; może to być zwykła 

literówka, może jednak świadczyć o tym, że kreślarz był niemieckojęzyczny lub szerzej, nie-

polskojęzyczny  (na mapach niemieckich oznaczenie "Zig." = Ziegelei).71 Na arkuszu Poznań w jednym 

miejscu  znaki  "Zig." i "Kap." z Gilly'ego przełożono na "Ceg." i "Cap." (sic).  Można tu spekulować o 

niemieckim czy francuskim pochodzeniu kreślarza.72 Zdecydowanie, liczba błędów w pisowni nazw 

polskich sugeruje, że co najmniej jeden z kreślarzy (ręka 1) nie znał dobrze języka polskiego. 

Zasadniczo opisy pisane są równo i starannie, bez błędów. W kilku miejscach są poprawione literówki 

w etykietach (np. przez dopisanie poprawnej litery ponad błędem73). Na niektórych arkuszach widać 

nie usunięte, ołówkowe linie pomocnicze według których pisano etykiety. Zasadniczo te linie są zawsze 

równoległe do poziomych linii siatki ołówkowej. Na arkuszu Śrem opis tytułu ma linie pomocnicze 

nierównoległe do linii siatki, a legenda na tym arkuszu pisana jest w ogóle bez linii pomocniczych i 

bardzo nierówno. Można wnioskować, że te opisy wykonano już po usunięciu roboczej siatki, być może 

także w pośpiechu. 

Analiza graficzna krojów pisma 

Można wyróżnić co najmniej trzy różne "ręce" opisujące poszczególne arkusze. Wydaje się, że zawsze 

ta sama osoba opisywała cały arkusz74. Można też znaleźć różnice w kreśleniu rysunku mapy. które 

odpowiadają krojowi pisma, a więc możliwe jest, że poszczególne arkusze kreślone i opisywane były 

przez tę samą osobę (bądź przez ten sam zespół). 

Ręka 1 ("Mistrz twardego z"): litera "z", zwłaszcza minuskułowa, jest pisana z bardzo grubymi i 

prostymi poziomymi liniami. Prócz tego, kreskowanie wzgórz rysowane jest "od grubego do cienkiego". 

Litera majuskułowa "G" w nazwach wsi jest pisana kursywą (z ogonkiem). Litera "ł" pisana z prostą 

kreską na szczycie pałki. Majuskułowe "J" pisane z kropką. Inne cechy szczególne ręki: zakończenia 

ostatniej litery słowa ciągnięte pionowo i bardzo wysoko (szczególnie litera "n"); kropka nad "i", "j" 

nieproporcjonalnie mała. Na arkuszach opisywanych tą ręką rysunek symbolu cegielni jest zawsze 

uproszczony. Być może ten styl opisu w rzeczywistości określa dwie różne osoby lub zespoły. Spośród 

                                                           
70W nazwach niemieckich używany jest niekiedy znak nadkreślonego "m" zamiast "mm", np. Kupferhamer, 
Hamersitzker k. Zbąszyna, ale Kl. Dammer k. Babimostu (na ark. Babimost). Identyczne różnice w pisowni tych 
nazw są na mapie Gilly'ego 
71 Arkusz Oborniki, cegielnia na pn. od wsi Młynkowo; tamże opisy: "Hollenderski Wies", "male Kruszin", "Wielki 
Bagna", "Karczma... nalęzonca do...", etc. Arkusz Babimost: "Nowe Tomysl", "Stare Tomysl", "Pawlowko" etc. 
72 M. Sendzino (na pn. od Buka). Po francusku kaplica to "chapelle", jednak skrót "Cap." spotykany jest także na 
mapach pruskich w tego okresu. 
73 Np. ark. Kościan, m. Pruszkowo k. Rakoniewic. Oryginalnie zapisane bez "z". 
m. Parzęczewo k. Wielichowa: oryginalnie zapisane jako "Parzenczewo"; przekreślone "n" i inną ręką dorysowany 
ogonek pod "e". 
74 Z wyjątkiem arkusza Śrem, gdzie legenda wyraźnie pisana jest przez inną osobę, niż etykiety na mapie. 
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czterech arkuszy zaklasyfikowanych wstępnie jako "ręka 1" jeden wyróżnia się kilkoma innymi 

cechami75.  

Ręka 2 ("Mistrz miękkiego z"): litera "z" pisana jest miękko, z zaokrągleniami poziomych linii, i w całości 

cienką linią; kreskowanie zboczy ma bardziej skomplikowaną linię: "cienka-gruba-cienka". Litera 

majuskułowa "G" w nazwach wsi jest "drukowana". Minuskułowe "ł" w kursywie praktycznie nie 

występuje (pisane jako "l")76, w antykwie (piśmie "drukowanym"; w nazwach miast itp.) pisane z kreską 

skośną. Na arkuszach opisywanych tą ręką rysunek symbolu cegielni jest ozdobny i staranny (złożony 

rysunek dymu).  

Ręka 3 ("Mistrz przedłużonego z"): litera "z" pisana jest miękko, ale ma wyraźne, bardzo długie 

przedłużenie skośnej kreski w dół. Kreskowanie rzeźby terenu podobne jak dla ręki 2 ("cienka-gruba-

cienka"). Na arkuszach opisywanych tą ręką rysunek symbolu cegielni jest ozdobny (złożony rysunek 

dymu, ale w innym stylu niż ręka 2 i brak jest wypełnienia symbolu). 

 Podział arkuszy wg ręki opisującego: 

Ręka 1 (twarde z): 

1. Babimost 

2. Międzyrzecz 

3. Śrem (legenda zapewne pisana przez inną osobę: "z" miękkie77) 

Ręka 1a: 

1. Wschowa  

Ręka 2 (miękkie z): 

1. Oborniki 

2. Poznań 

Ręka 3 (przedłużone z) 

1. Kościan 

2. Krobia 

 Arkusze które można przyporządkować do tej samej ręki zazwyczaj leżą obok siebie (z wyjątkiem 

arkusza Śrem), co mogłoby stanowić ślad podziału pracy na zespoły. Zauważone zespoły cech 

charakterystycznych pisma i maniery rysunku zestawione są w tabeli: 

                                                           
75 Arkusz Wschowa: kiedy na arkuszach Międzyrzecz, Babimost i Śrem skrót "Folw." (folwark) pisany jest z miękką, 
kursywową ("pisaną") literą "F", na ark. Wschowa litera "F" jest twarda, "drukowana". Także tylko na tym arkuszu 
zabudowania są kreskowane. 
76 Prawie wszędzie na arkuszach grupy drugiej "male" zamiast "małe"; inne przykłady: "Jaskolki", "Orlowo". 
Możliwe, że kreślarz pisał bardzo cienką kreskę skośną, której nie widać na kopiach. 
77 Poza wyraźnie różnym krojem pisma, w legendzie zawarto trzy przykłady kreskowania rzeźby terenu. Ich 
rysunek odpowiada manierze "ręki 2" ("cienka-gruba-cienka", podczas gdy na tym arkuszu kreskowanie jest bez 
wyjątku w manierze "ręki 1" ("od grubego do cienkiego"). W związku z tą różnicą trudno nawet jednoznacznie 
odszukać w treści tego arkusza analogiczne do legendy oznaczenia rzeźby terenu. 
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Ponieważ różne cechy pisma sugerują różne podziały, można założyć, że osób opisujących mapę Gaula 

było kilka, a co prawdopodobne, było to kilka zespołów roboczych. Jednoznacznie określenie 

konkretnych kreślarzy wymagałoby bardziej dogłębnych badań, a być może jest w ogóle niemożliwe, 

ponieważ niektóre cechy szczególne stylu mogą  być różnicami w ramach pisma jednej osoby, 

szczególnie, że czas powstania poszczególnych arkuszy mogły dzielić nawet lata. 

Stopień wykończenia mapy 

Wydaje się pewne, że praca nad mapą została przerwana przed zakończeniem (Ryc. 5). Na arkuszach 

Wschowa, Międzyrzecz, Babimost brakuje fragmentów rysunku mapy, albo rysunek jest 

niedokończony. Na innych fragmentach brakuje nazw miejscowości. Z kolei na arkuszu Poznań jest 

fragment zawierający same nazwy miejscowości na podrysie ołówkowym78. Wygląda na to, że niektóre 

fragmenty mapy pozostały niedokończone z powodu nie dostarczenia na czas pierworysu przez osoby 

wykonujące zdjęcia terenowe79. Można spekulować co do innych powodów przerwania prac nad mapą 

(np. zmieniona w 1812 r. sytuacja polityczna). 

Etykiety liczbowe przy miejscowościach na arkuszu Śrem sugerują, że takie same informacje miały być 

naniesione na wszystkie arkusze. Na wszystkich arkuszach (z wyjątkiem arkusza Śrem) widać 

pomocnicze linie rysowane ołówkiem. Wydaje się, że takie linie zostałyby usunięte w przypadku 

zakończenia prac nad mapą. 

Opis tytułowy i legenda na arkuszu Śrem wyglądają na dodane później i stosunkowo niestarannie 

(pochylenie linii pisma w stosunku do poziomu mapy, niestaranne wykonanie legendy, 

prawdopodobny błąd merytoryczny w opisie skali liniowej80). 

Na żadnym arkuszu nie ma ramki, poza ark. Śrem także tytułu czy choćby numeru arkusza, brak 

oznaczenia kierunku północy geograficznej czy siatki współrzędnych.81 

                                                           
78 Okolice Swarzędza. Podobnie na wschodnim skraju ark. Babimost.  
79 Szczególnie widać to na ark Wschowa, gdzie brak dużego fragmentu ze stolicą powiatu. Co zastanawiające, na 
brakującej części zarysy miejscowości są wykreślone w formie ostatecznej i różnej niż na Gillym; brak natomiast 
pozostałej treści mapy. 
80 "Skala na Milę Niemiecką  20,000 Stóp Ryńskich w sobie zawierającą": mila niemiecka (pruska) równa była 
24.000 stóp reńskich (ale 2000 prętów oznaczanych RR – Rheinländische Ruten). 
81 Mapa Gilly'ego posiadała szczątkowe oznaczenia współrzędnych na ramce zewnętrznej.  
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Na części arkuszy granice powiatów podkreślone są kolorową wstęgą, na innych nie. Brak przesłanek 

do stwierdzenia, czy istniały inne, poza ośmioma znanymi, arkusze mapy.  

 

Ryc. 5 Fragmenty arkuszy mapy Gaula/Raczyńskiego.  

A – „Śrem” z tytułem i danymi statystycznymi (najbardziej wykończony),  
B – „Wschowa”, który w został skończony w ok. 25%, a na niewykończonych fragmentach mamy np. wyłącznie rysunek 
zabudowy  
C – „Międzyrzecz” i „Poznań, na których fragmenty treści są zdublowane. 

 

Kolejność prac 

Na podstawie analizy szczegółów rysunku mapy można przyjąć za najbardziej prawdopodobną 

następującą kolejność wykonania mapy Gaula/Raczyńskiego: 

I. Pierworys (nieznany) 
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1. Wykreślenie w ołówku powiększonej 2:1 kopii mapy Gilly'ego (być może na małych arkuszach 

roboczych), zapewne metodą kwadratów. 

2. Wrysowanie uaktualnionej treści ze zdjęć terenowych. 

3. Być może: podział treści mapy na powiaty 

II. Czystorys 

1. Wykonanie na arkuszach pomocniczej siatki ołówkowej. 

2. Przeniesienie punktów charakterystycznych z pierworysu na czystorys za pomocą przekłuwania 

igłą. 

3. Wrysowanie w ołówku treści z pierworysu (metodą kwadratów82). 

4. Pociągnięcie tuszem i kolorem głównych elementów treści mapy: 83 

4.1. kreślenie zasadniczej treści mapy 

4.2. tusz czarny (lub brązowy): kreskowanie wzniesień84 

4.2.1. tusz czarny: drogi, granice zabudowy, punkty osadnicze, symbole punktowe, linie granic 

administracyjnych (na niektórych arkuszach) 

4.2.2. tusz czarny: opisy; nazwy miejscowości, punktów  

4.2.3. tusz "czerwony" (czarny? bordowy?): linie granic powiatowych na niektórych arkuszach85 

4.3. kreślenie  hydrografii86 

4.3.1. tusz granatowy: cieki wodne i krawędzie zbiorników wodnych 

4.3.2. farbka niebieska: zbiorniki wodne 

4.4. podmalówki 

4.4.1. farbka "pomarańczowa": podmalówka zabudowań 

4.4.2. farbka "zielona 1"87: podmalówka lasów (zazwyczaj dwie warstwy) 

4.4.3. farbka "zielona 2": podmalówka bagien/terenów podmokłych (jedna lub dwie warstwy)  

4.4.4. farbka "czerwona 1": wstęgi granic powiatów 

4.4.5. farbka "czerwona 2": wstęgi granicz departamentów 

4.4.6. farbka "czerwona 3" wstęgi granic państwowych88 

4.5. rysunek detali lasów i bagien 

                                                           
82 Możliwe do wykorzystania ówcześnie inne metody (jak np. kalkowanie) nie wymagałyby nakłuwania punktów 
charakterystycznych. Kopiowanie metodą nakłuwania znajduje analogię w zachowanej "Mappie Prowincyj..." 
83 Dla uproszczenia użyto określeń "tusz" na tusz kryjący i "farbka" na transparentną farbę wodną, nawet jeżeli z 
technicznego punktu widzenia mogły być to te same materiały, różniące się jedynie stopniem rozcieńczenia. 
84 Za taką kolejnością przemawia fakt, że w większości przypadków kreskowanie wzniesień ignoruje przebieg 
dróg, co byłoby trudne, gdyby drogi były kreślone wcześniej.  
85 Kreślenie linii granic powiatowych tuszem czerwonym jest bardzo niepewne. Na różnych arkuszach znak 
granicy powiatu jest użyty różnie: na ark. Babimost jest to przerywana linia bez wątpienia kreślona tuszem, 
zapewne czarnym (jednak ze śladem słabszej linii pod spodem: ołówkowej lub cienkiej ciągłej innego koloru), a 
np. na ark Poznań granice ciągnięte są linią ciągłą, słabszą niż linie dróg (a więc pozostawioną w ołówku lub raczej 
kreśloną innym kolorem tuszu). Na ark. Oborniki w ogóle brak linii granic, wykonano same wstęgi. 
86 Trudno powiedzieć, czy podmalówkę zbiorników wodnych wykonywano od razu po wykreśleniu ich konturów 
i linii cieków, ale wydaje się to prawdopodobne. 
87 Użycie koloru zielonego na oznaczenie lasów u Gaula jest dyskusyjne: mapy pruskie z tego okresu z reguły 
oznaczały lasy kolorem szarym. Jednak współczesne mapy francuskie miały lasy w kolorze zielonym. 
Podobieństwo formalne rysunku lasów u Gaula do map francuskich przemawia za użyciem zieleni. 
88 Trudno wykazać wprost, czy wstęgi granic różnego poziomu administracyjnego miały inne kolory, jakie to były 
kolory i czy kolory te były konsekwentnie używane na wszystkich arkuszach. Na arkuszu Oborniki można wyróżnić 
nakładające się wstęgi trzech poziomów, za to bez linii wykreślonych czarnym tuszem, a np. na ark. Kościan brak 
w ogóle wstęg a granica powiatu kreślona jest linią przerywaną. Na innych arkuszach dowolność (czy 
niekonsekwencja) jest równie duża. 
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4.5.1. tusz niebieski (lub granatowy jak dla cieków): kreskowanie bagien89 

4.5.2. tusz czarny: rysunek lasów90  

4.6. ewentualne poprawki91; dodanie statystyk i legendy na ark. Śrem 

Nie jest jasne, kiedy usuwano poszczególne partie podrysu ołówkowego. Na większości arkuszy siatka 

ołówkowa jest zachowana, jednak brak śladów linii rysunku w ołówku; takie ślady są jednak widoczne 

w partiach niewykończonych (tam, gdzie brakuje rysunku w tuszu). Prawdopodobnie podrys ołówkowy 

był usuwany progresywnie z gotowych partii. Na najbardziej wykończonym arkuszu Śrem brak w ogóle 

śladów linii ołówkowych. Technicznie, usunięcie linii ołówkowych w miejscach zamalowanych farbą 

wodną jest zwykle możliwe, jednak doświadczony kreślarz mógł usuwać podrys przed użyciem farb 

wodnych, aby uniknąć problemów z ich usunięciem później. Oznaczałoby to, że podrys byłby z reguły 

usuwany po etapie "4.3" na powyższym schemacie (z zachowaniem siatki kwadratowej).  

Opis fizyczny arkuszy mapy (Piotr Kann) 

Babimost 
Technicznie arkusz oryginału wydaje się być sklejony z trzech części: dwóch mniejszych u góry i jednej 

większej stanowiącej dolną połówkę. Wymiary poszczególnych części arkusza (H/V): 335x480, 

x320x480, 653x454 mm. 

Dolny, największy fragment arkusza ma najprawdopodobniej prążki papieru pionowe. Nie da się 

określić kierunku prążków w pozostałych kawałkach. 

Krawędzie arkusz nierówne i nieprostopadłe do siebie, lewa krawędź bardziej równa i  równoległa do 

pionowych linii siatki ołówkowej. Treść mapy zajmuje środkową część arkusza z dużymi pustymi 

obszarami na górze i dole. 

Na obu kopiach można odtworzyć znaczne części oryginalnej siatki ołówkowej, przy czym na kopii 

APPoz siatka jest lepiej zachowana, choć tylko na obszarze rysunku mapy. Na każdej z kopii można 

odtworzyć linie siatki w innych miejscach. 

Linie siatki na kopii APPoz tworzą siatkę kwadratową dobrze nakładającą się na teoretyczną siatkę o 

oczku 30,00 mm. Zmierzone odchylenia od teoretycznej siatki mieszczą się w granicach 1,1 mm, przy 

czym wizualnie większość linii leży w odległości rzędu 0,5 mm od linii teoretycznych.  

Linie siatki ołówkowej są (w przybliżeniu) zgodne z kierunkiem ramek mapy Gilly'ego (arkusze A.I i A.II) 

ale nie dokładnie równoległe do linii klejenia części arkusza (kąt ok 0,8°). 

Stan kopii APPoz jest bardzo dobry, stan kopii BRacz - dobry. Kopia BRacz obejmuje cały obszar rysunku 

mapy (nie cały arkusz). Kopia BRacz jest obrócona względem krawędzi arkusza o ok. 1,5°. 

Różnice pomiędzy kopiami 

Na kopii BRacz widoczne ołówkowe oznaczenia nieobecne na kopii APPoz: cyfra "III" w lewym górnym 

rogu, "|"/"III" oraz "III"/"| (V)" przy prawej krawędzi, oraz "III"/"| (VII)" w lewej dolnej ćwiartce poza 

rysunkiem mapy.  

                                                           
89 Być może rysunek zarośli na terenach podmokłych był wykonany tuszem czarnym.  
90 Za dodawaniem rysunku "drzew" już po wykonaniu podmalówki świadczy fakt, że znaczne fragmenty lasów 
pozbawione są takiego rysunku; szczególnie dotyczy to obszarów na granicach powiatów. Nie ma bezpośrednich 
dowodów na użycie czarnego koloru do rysowania detali, jednak można tak wnioskować na podstawie materiału 
porównawczego z epoki. 
91 Jak np. skorygowanie szerokości cieków wodnych już po namalowaniu lasów (na rozlewiskach Obry, na ark. 
Babimost). Tu także wszelkie poprawki pisowni. 
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Na kopii APPoz sygnatury niemieckie w górnych rogach. "K.Zg. 37/42." i "K.200"/"4." i okrągła pieczęć 

o śr. 20 mm z godłem III Rzeszy i napisem "Reichsarchiv + Posen +" w otoku. 

Rysunek mapy w górnej lewej ćwiartce arkusza wygląda na niedokończony. Podmalówka, 

reprezentująca zapewne lasy, urywa się poziomą krawędzią a treść kreślona tuszem nie dochodzi do 

granicy powiatu (północna granica powiatu nie jest wykreślona na tym arkuszu w ogóle). Linia granicy 

podmalówki pokrywa się z (interpolowaną) linią siatki ołówkowej. Nie ma zależności pomiędzy 

zakresem braku w treści a zasięgiem odpowiednich arkuszy mapy Gilly'ego. 

Kościan 
Po obróceniu arkusza APPoz tak, aby poziome linie siatki ołówkowej były dokładnie poziome, linie 

pionowe są pochylone w prawo (CW) o kąt 0,5...0,9 stopnia. Analogiczny pomiar na kopii BRacz daje 

kąt w granicach 0,6...0,8°, średnio 0,7°. Można przyjąć, że siatka ołówkowa na oryginale nie była 

prostokątna. 

Technicznie arkusz oryginału był prawdopodobnie sklejony z czterech mniejszych kawałków papieru 

(dwóch dużych po lewej stronie i dwóch wąskich pasków po prawej) Wymiary poszczególnych części 

arkusza (H/V): 585x429, 73x443, 589x380, 376x71 mm. Prążki papieru na wszystkich częściach 

pionowe. 

Zewnętrzne krawędzie arkusza bardzo nierówne. Linie łączenia części arkusza proste i prostopadłe do 

siebie +- 0,2°. 

Na prawej krawędzi, w miejscu łączenia części arkusza widać zakładkę długości 35 mm wystającą ok 9 

mm spod górnego arkusza. Może być to też ślad naprawy rozdarcia widocznego w tym miejscu na kopii 

BRacz. 

Kopia APPoz w bardzo dobrym stanie.  

Kopia BRacz w dobrym stanie; kadr obejmuje w zasadzie cały rysunek mapy (z wyjątkiem 

kilkumilimetrowych fragmentów podmalówki na bocznych krawędziach).  

W lewym górnym rogu na obu kopiach widać część dużej rzymskiej cyfry "V"; ponieważ oryginalnie ten 

znak musiał być narysowany w większej części poza obszarem widocznym na kopii APPoz, możliwe jest, 

że po narysowaniu tego znaku arkusz został przycięty. Jednak krawędź arkusza widoczna na APPoz nie 

wygląda na przycinaną; jakkolwiek niezbyt prawdopodobna, pozostaje możliwość, że znak "V" został 

nakreślony częściowo na innym arkuszu papieru leżącym pod spodem. 

Na obu kopiach wyraźnie zachowana siatka ołówkowa; na kopii BRacz prawie na całej powierzchni 

arkusza, na APPoz na fragmentach. 

Pomiary na kopii APPoz wykazują nachylenie linii pionowych w stosunku do poziomych średnio ok. 0,7° 

ku wschodowi. Na BRacz nachylenie jest zmienne od 0,4 do 0,9°. w różnych częściach arkusza. 

Na obu kopiach widać wzdłuż prawej krawędzi dwa pionowe rzędy punktów obrysowanych odręcznie 

ołówkiem, prawdopodobnie dziurek po przebiciu arkusza igłą. Punkty te leżą na przecięciach linii siatki 

(ale z odchyleniami do 0,4 mm od osi linii. Prawy rząd dziurek pokrywa się dobrze z prawą krawędzią 

arkusza A.II mapy Gilly'ego, a najwyższa para dziurek leży na górnej krawędzi tego arkusza.  

Można wnioskować, że te otwory są śladem przenoszenia siatki z jakiegoś pośredniego podrysu 

opartego na mapie Gilly'ego. 
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Rysunek mapy w górnej części arkusza w jednym miejscu wygląda na niedokończony - kończy się 

poziomą krawędzią. Ta krawędź pokrywa się dobrze z górną krawędzią arkusza A.II. mapy Gilly'ego. Po 

zestawieniu z arkuszem Poznań rysunek mapy jest jednak ciągły. 

Różnice między kopiami 

Na kopii BRacz w lewym górnym rogu widoczna część dużej cyfry rzymskiej V; w tym miejscu na kopii 

APPoz jest niemiecka sygnatura z pieczęcią. Inne, podobne marginalia są dobrze widoczne na BRacz a 

słabo na APPoz, jednak może wynikać to z różnego naświetlenia obu fotokopii. 

Na kopii APPoz sygnatury niemieckie w górnych rogach. "K.Zg. 37/42." i okrągła pieczęć o śr. 20 mm z 

godłem III Rzeszy i napisem "Reichsarchiv + Posen +" w otoku w lewym, oraz "K.200"/"5." w prawym 

rogu. 

Różnice pomiędzy kopiami  dostrzeżone w trakcie prac nad rekonstrukcją:  

Na APPoz narysowany prawdopodobnie ołówkiem mały prostokąt (5x3 mm)w okolicy wsi Wilkowo. 

Na APPoz ołówkowe podkreślenie nazwy wsi Cykowo. 

Na APPoz niewidoczny fragment rysunku na górnej krawędzi arkusza (układ rozstaju dróg na granicy 

powiatu, okolice wsi Bukowiec na ark Babimost). 

Krobia  
Brak kopii BRacz. 

Na kopii APPoz widoczne fragmenty siatki ołówkowej. Linie pionowe pochylone od poziomych ok. 

0,3...0,8°. CW (na wschód). 

Podziałka siatki 2,95...3,00 mm, średnio w pionie ok. 2,97 mm Spore nierównomierności odstępów 

siatki. 

Arkusz sklejony z dwóch mniejszych części: górna 629x460, dolna 625x470 mm. Prążki mało widoczne, 

zapewne pionowe. Linia łączenia części arkusza prosta i dość dokładnie równoległa do poziomych linii 

siatki ołówkowej. 

Krawędzie arkusza nierówne i nie prostopadłe do siebie. Lewy dolny róg arkusza obcięty lub zagięty.  

Arkusz w układzie pionowym, jednak niemiecka sygnatura "K.Zg. 37/42."/"7" i okrągła pieczęć o śr. 20 

mm z godłem III Rzeszy i napisem "Reichsarchiv + Posen +" w otoku w lewym dolnym rogu, pisana 

wzdłuż lewego boku (obrócona w stosunku do pionu arkusza); oznaczenie "K.200"/"7." w prawym 

górnym rogu pisane już poziomo względem arkusza. 

W lewym górnym rogu arkusza mało wyraźna, duża cyfra VIII pisana zapewne ołówkiem. 

W tymże rogu przebija z odwrocia fioletowa pieczęć "WAP - Poznań/Kartografia/Sygn...." w 

prostokątnej ramce. 

Kopia APPoz w dobrym stanie. Zabrudzenie/uszkodzenie powierzchni w lewym górnym rogu.  

Fotokopia nie obejmuje całości arkusza oryginału (ubytek w prawej górnej części).  

Arkusz Krobia leży na styku arkuszy A.II, B.II, A.III i B.III mapy Gilly'ego. 

Pionowe ramki arkuszy mapy Gilly'ego zdają się być równoległe do pionowych linii siatki 

Gaula/Raczyńskiego, jednak żadna z linii nie leży na samej ramce Gilly'ego. 
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Międzyrzecz 
Kopia APPoz pokazuje całą powierzchnię arkusza oryginału.  

Kopia BRacz kadr ok. 950x650 (część wschodnia) na BRacz brakuje 15 cm pasa z treścią mapy po lewej 

stronie. 

Kopia APPoz (komplet 2) w złym stanie. Przez środek, pionowo, poważne zagniecenia częściowo 

utrwalone podklejeniem dodatkowym arkuszem cienkiego papieru (bibułki konserwatorskiej?). 

Zagniecenia i zabiegi konserwatorskie bezpowrotnie uniemożliwiły płaskie ułożenie całości arkusza. W 

pionowym pasie o szerokości od kilku milimetrów do kilku centymetrów treść mapy jest uszkodzona.  

Na powierzchni połówek arkusza widoczne zaprasowania powstałe przy niestarannej konserwacji; w 

tych miejscach treść mapy jest zniekształcona i częściowo ukryta. Na krawędziach niewielkie rozdarcia 

naprawione współcześnie. Wzdłuż prawej krawędzi arkusza zabrudzenia i plamy. W prawym dolnym 

rogu (poza rysunkiem mapy) powierzchniowe uszkodzenia (być może zapleśnienie). 

Technicznie arkusz oryginału wydaje się być sklejony z trzech pionowych pasów papieru o 

szerokościach 420 mm, 437 mm i 310 mm. Łączenia arkuszy nie wydają się mieć związku z treścią mapy 

ani z podziałem arkuszy na mapie Gilly'ego. 

Na Bracz widać prążki papieru przebiegające na wszystkich częściach poziomo. 

Krawędzie arkusza są nierówne i nie prostopadłe. Na ile można to ocenić na kopii APPoz, krawędzie 

górna i dolna są to oryginalne krawędzie arkusza papieru czerpanego (tak, jak wyszedł z papierni), 

natomiast krawędzie boczne wyglądają na obcinane, jednak także nie w linii prostej (nożyczkami?) lub 

także jak naturalne krawędzie arkusza z papierni. Krawędzie łączenia części arkusza są proste (z 

poprawką na błędy reprodukcji). 

Na BRacz wdać ślady oryginalnej siatki ołówkowej. Siatka jest w przybliżeniu kwadratowa, z grubsza 

równoległa do krawędzi arkusza i ma podziałkę ok. 30,1 mm w pionie i poziomie (wg skali kopii APPoz). 

Siatka ołówkowa jest w przybliżeniu równoległa do krawędzi mapy Gilly'ego (arkusz A.I.), przy czym 

przedłużenie siatki ołówkowej nie pokrywa się z żadną z krawędzi tej mapy. 

Na kopii APPoz można także wyróżnić fragmenty linii siatki ołówkowej, jednak stopień ich zachowania 

nie pozwala odtworzyć geometrii oryginalnej siatki. Lokalne pomiary wskazują na odstępy pomiędzy 

liniami siatki 30 mm +- 0,15 mm. 

Arkusz nie posiada ani ramki, ani siatki geograficznej, ani żadnych opisów poza treścią mapy. 

W lewym górnym rogu widać uszkodzenie krawędzi arkusza (zagniecenia). 

Różnice pomiędzy kopiami  

Na kopii BRacz w lewym górnym jej rogu widać rzymską cyfrę I (prawdopodobnie pisaną ołówkiem). 

Tej cyfry nie widać na kopii APPoz. Analogicznie na dolnej krawędzi BRacz jest fragment 

prawdopodobnie schematu łączenia arkuszy (również z czytelną cyfrą I), którego brak na APPoz.  

Na kopii APPoz niemieckie sygnatury w górnych rogach: "K.Zg. 37/42." i "K.200."/"1." i okrągła pieczęć 

o śr. 20mm z godłem III Rzeszy i napisem "Reichsarchiv + Posen +" w otoku. 

Oborniki 
Kopia APPoz pokazuje cały arkusz, kopia BRacz praktycznie całą treść mapy za wyjątkiem pustych 

obszarów przy krawędziach. Obie kopie pokazują rysunek mapy doprowadzony do dolnej krawędzi w 

prawym dolnym i prawym górnym rogu oraz miejscami wzdłuż prawej krawędzi. Wydaje się, że arkusz 
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oryginału nie został odcięty w tych miejscach,  raczej kreślarz świadomie doprowadził podmalówkę do 

samych krawędzi arkusza; żadna linia kreślona tuszem ani etykieta tekstowa nie dochodzi do krawędzi. 

Kopia BRacz tego arkusza jest w złym stanie. Widać na niej plamy i zadrapania negatywu. Naświetlenie 

jest nierówne.  

Kopia APPoz jest w niezłym stanie. Arkusz podklejony dodatkowym arkuszem cienkiego papieru 

(bibułki?); na krawędziach niewielkie rozdarcia naprawione współcześnie. Przez środek arkusza trwałe 

pionowe zagniecenie nie wyprostowane przy podklejaniu, wzdłuż niego treść mapy zniekształcona 

(brakuje ok 1 mm szerokości). Miejscami na zagięciu treść mapy wytarta i nieczytelna. 

Technicznie arkusz oryginału wydaje się być sklejony z pięciu mniejszych części: dwóch dużych 

fragmentów od lewego górnego rogu, odpowiednio 640x470 i 640x480  mm, pionowego paska wzdłuż 

prawej krawędzi o szer. 60 mm i wysokości sąsiedniej części a także z poziomego paska wzdłuż dolnej 

krawędzi o szer. 80 mm złożonego z dwóch kawałków po 470 i 540 mm długości. Z wyjątkiem paska w 

prawym dolnym rogu wszystkie części mają prążki papieru poziomo. Ten ostatni pasek może mieć 

prążki pionowo (nie ma pewności ze względu na zły stan kopii BRacz). Łączenia części arkusza widać na 

obu kopiach.  

Górna krawędź arkusza ma wygląd oryginalnej krawędzi arkusza papieru czerpanego. Pozostałe 

krawędzie wyglądają na obcinane, ale bardzo nierówno. Krawędzie nie są prostopadłe. Krawędzie 

łączenia części arkusza są w zasadzie proste, wzajemnie równoległe/prostopadłe oraz zgodne z 

kierunkiem siatki ołówkowej. 

Podziały arkusza nie wydają się mieć wyraźnego związku z podziałami arkuszy mapy Gilly'ego. 

Na obu kopiach widać rozdarcie oryginału w lewym górnym rogu (długość ok 130 mm) oraz poważne 

zagniecenia wzdłuż prawej krawędzi arkusza ze śladami zabrudzenia (pleśni?) w dolnej części. Prawy 

górny róg arkusza jest bardzo niekształtny (pognieciony i częściowo odcięty?)  

Na kopii BRacz można odtworzyć niewielkie fragmenty siatki ołówkowej o podziałce 29,9...30,2 mm 

(po sprowadzeniu do skali kopii APPoz). Zachowane fragmenty nie pozwalają na użycie siatki do 

rektyfikacji fotokopii, jednak pozwalają odtworzyć orientację arkusza (pion-poziom). Na kopii APPoz 

linie siatki są praktycznie nie do odtworzenia. 

Linie siatki Na BRacz można pomierzyć tylko lokalnie; linie pionowe wydają się być nachylone do 

poziomych o ok 0,3... 0,5° (pion nachylony ku wschodowi). 

Różnice pomiędzy kopiami  

Na kopii BRacz widać pisaną ołówkiem cyfrę rzymską II przy lewej krawędzi oraz fragment drugiej, 

obróconej o 90 stopni, niżej; tych oznaczeń brak na kopii APPoz. Brak też tam oznaczenia "-II" w pobliżu 

łączenia części arkusza u dołu w środkowej części. Inne różnice pomiędzy treścią obu kopii wydają się 

wynikać z różnic technologicznych ich wykonania (różne naświetlenie/czułość materiałów 

fotograficznych). 

Na kopii APPoz niemieckie sygnatury w górnych rogach. "K.Zg. 37/42."/"2" i "K.200"/"2." i okrągła 

pieczęć o śr. 20 mm z godłem III Rzeszy i napisem "Reichsarchiv + Posen +" w otoku. 

W okolicy wsi Kamionka (k. m. Lubusz, góra arkusza) na kopii APPoz widoczne nieusunięte linie podrysu 

ołówkowego (drogi) różniące się dość znacznie od końcowego rysunku tuszem. Podobne artefakty w 

pobliżu Szamotuł, na granicy powiatu. 
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Poznań 
Technicznie, oryginalny arkusz Poznań wydaje się być sklejony z czterech części. Wymiary części (H/V): 

625x380, 290x375, 614x315, 290x315 mm. Nie da się z całą pewnością ustalić kierunku ułożenia 

prążków papieru na poszczególnych częściach. Części po lewej stronie mają prążki pionowo. 

Wszystkie zewnętrzne krawędzie arkusza nierówne, zapewne oryginalne krawędzie papieru 

czerpanego. Linie łączenia części arkusza w przybliżeniu proste; widoczna niedokładność przyklejenia 

prawego dolnego kawałka (ok. 0,8 mm). Linie podziału arkusz a widoczne na obu kopiach.  

Rysunek mapy dochodzi do krawędzi arkusza u góry i na prawej krawędzi (zarówno podmalówka jak i 

linie tuszem), jednak trudno stwierdzić, czy arkusz był przycinany po wykonaniu rysunku, czy to kreślarz 

dociągnął rysunek do krawędzi papieru. 

Na kopii BRacz można odtworzyć niewielkie fragmenty siatki ołówkowej, jednak na niewielkiej części 

arkusza. Z pomiarów widać, że siatka na fotokopii jest mocno zdeformowana (nieprostokątna). 

Pochylenie linii pionowych w stosunku do poziomych mierzone lokalnie wynosi ok. 0,9°. 

Na kopii APPoz można odtworzyć stosunkowo duże fragmenty siatki. Pomiary wykazują nachylenie linii 

pionowych w zakresie 0,7...0,9°. ku wschodowi. 

Zmierzone odstępy siatki: pionowo 29,8...30,0 mm, poziomo 29,7...30,2 mm. Poziome linie siatki z 

APPoz dobrze nakładają się na siatkę teoretyczną o skoku 29,86 mm z wyjątkiem lokalnych odchyleń 

(w co najmniej jednym miejscu związanych z niewłaściwą konserwacją dokumentu - zaprasowanie 

fałdki). Odchylenia linii od siatki teoretycznej są mniejsze niż 0,5 mm na całym arkuszu. 

Odbitka BRacz jest bardzo kontrastowa i nieco nieostra zwłaszcza w lewej części. Obejmuje prawie całą 

treść arkusza, obcięte są tylko fragmenty rysunku mapy u góry i na prawej krawędzi. 

Kopia APPoz w dobrym stanie, lekkie zagniecenia na pionowym zagięciu. niewielkie rozdarcie na dolnej 

krawędzi, współcześnie naprawione. Na tej kopii widać niewielkie rozdarcie oryginału przy górnej 

krawędzi, nieobecne na kopii BRacz. W lewej górnej ćwiartce lekkie zaprasowanie fałdki przy 

podklejaniu arkusza (konserwacja powojenna). 

Różnice pomiędzy kopiami  

na kopii BRacz widać ołówkowe oznaczenia nieobecne na kopii APPoz: duża cyfra IV w lewym górnym 

rogu  i fragment cyfry I (?) poniżej. Oznaczenie "IV"/"|(VI)" na środku prawej krawędzi jest widoczne 

na APPoz ale prawie nieczytelne. 

Na kopii APPoz sygnatury niemieckie w górnych rogach. "K.Zg. 37/42." i "K.200"/"3." i okrągła pieczęć 

o śr. 20mm z godłem III Rzeszy i napisem "Reichsarchiv + Posen +" w otoku. 

Po nałożeniu na arkusz arkuszy mapy Gilly'ego (A.I, B.I, A.II, B.II), widać, że ubytek treści rysunku w 

lewej części arkusza (poniżej wsi Opałnice) jest związany z łączeniem w tym miejscu arkuszy mapy 

Gilly'ego (A.I/A.II). Po zestawieniu z arkuszem Kościan widać, że rysunek mapy jest w tym miejscu ciągły 

(nie ma ubytku w treści). 

Śrem 
Kopia APPoz w złym stanie. podklejona na arkuszu grubej tektury nieodwracalnie zdeformowana i 

spękana. Liczne zabrudzenia, plamy i przetarcia; załamania tektury, szczególnie w lewym górnym rogu. 

Słabe naświetlenie powoduje nieczytelność rysunku w niektórych partiach (szczególnie opisy w lewej 

górnej ćwiartce). 
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Kopia BRacz bardzo kontrastowa i nieczytelna z kolei w ciemnych partiach rysunku. Liczne zarysowania 

i zabrudzenia  

Kopia APPoz nie obejmuje całości arkusza oryginału, obcięty jest fragment dolnej krawędzi po prawej 

stronie; treść mapy jest zachowana w całości. 

Kopia BRacz obejmuje cały rysunek mapy, jednak nie pokazuje krawędzi arkusza. 

Arkusz oryginału  sklejony z  czterech części (dwóch większych na górze) o wymiarach odpowiednio 

(H/V): 322x473, 326x480, 316x304, 326x312 mm. Prążki papieru na wszystkich częściach poziomo. 

Linie łączenia części arkusza proste i prostopadłe (± 0,1°).  

Krawędzie oryginalnego arkusza bardzo nierówne; kształt arkusza trapezowaty (znacznie dłuższa 

prawa krawędź: 790 wobec 777 mm; oryginalnie, przed obcięciem dolnej krawędzi,  różnica była  

zapewne jeszcze większa). 

Na BRacz widać uszkodzenia arkusza oryginału: załamania na środku w górnej części, uszkodzenie 

(zabrudzenie?) na lewym górnym rogu, pogięty papier przy dolnej krawędzi. Tych uszkodzeń w 

większości nie widać na APPoz, jednak może to wynikać ze słabego naświetlenia tej kopii. 

Na  żadnej kopii nie da się odtworzyć siatki ołówkowej z wyjątkiem pojedynczych fragmentów linii na 

BRacz, które jednak nie pozwalają na wiarygodne pomiary. Można z dość dobrą pewnością odtworzyć 

jedną poziomą linię pod górną krawędzią łączącą fragmenty zachowanej linii ołówkowej i wyraźne 

punkty (nakłucia papieru na węzłach siatki?) 

Wzdłuż prawej krawędzi arkusza (na BRacz) można wyróżnić rząd sześciu punktów leżących na jednej 

(pionowej) linii i rozłożonych dość równomiernie co 3,00...3,02 mm. Nie ma jednak pewności co do 

rzeczywistego związku tych punktów z węzłami siatki (większości tych punktów nie widać na APPoz). 

Na kopii APPoz wyraźnie widoczne liczne punkty (ślady nakłuć?) na środku wielu symboli osad, 

leśniczówek, kościołów (środki kółek w symbolach). Dokładność wykreślenia kółek według tych 

punktów jest różna; zazwyczaj są one dokładnie centryczne, jednak można znaleźć miejsca gdzie 

różnica wynosi ok. 0,3 mm. Tych punktów nie widać na kopii BRacz. 

Na APPoz ślady linii siatki ołówkowej są praktycznie niewidoczne. Możliwe do zidentyfikowania punkty 

i fragmenty linii nie dają podstaw do wiarygodnych pomiarów.  

Po zorientowaniu obu kopii według odtworzonej linii siatki linie podziału arkusza są dokładnie poziome 

i pionowe (+- 0,1°), etykiety na mapie są poziome (w granicach błędu pomiaru), natomiast tytułowy 

opis mapy, skala liniowa i legenda są znacząco odchylone od poziomu (w różnych kierunkach, do 2,5 

stopnia w przypadku legendy).  

Po nałożeniu na arkusz odpowiedniego arkusza mapy Gilly'ego (B.II) widać, że najwyższa odczytana z 

BRacz linia siatki wypada ok. 5 mm powyżej górnej ramki Gilly'ego i jest do niej równoległa. Zgodność 

rysunku mapy (APPoz)z nieskalibrowanym skanem Gilly'ego jest dobra (różnice lokalnie do 3 mm). 

Jedyny arkusz z opisem poza treścią mapy. W lewej górnej części tytuł i opis mapy oraz skala liniowa. 

W prawym dolnym rogu legenda pokazująca jedynie rodzaje ukształtowania terenu i opis etykiet 

liczbowych przy nazwach miejscowości. 

Skala liniowa w postaci linii długości 100,3 mm (mierzone na APPoz; 100,9 na kopii BRacz sprowadzonej 

do skali APPoz, ale nie kalibrowanej). Ponieważ przez prawą połowę linii biegnie pęknięcie papieru, 

pomiar może być niedokładny; długość lewej, nieuszkodzonej połówki linii na APPoz wynosi 50,1 mm, 
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(mierzone pomiędzy środkami kresek znacznikowych, przy grubości linii 0,1...0,2 mm). Linia opisana 

jest "Skala/na Milę Niemiecką 20,000 Stóp Ryńskich/w sobie zawierającą."  

Różnice pomiędzy kopiami  

Na kopii BRacz w lewym górnym rogu widoczna odręczna sygnatura "Mscr. 344."/"in III W b 1. (I)". Na 

kopii APPoz widoczne jedynie ślady tej sygnatury przykryte niemiecką sygnaturą z pieczęcią. Obok na 

BRacz wyraźnie widoczna duża cyfra "VI", na APPoz mało widoczna. 

Poniżej, na lewej krawędzi, na BRacz widoczne znaki "(V)"/"_ VI" nieobecne na APPoz. Analogicznie na 

APPoz nie ma oznaczeń na górnej krawędzi w prawej części: "|(VI)"/"VI", w lewej dolnej ćwiartce : 

"VI"/"| (VIII)",  oraz dużej cyfry "6" (?) przy prawej krawędzi mapy . Natomiast na APPoz jest ołówkowa 

sygnatura "M.W. 36/VIII/2 (na kopii). 

Inne różnice wydają się wynikać tylko z innego naświetlenia fotokopii: legenda w prawym dolnym rogu 

i opis tytułowy w prawym górnym są mało czytelne na APPoz a bardzo wyraźne na BRacz. 

Na kopii APPoz sygnatury niemieckie w górnych rogach. "K.Zg. 37/42." i okrągła pieczęć o śr. 20 mm z 

godłem III Rzeszy i napisem "Reichsarchiv + Posen +" w otoku w lewym, oraz "K.200"/"8." w prawym 

rogu. 

Okolice Kórnika: wyraźna różnica pomiędzy kopią BRacz a kopią APPoz. Na kopii APPoz widać mocne 

podkreślenie linii brzegowej po zachodniej stronie sześciu jezior (Skrzyneckie Duże, Kórnickie, Bnińskie, 

Jeziory Wielkie/ Małe i Raczyńskie) układających się w dość równą linię. Dodatkowo w identyczny 

sposób podkreślony jest odcinek drogi Bnin (Kórnik) – Prusinowo, równoległy do linii brzegowej jeziora. 

Podkreślenie zostało wykonane miękkim ołówkiem lub ciemną kredką na oryginale mapy a nie na 

fotokopii. Linie widoczne na kopii APPoz są rozmazane, być może przy próbie ich usunięcia. Znając 

orientacyjne daty wykonania kopii BRacz i APPoz, można określić, że opisana ingerencja w treść mapy 

miała miejsce pomiędzy 1930 a 1941 rokiem. Cel takiego podkreślenia linii brzegowej jest niejasny, 

jednak można wnioskować, że mapa Gaula była w tym okresie wykorzystywana do jakichś celów 

praktycznych. 

Wschowa 
Kopia APPoz w dobrym stanie, jednak słabo naświetlona. Na krawędziach w kilku miejscach 

współcześnie naprawione niewielkie rozdarcia. 

Kopia BRacz w dobrym stanie; kadr obejmuje cały rysunek mapy. Przy podwyższonym kontraście 

widoczne zabrudzenia i zadrapania negatywu.  

Na BRacz widoczne fragmenty siatki ołówkowej; na APPoz siatka praktycznie niewidoczna. 

Na kopii BRacz, po dopasowaniu do rysunku kopii APPoz,  "pionowe" linie siatki są odchylone od pionu 

o 1,1 do 1,8° ale ku zachodowi. Na nieskorygowanym skanie BRacz pomiary dają kąt pomiędzy pionem 

i poziomem ok. 90,8...91,3°. (nachylenie także CCW, czyli ku zachodowi). 

Na kopii APPoz można odczytać tylko niewielkie fragmenty linii siatki, jednak ich pomiary wskazują na 

dobrą zgodność z nachyleniem linii siatki z BRacz: ok. 1,1°. ku zachodowi. 

Technicznie arkusz składa się z czterech sklejonych części: dwóch większych na górze, dwóch 

mniejszych na dole. Wymiary części (H/V): 477x415, 460x420, 460x275, 465x285 mm 

Krawędzie arkusza bardzo nierówne, szczególnie w prawym górnym rogu. Widać nierówności sklejenia 

części arkusza (do 1 mm). Linie łączenia części arkusza proste i prostopadłe z dokładnością 0,2 st. 
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Różnice pomiędzy kopiami  

Na BRacz w prawym górnym rogu widoczne ołówkowe oznaczenia: duża cyfra "VII" oraz w samym rogu 

kadru: "|(III)"/"VII". W tym miejscu widać też zapewne przypadkowe linie mogące pochodzić z 

oryginału. Na prawej krawędzi odręczne oznaczenia łączenia arkuszy: "VII (VI) _" i niżej: "VII"/"|(VIII)". 

Tych elementów brak na kopii APPoz. Inne różnice pomiędzy kopiami wydają się wynikać tylko z 

różnego naświetlenia. (np. na kopii BRacz widać ołówkowy podrys na obszarze wyraźnie 

niedokończonego rysunku w lewej dolnej ćwiartce). 

Na kopii APPoz sygnatury niemieckie w górnych rogach. "K.Zg. 37/42." i okrągła pieczęć o śr. 20 mm z 

godłem III Rzeszy i napisem "Reichsarchiv + Posen +" w otoku w lewym, oraz "K.200"/"6." w prawym 

rogu. 

Edycja mapy (Tomasz Panecki, Piotr Kann)  
Projektując założenia j edycji kierowano się trzema względami zgodnymi z pryncypiami współczesnego 

cyfrowego edytorstwa. Po pierwsze, zapewnieniem jak największej użyteczności edycji dla różnych 

grup badaczy, po drugie zachowaniem możliwie pełnej dokumentacji w zakresie ingerencji i poprawek 

edytorskich oraz po trzecie – dodaniem nowej informacji i wiedzy do wydawanej mapy. Istotne jest 

także, że barwny oryginał mapy zaginął w trakcie II wojny światowej, a obecnie dysponujemy jedynie 

czarno-białymi fotokopiami. W toku prac przewidziano zatem rekonstrukcję barw na mapie, jako – po 

pierwsze – uczytelnienia jej rysunku oraz – po drugie – pewnego studium wykorzystywanych kolorów 

na dawnych mapach topograficznych. 

Edycja składa się z następujących komponentów, których kolejność odzwierciedla etapy jej 

opracowywania92: 

1. Zeskanowane arkusze map; 

2. Skalibrowane i połączone arkusze  

3. Arkusze ze zrekonstruowaną kolorystyką,  

4. Baza danych przestrzennych z najważniejszymi elementami treści mapy w modelu wektorowym, 

5. Aplikacja internetowa, 

6. Komentarz źródłoznawczy. 

Metodyka pracy (Tomasz Panecki, Piotr Kann) 
Zdecydowano się przyjąć metodykę równoległej pracy nad poszczególnymi zadaniami, takimi jak 

kalibracja, opracowanie bazy danych i rekonstrukcja barw. Zadania te prowadzone były przez 

kierownika projektu (kalibracja, baza danych) oraz firmę zewnętrzną (rekonstrukcja barw). W 

odróżnieniu od klasycznego podejścia zakładającego następujące po sobie działania: kalibrację mapy 

 mozaikowanie mapy  rekonstrukcję barw  opracowywanie bazy danych, uznano, że te etapy 

można przeprowadzać równolegle pod warunkiem zachowania między nimi łączności pozwalającej na 

późniejsze scalenie danych. Uzasadnieniem takiej metodyki była oszczędność czasu: każdy z 

powyższych etapów jest czasochłonny, a ze względu na ograniczony czas realizacji projektu (36 

miesięcy) konieczna była jak największa optymalizacja wykonywanych w czasie zadań bez szkody dla 

jakości prac.  

Biorąc powyższe pod uwagę, zdecydowano się na prace równoległe: w tym samym czasie 

podejmowano próby kalibracji mapy (kierownik projektu) – badano różne algorytmy, ich dokładność, 

stopień deformacji mapy oraz prowadzone były prace nad rekonstrukcją barw (firma zewnętrzna) i 

opracowaniu bazy danych (firma zewnętrzna – pokrycie terenu i drogi oraz kierownik projektu – 

                                                           
92 http://atlasfontium.pl/index.php?article=gaul  

http://atlasfontium.pl/index.php?article=gaul
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miejscowości i inne obiekty punktowe). Elementem pozwalającym połączyć wyniki tych prac – 

prowadzonych na różnych komputerach i w różnym oprogramowaniu była ustalona i niezamienialna 

geometria zeskanowanych arkuszy. Dla przykładu: pokrycie terenu wektoryzowane była w programie 

Adobe Photoshop, następnie poprzez plik *.dxf eksportowane do programu ArcGIS, gdzie następowało 

dopasowanie do ramki arkusza (Spatial adjustment) oraz konwersja do formatu GIS (*.shp). Czynności 

związane z kalibracją, rekonstrukcją barw i opracowaniem bazy danych były prowadzone na kopiach 

cyfrowych o takiej samej geometrii i rozkładzie pikseli, co pozwoliło na późniejsze zharmonizowanie 

danych już w oprogramowaniu GIS. 

Zalety tego rozwiązania można skonfrontować z klasyczną, wspomnianą wcześniej metodyką prac, w 

której można było przyjąć dwa rozwiązania: 

1. Już na samym początku projektu skalibrować arkusze map i dostarczyć zleceniobiorcy (firmie 

zewnętrznej) arkusze skalibrowane i zmozaikowane. Oznaczałoby to, że proces ten musiałyby 

odbyć się bardzo szybko – bez należnej mu uwagi oraz – co ważniejsze – rekonstrukcja barw i 

wektoryzacja treści odbywałaby się na silnie przetworzonej mapie, a nie na obrazie zbliżonym do 

źródłowego. Wszelkie zmiany w kalibracji byłyby wówczas utrudnione: czasochłonne lub wręcz 

niemożliwe. 

2. Druga możliwość zakładałaby proces odwrotny, jednakże z podobnym skutkiem: wpierw 

rekonstrukcję barw i wektoryzację (zeskanowanych arkuszy bez georeferencji), a następnie ich 

kalibrację i łączenie. W takim podejściu istniało jednak ryzyko opóźnień, np. po stronie 

zleceniobiorcy, co skutkowałoby mniejszą ilością czasu, jaką można byłoby poświęcić na poprawną 

merytorycznie kalibrację mapy opartą o dotychczasowe studia.  

Skanowanie i cyfrowy retusz kopii (Piotr Kann) 
Z uwagi na metodologiczny charakter pracy, jak i na poważne problemy na jakie napotkaliśmy w 

procesie wykonywania skanów mapy Gaula/Raczyńskiego, ta część jest bardziej szczegółowa. 

Technika cyfrowa pozwoliła na szeroki dostęp do zabytków dawnej kartografii, skarbów ukrytych dotąd 

w archiwach i muzeach. Skany dawnych map są nieocenionym źródłem wiedzy dla specjalistów różnych 

dziedzin a także dla amatorów. Cyfrowe edycje dawnych map są coraz bardziej popularne i dostępne; 

skany map dawnych pozwalają na ich badanie bez konieczności kontaktu z oryginałem. Jednak, czy 

skany map, które oglądamy, są rzeczywiście wiernym odwzorowaniem oryginału? Niestety, większość 

historyków rzadko zadaje sobie to pytanie, zakładając, że autorzy danego opracowania, publikując 

cyfrowy wizerunek mapy zadbali o rzetelność tego wizerunku. Co więcej, postęp technologiczny 

przyzwyczaił nas do traktowania kopii cyfrowych jako najwierniejszego odwzorowania rzeczywistości. 

Cyfrowe kopie zabytków coraz częściej traktowane są przez archiwa jako zabezpieczenie zabytku na 

wypadek jego fizycznego uszkodzenia. 

W większości przypadków, rozpoczynając pracę nad cyfrową edycją zabytkowego dokumentu, autor 

zamawia wierny skan oryginału. Powszechną jest sytuacja, że to archiwum czy muzeum będące w 

posiadaniu oryginału wykonuje taki skan. Do rzadkości należą sytuacje, kiedy archiwum zgadza się na 

wykonanie skanu poza placówką. Archiwa i muzea dysponują współcześnie profesjonalnymi skanerami 

i wyszkolonym personelem co pozwala na wykonywanie skanów w kontrolowanych warunkach, bez 

ryzyka uszkodzenia zabytku. Pomijając kwestie finansowe, taka praktyka wydaje się oczywista i 

właściwa.  

Problemy skanowania map dawnych  

Wykonanie cyfrowej kopii mapy różni się zasadniczo od skanowania dokumentów pisanych czy rycin. 

Jeżeli w kopii rękopisu liczyć się będzie przede wszystkim czytelność, w kopii obrazu – wierność 
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oddawania koloru, w skanie mapy liczy się przede wszystkim wierność geometryczna. Także, z zasady, 

mapa będzie miała znacznie większy rozmiar niż inne dokumenty. Z tych powodów problemy 

techniczne związane ze skanowaniem map są zupełnie inne niż te dotyczące innych zabytków.  

Ponieważ mapy stanowią zwykle margines zasobów archiwalnych, problemy związane z ich 

skanowaniem są rzadziej przedmiotem refleksji jednostek zajmujących się wykonywaniem skanów, a 

zapewne jeszcze rzadziej ktokolwiek sprawdza wierność kopii cyfrowych. 

Pierwszym problemem jest oczekiwana wierność geometryczna skanu. W przypadku dokumentów 

pisanych czy rycin, bardzo rzadko niezbędne jest dokonywanie na skanach pomiarów długości czy 

kątów; na mapach jest to konieczne. Także wierność geometryczna (prostokątność, czy szerzej, 

wiernokątność) kopii cyfrowej ma znaczenie. Pomiary kartometryczności zabytków kartograficznych, 

czy składanie map wieloarkuszowych w całość oparte są na założeniu, że geometria mapy oryginalnej 

oddana jest w skanie wiernie. Oczekiwana w kartografii dokładność pomiarów liniowych jest związana 

z rodzajem i skalą opracowywanej mapy, jednak w szczególnych przypadkach konieczna jest 

dokładność rzędu ułamków milimetra (tak było w przypadku naszego projektu, gdzie konieczne było 

precyzyjne nakładanie skanów dwóch różnych kopii tej samej mapy). 

Drugim problemem jest charakter samego zabytku. Jeżeli skan, jako mapa bitowa, stanowi idealnie 

płaski obraz dwuwymiarowy, zabytkowe mapy rzadko są dwuwymiarowe: nierówności papieru, 

zakładki, fałdy, podklejanie na płótnie, mniej lub bardziej udane zabiegi konserwatorskie – wszystko to 

odbiega w jakimś stopniu od płaskiej powierzchni. Różnej konstrukcji skanery różnie oddają 

trójwymiarowość oryginału; w niektórych przypadkach nierówności oryginału uniemożliwiają 

prawidłowe oddanie jego geometrii, w innych – nierówności powodują nieostrość uzyskanego obrazu. 

Szczególną cechą zabytkowych map jest często ich brak fizycznej spoistości: uszkodzenia, zagięcia czy 

podklejenia powodują, że mapa nie stanowi geometrycznie jednoznacznej powierzchni. Taki oryginał 

może być ułożony na płycie skanera na różne sposoby i tylko niektóre, bardziej zwarte i płaskie obszary 

zostaną oddane tak samo niezależnie od ułożenia. Podobnie, fałdy papieru mogą zostać ułożone na 

różne sposoby i różnie oddane na kopii w zależności od ułożenia. W rezultacie, niektóre oryginały z 

zasady nie mogą być w sposób powtarzalny skopiowane przez skanowanie. W takich przypadkach 

traktowanie skanu jako wiernej kopii jest niedozwolone, nawet, jeżeli skan wykonany był na 

wiarygodnym urządzeniu. 

W wyniku analizy uzyskanych skanów wyróżniliśmy trzy kategorie błędów zawartych w tych skanach: 

1. Błędy pochodzące ze skanera 

2. Błędy wynikające z charakteru zabytkowego oryginału 

3. Inne błędy: błędy operatora skanera, błędy pochodzące z niewłaściwej obróbki cyfrowej itp. 

Można przyjąć, że w praktyce wynikowy błąd jest sumą wyżej wymienionych błędów cząstkowych: 

trudny do odwzorowania oryginał może być źle ułożony na skanerze przez operatora, skaner może go 

błędnie wskanować a wynikowy skan może być jeszcze pogorszony przez nieumiejętną obróbkę 

cyfrową. W rezultacie, otrzymany obraz może w dużym stopniu odbiegać od wizerunku oryginału. 

Skanowanie arkuszy map Gaula/Raczyńskiego 

Pierwszym podejściem do uzyskania skanów mapy Gaula/Raczyńskiego było oczywiście zamówienie 

skanów w archiwach w których te oryginały się znajdują. 

Podczas skanowania mapy kopii APPoz niektóre z arkuszy nie zmieściły się na stole skanera Zeutchel 

Omniscan 10000 A1 jakim dysponuje Archiwum poznańskie. Zgodnie ze zwykłą procedurą, te arkusze 

zostały wskanowane w połówkach, w celu ich cyfrowego montażu. Ponieważ jednak obraz mapy na 
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dwóch połówkach arkusza nie pasował do siebie  (różnice wynosiły nawet kilka milimetrów), uznaliśmy 

skany za nieudane i zamówiliśmy ich powtórne wykonanie, tym razem ze szczególną starannością. 

Niestety, również powtórne skanowanie nie pozwoliło na idealne zmontowanie połówek arkuszy. 

Podejrzewając jakąś niesprawność skanera w archiwum, wystąpiliśmy o wypożyczenie oryginałów w 

celu wskanowania ich poza Archiwum. Wyniesienie zabytkowych map poza archiwum jest przeważnie 

niedopuszczalne, ale w tym przypadku uznano mapy za kopie, co pozwoliło nam przeprowadzić 

dodatkowe badania. 

Biorąc pod uwagę różne możliwe wyniki (oraz z uwagi  na metodologiczny charakter projektu) 

wskanowaliśmy nasze oryginały nie na jednym, ale na trzech różnych skanerach. Wszystkie te 

urządzenia były wcześniej traktowane jako profesjonalne i wiarygodne: dwa używane były przez 

Wydział Geografii UAM, trzeci – przez komercyjną firmę świadczącą profesjonalne usługi państwowym 

archiwom.  

Otrzymane skany poddaliśmy dość prostym testom na wierność reprodukcji. Mimo, że nie było to 

systematyczne badanie, to już wstępne pomiary na skanach wykazały, że żaden z uzyskanych skanów 

nie nadaje się do dalszej pracy. Najlepsze z otrzymanych skanów miały błędy geometryczne rzędu 

dwóch-trzech milimetrów, najgorsze – prawie centymetra. Co więcej, charakter tych błędów 

uniemożliwiał w dużej mierze ich skorygowanie dostępnymi metodami.  

Z uwagi na alarmująco złe wyniki, zaczęliśmy szukać innych technologii precyzyjnej digitalizacji map. 

Znaleźliśmy jedynie dwa dostępne w Warszawie komercyjnie skanery płaskie dedykowane do 

zastosowań kartograficznych. Dzięki uprzejmości Dyrektora APPoz, mogliśmy jeszcze raz wypożyczyć 

oryginały i wskanować je ponownie. 

Skany wykonane na skanerze płaskim SMA VERASCAN 36100 uznaliśmy za nadające się do kontynuacji 

projektu. Co jednak nie oznacza, że skany te są pozbawione wad i że mogą stanowić wierną reprodukcję 

oryginałów. Oznacza to jedynie, że uznaliśmy, że nie mamy technicznych i finansowych możliwości 

uzyskania lepszej jakości skanów i musimy uznać ten poziom dokładności za wystarczający. W trakcie 

pracy nad wcześniejszymi skanami zebraliśmy także pewne doświadczenia i refleksje na temat  innych 

problemów z cyfrowymi kopiami zabytkowych dokumentów, co podsumowujemy dalej. 

Należy zauważyć, że na jakość skanowania ma wpływ nie tylko skaner, ale także stan zachowania 

dokumentu. W przypadku naszego projektu, oryginałem był nie dwustuletni zabytek, a jego 

dwudziestowieczna fotokopia, jednak i tu okazało się, że stan zachowania arkuszy po siedemdziesięciu 

latach powodował dość poważne trudności w reprodukcji cyfrowej. Uogólniając zauważone w trakcie 

naszej pracy problemy możemy stwierdzić, że zabytki kartograficzne rzadko spełniają podstawowy 

warunek jednoznacznej digitalizacji: nie są płaskimi i spójnymi fizycznie prostokątami. 

Fotokopie mapy Gaula z APPoz noszą ślady uszkodzeń typowych dla map zabytkowych: arkusze były 

wielokrotnie składane, przechowywane w złych warunkach a w końcu dość nieprofesjonalnie 

konserwowane na przestrzeni dekad. Papier został dość niedbale podklejony arkuszami 

konserwatorskimi, a w jednym przypadku arkusz został naklejony na grubą tekturę, która uległa trwałej 

deformacji. W rezultacie mieliśmy do czynienia z całym katalogiem wad, które utrudniały skanowanie. 

Dodawszy do tego kilka innych, powszechnie spotykanych problemów, możemy zebrać listę: 

1. utrwalone fałdy i fałdki papieru 

2. pofałdowania i przetarcia papieru na zagięciach arkusza 

3. trwałe odkształcenia na zagięciach uniemożliwiające wyprostowanie obu sąsiadujących części 

4. zagięte krawędzie czy narożniki zasłaniające treść pod spodem 

5. rozdarcia uniemożliwiające jednoznaczne ułożenie części arkusza względem siebie 
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6. deformacja sztywnego podkładu uniemożliwiająca płaskie ułożenie arkusza 

7. podklejenie rozdzielonych fragmentów arkusza na płótnie czy innym materiale 

Błędy mogą wynikać także z działań operatora skanera. Zakładając profesjonalizm personelu 

obsługującego zaawansowany sprzęt tego typu, nie możemy wykluczyć, że operator nie popełni 

jakiegoś błędu wpływającego na ostateczną jakość skanu. W naszym przypadku, prócz pomylonych i 

brakujących arkuszy, mieliśmy przykład dość nieoczywistego błędu, który wpłynął na jakość skanu. 

Ponieważ chcieliśmy sprawdzić precyzję oddawania wymiarów liniowych skanera, na którymś etapie 

poprosiliśmy operatora o wskanowanie obok arkusza zwykłej linijki, aby odczytać z niej wymiar w skali 

oryginału. Operator położył obok oryginału pierwszą linijkę jaką znalazł, i wykonał zamówione skany. 

Problem w tym, że linijka, której użył, miała ponad 3 mm grubości, co wystarczyło żeby uniemożliwić 

dociśnięcie arkusza  do szyby skanera na całej powierzchni. Ponieważ był to skaner typu Zeutschel, 

różnica trzech milimetrów odległości od obiektywu kamery na jednym końcu stołu roboczego 

wystarczyła do pogorszenia ostrości i zaburzenia, i tak już kiepskiej, geometrii skanu. Ten, tzw. czeski 

błąd jest dobrym przykładem pułapek czyhających na drodze do dokładnego skanu. Musimy wymagać 

od operatorów skanerów najwyższej dokładności i przestrzegania wszelkich ustalonych procedur.  

Zestawiając, nawet teoretycznie, katalog możliwych błędów operatorów, powinniśmy wspomnieć o 

stopniu skomplikowania współczesnego oprogramowania skanerów. Wybranie niewłaściwego trybu 

skanowania jest bardzo łatwe, szczególnie, że mapy skanowane są rzadko, a mogą wymagać innych 

nastawień, niż dokumenty innego typu. 

W przypadku skanowania map dużego formatu, zazwyczaj nie ma możliwości wskanowania całego 

arkusza w jednym kawałku. Skanuje się fragmenty arkusza i montuje je cyfrowo w całość. Jednak 

montaż cyfrowy, nawet gdy cząstkowe skany są idealne geometrycznie, może powodować pogorszenia 

jakości obrazu (np. z uwagi na konieczność obrócenia części obrazu o pewien kąt) a także zależy od 

poziomu wyszkolenia i sprawności operatora. W przypadku wad samych skanów, idealne połączenie 

części jest po prostu niemożliwe; operator może ulec pokusie ręcznej kompensacji błędów skanera, w 

rezultacie tworząc obraz jeszcze bardziej odbiegający od oryginału. 

W jednym przypadku natknęliśmy się na szczególny problem leżący na styku ograniczeń sprzętowych i 

ograniczeń organizacyjnych: oprogramowanie jednego ze skanerów nie pozwalało na zapisanie pliku 

wynikowego powyżej 1 GB wielkości. Nie był to błąd ludzki, lecz ograniczenie o charakterze 

systemowym: prawdopodobnie uaktualnienie oprogramowania, rozbudowa hardware'u  czy zmiana 

systemu operacyjnego pozwoliłyby na jego wyeliminowanie. Jednak z jakichś powodów nie zrobiono 

tego, i wskanowanie arkusza o wymaganych wymiarach (pomimo technicznych możliwości skanera) 

nie było możliwe. Jest to przy okazji memento, że rosnące możliwości techniczne sprzętu powodują 

zwiększanie się rozmiaru plików roboczych, co nie zawsze jest uwzględniane przy planowaniu prac 

naukowych. Samo przenoszenie czy przesyłanie dużych plików wymaga wcześniejszego sprawdzenia 

możliwości technicznych. 

Wyniki szczegółowe 

W trakcie prac nad mapą Gaula/Raczyńskiego wykonaliśmy w sumie pięć kompletów skanów tzw. kopii 

APPoz mapy Gaula (fotokopii zachowanej w APPoz) i jeden komplet kopii BRacz (fotokopii z BRacz). W 

niniejszym opracowaniu zajmujemy się wyłącznie skanami kopii APPoz. 

Ponieważ w większości przypadków nie mieliśmy możliwości porównywania skanów z oryginałem ani 

możliwości wykonania skanów specjalnego oryginału (np. papieru milimetrowego), jedynym 

sposobem na kontrolę wierności geometrycznej była tzw. metoda krzyżowa. Skanowaliśmy ten sam 

oryginał na tym samym skanerze dwukrotnie, za drugim razem obracając go o 90 stopni. Następnie w 
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programie Adobe Photoshop nakładaliśmy oba skany na siebie i stosując wyłącznie obrót i przesunięcie 

próbowaliśmy znaleźć najlepsze ich dopasowanie. 

W zasadzie, jeżeliby skaner oddawał geometrię oryginału w sposób idealny, obie kopie powinny 

nałożyć się na siebie z dokładnością do pojedynczych pikseli. Niestety, w żadnym z badanych 

przypadków tak nie było. 

Wyniki szczegółowych pomiarów różnic pomiędzy skanami tego samego oryginału: 

1. Skaner Zeutschel Omniscan 10000 A1: do 9 mm; rozkład błędów nieliniowy (nierównomierne 

rozłożenie różnic na powierzchni arkusza i różny kierunek tych różnic) 

2. Skaner rolkowy Contex IQ Quattro: do 6 mm/1000 mm (zniekształcenie liniowe, korygowalne – 

rozciągnięcie wzdłuż jednej osi) 

3. Skaner rolkowy Océ TCS 400: do 4 mm/1000 mm (zniekształcenie liniowe, korygowalne – 

rozciągnięcie wzdłuż jednej osi). Rozdzielczość skanu 400 dpi – za niska do naszych zastosowań 

4. Skaner płaski SMA VERASCAN 36100: do 0,4 mm/1000 mm (zniekształcenie liniowe, korygowalne) 

i ok. 0,2 mm lokalnych odchyleń (niekorygowalne) 

W drugim etapie, porównaliśmy skany ze skanera Zeutschel Omniscan 10000 A1 ze skanami z 

(uznanego za referencyjny) SMA VERASCAN 36100. Po ręcznym zorientowaniu obu skanów, w 

programie Photoshop określiliśmy wektor różnicy pomiędzy położeniem punktów na węzłach siatki 

34x29 (prawie tysiąc punktów pomiarowych). Po zanalizowaniu różnic w ok 700 punktach 

stwierdziliśmy dokładną zgodność (błąd poniżej 0,1 mm) w jedynie 1% punktów, błąd większy niż 2 mm 

zmierzono w 0,6% punktów pomiarowych, a maksymalne odchylenie wynosiło ponad 4 mm. Rozkład 

błędów na powierzchni skanu był przypadkowy, rezultaty były jednak powtarzalne dla różnych skanów 

i różnych oryginałów. Świadczy to o trwałym zaburzeniu geometrii badanego skanera Zeutschel. 

Wnioski i dyskusja 

Podsumowując, można wskazać trzy typy skanerów wielkoformatowych: 

1. Skanery obiektywowe (Zeutschel) – urządzenia takie są powszechnie używane w archiwach w 

Polsce. Ich zaletą jest niewątpliwie wygoda użytkowania jednak sama konstrukcja powoduje, że 

nie dają zadowalających wyników przy skanowaniu oryginałów dużego rozmiaru.  Nieliniowe 

zniekształcenia geometryczne rzędu 5-10 mm są być może akceptowalne przy skanowaniu 

rękopisów, jednak dyskwalifikują kopię w przypadku mapy. Także uzyskiwana rozdzielczość 600 

dpi jest prawdopodobnie interpolowana z niższej rozdzielczości optycznej. W rezultacie skan mapy 

nie nadaje się do praktycznych zastosowań naukowych. Wykonane przez nas testy i pomiary miały 

na celu jedynie wykazanie istnienia zniekształceń, a nie ich techniczną analizę, więc zastosowana 

metodologia nie może służyć do uogólnień. 

2. Skanery rolkowe – dwa testowane skanery rolkowe dały obrazy podobnej jakości, z tym, że w obu 

przypadkach test krzyżowy wykazał liniowe zniekształcenie geometryczne rzędu 2-3 mm 

(rozciągnięcie w jednym kierunku). Takie zniekształcenie (jeżeli wcześniej znane i stałe w czasie) 

jest możliwe do skompensowania w procesie obróbki cyfrowej, jednak operator skanera musi być 

świadomy konieczności dokonania kalibracji. Drugim, bardzo poważnym problemem jest słaba 

odporność skanerów rolkowych na nierówności papieru oryginału: w co najmniej jednym 

przypadku fałdka papieru spowodowała zaburzenie prędkości przesuwu i poważne błędy w 

geometrii uzyskanej kopii. Teoretycznie możliwe jest użycie ochronnych arkuszy przezroczystej 

folii, jednak duże nierówności struktury arkusza nie mogą być w ten sposób skompensowane. 

Osobnym, ale bardzo poważnym problemem jest możliwość uszkodzenia zabytku przez 

mechanizm przesuwu skanera. Delikatne czy uszkodzone oryginały nie mogą być w ogóle 

skanowane na takim sprzęcie.  
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3. Skanery płaskie – jest to jedyny rodzaj skanera w pełni nadający się do skanowania map. 

Ograniczeniem jest tu bardzo wysoka cena takich urządzeń i ich rozmiar. W rezultacie dostępność 

takiego sprzętu jest bardzo ograniczona. W Warszawie znaleźliśmy tylko dwie instytucje oferujące 

komercyjne usługi na takim sprzęcie. W żadnym, znanym nam archiwum takiego sprzętu nie ma. 

Uzyskane przez nas rezultaty wskazują, że i skanery płaskie zniekształcają w pewnym stopniu 

geometrię oryginału, jednak maksymalna zmierzona różnica pomiędzy skanami w próbie krzyżowej 

wynosiła 0,4 mm a większości punktów mniej niż 0,2 mm, co uznaliśmy za wynik wystarczająco dobry 

dla na szych zastosowań. Stan zachowania skanowanych oryginałów i tak nie pozwalał na uzyskanie 

znacząco lepszej precyzji. Maksymalna rozdzielczość 600 dpi daje rozmiar piksela rzędu 0,04 mm, czyli 

średni błąd 0,2 mm to 5 pikseli. Obróbka cyfrowa skanów może powodować zniekształcenia tego rzędu. 

Nawet użycie najlepszego dostępnego dla nas skanera nie dało rezultatów w pełni bezbłędnych. Na 

skanach z SMA VERASCAN 36100 znaleźliśmy drobne artefakty. Były to plamy będące prawdopodobnie 

śladem skazy w szybie skanera i w jednym przypadku niewyjaśnione lokalne przesunięcie obrazu o ok. 

1 mm, być może spowodowane zaburzeniem przesuwu głowicy skanującej lub, co bardziej 

prawdopodobne, błędem łączenia pasów skanu z poszczególnych elementów optycznych skanera. 

Błędy te, choć niewielkie w skali arkusza mapy nie mogłyby być zlekceważone przy wykonywaniu 

archiwalnej digitalizacji zabezpieczającej. 

W świetle wyników naszych – bardzo wstępnych, należy zauważyć – badań, znaczna część używanych 

powszechnie w archiwach, muzeach i placówkach naukowych skanerów wielkoformatowych może w 

ogóle nie nadawać się do skanowania map ze względu na przekłamania geometryczne. Skanery o 

akceptowalnej wierności geometrycznej są bardzo trudno dostępne a prawdopodobnie w ogóle nie są 

na wyposażeniu placówek archiwalnych. Jednocześnie bardzo niepokojącym jest brak świadomości 

istnienia problemów z geometrią skanów wśród operatorów skanerów i kadry instytucji archiwalnych. 

Obowiązujące w Polsce zalecenia dotyczące digitalizacji zabezpieczającej nie wspominają o większości 

problemów na jakie natrafiliśmy. Planując pracę nad cyfrową kopią zabytkowej mapy, badacz musi 

zdawać sobie sprawę z ograniczeń technicznych skanu i możliwych błędów zawartych w cyfrowej kopii. 

Nie wolno dłużej traktować skanu jako wiernego odwzorowania wyglądu zabytku. W każdym 

przypadku publikacji cyfrowej należy ustalić możliwie szczegółowo możliwe błędy zawarte w cyfrowej 

kopii. 

Na koniec można wskazać szereg szczegółowych rekomendacji dla osób opracowujących cyfrowe kopie 

dawnych map: 

1. Jeżeli to możliwe, mapy powinny być skanowane wyłącznie na (możliwie najwyższej klasy) płaskich 

skanerach wielkoformatowych. Nawet w takim przypadku pytanie o dokładność odwzorowania 

geometrii skierowane do operatora czy właściciela skanera nie jest bezzasadne. Oczywiście w 

obecnych warunkach, kiedy archiwa nie dysponują takimi skanerami a nie są skłonne zezwalać na 

wynoszenie zabytków poza ich siedzibę, trudno jest spełnić ten warunek. Jednak środowisko 

naukowe powinno wywierać presję na archiwa, aby sprzęt tam zainstalowany pozwalał na 

wiarygodną reprodukcję wszystkich zabytków W przypadku użycia innych skanerów należy żądać 

od operatora/dysponenta skanera uwiarygodnienia poprawności geometrycznej urządzenia lub co 

najmniej określenia wielkości i charakteru przestrzennego błędów, jakie ten skaner generuje. W 

przypadku instytucji archiwalnych, podawanie takich informacji powinno stać się standardem. 

2. Rozdzielczość skanowania nie powinna być niższa niż 600 dpi. Niższa rozdzielczość nie pozwala na 

odróżnienie detali rysunku. 

3. W każdym przypadku skanowania map wielkoformatowych warto w jakiś sposób sprawdzić 

poprawność geometrii skanu. Naszym sposobem była wspomniana próba krzyżowa, można też 
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wskanować oryginał o znanej geometrii (jak np. papier milimetrowy) i sprawdzić poprawność 

odwzorowania. Ostatecznie można wykonać pomiary liniowe oryginału i porównać z analogicznymi 

pomiarami na skanie. 

4. Należy skontrolować poprawność kalibracji koloru. To zagadnienie wykracza jednak poza ramy 

niniejszego artykułu. 

5. Należy dokonać krytycznej analizy stanu fizycznego oryginału. Określić fragmenty arkusza, które 

można z pewnością traktować jako płaskie i spójne, oraz oznaczyć te fragmenty, które płaskie i 

spójne nie są, a więc nie mogą być odczytane ze skanu z całkowitą pewnością. Ten podział powinien 

być zawarty w opisie metodologicznym projektu. Pomiary odległości i kątów wykraczające poza 

obszary spójne nie powinny być traktowane jako dokładne. 

6. Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że skan lub zdjęcie cyfrowe zabytkowej mapy nie mogą być 

traktowane jako wierne odwzorowanie oryginału, dopóki nie są spełnione dodatkowe przesłanki. 

Takimi przesłankami mogą być: potwierdzona wiarygodność skanera i procedury skanowania, 

zadowalający stan techniczny oryginału (płaskość, spójność), profesjonalnie przeprowadzona i 

udokumentowana korekcja błędów skanowania (korekcja geometrii oparta na kalibracji skanera 

czy precyzyjnych pomiarach, cyfrowe przemontowanie części skanu w celu odtworzenia geometrii 

itp. Wobec braku ustalonej metodologii takich korekcji, należy podchodzić ostrożnie do takich 

działań) 

Cyfrowy retusz arkuszy 

Dalszym etapem prac, po otrzymaniu wystarczająco wiarygodnych skanów była ich cyfrowa obróbka. 

Zdecydowaliśmy się na zabieg edytorski polegający na stworzeniu tzw. „metaarkuszy” bazujących na 

fotokopiach z Archiwum, ale pozbawionych sygnatur z lat czterdziestych XX wieku (Ryc. 6). Dzięki temu 

chcieliśmy odtworzyć oryginalny wygląd arkuszy. 

 

Ryc. 6 Przykłady arkuszy mapy:  

1 – Kopia z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 
2 – Kopia z Archiwum Państwowego w Poznani, 
2 – Kolorowy „metaarkusz” po ingerencjach edytorskich. 

 

Potrzeba przywrócenia uszkodzonych zabytków do stanu zbliżonego do oryginalnego może mieć różną 

motywację i może być w mniejszym czy większym stopniu dyskusyjna, jednak często takie działanie 
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jest niezbędne. Uszkodzony obraz, mapa czy rękopis ma mniejszą wartość naukową czy artystyczną, 

niż ten sam zabytek przywrócony do stanu oryginalnego, oczywiście pod warunkiem, że rekonstrukcja 

jest przeprowadzona fachowo. Niekiedy uszkodzenia uniemożliwiają wręcz odczytanie treści 

dokumentu. 

Profesjonalna konserwacja i rekonstrukcja zabytków jest zazwyczaj pracochłonna i kosztowna, i w 

wielu przypadkach nieopłacalna. Dotyczy to szczególnie zabytków papierowych, gdzie ingerencja 

konserwatora ogranicza się często do podklejenia zabytku na dodatkowym arkuszu papieru. Jest 

jednak sposób, aby przyspieszyć i ułatwić rekonstrukcję dokumentów obrazowych, którym jest użycie 

cyfrowych narzędzi obróbki obrazu.  

Retusz i rekonstrukcja treści na cyfrowej kopii zabytku nie zastąpi konserwacji samego oryginału, ale 

pozwala na stworzenie użytecznego wirtualnego obrazu dokumentu w stanie bardziej zbliżonym do 

oryginalnego. Jednocześnie, taka rekonstrukcja nie ingeruje w stan oryginału, a więc jest całkowicie 

odwracalna. Powstały obraz cyfrowy może zostać wydrukowany w celu stworzenia materialnej kopii. 

Tak kopia może być używana choćby w celach ekspozycyjnych chroniąc oryginał przed dalszym 

zniszczeniem. Cyfrowa rekonstrukcja może być także używana w celach badawczych. 

Narzędzia cyfrowej obróbki obrazu są od dawna stosowane w fotografii profesjonalnej, reklamie czy 

szeroko pojętej grafice. Ponieważ narzędzia te używane są w celach komercyjnych, szczególnie w 

obróbce zdjęć reklamowych czy przy tworzeniu filmów, ich funkcje są stale doskonalone. Postęp 

techniczny w tej dziedzinie doprowadził do stworzenia narzędzi pozwalających na niesłychanie 

zaawansowane ingerencje w obraz cyfrowy. Te narzędzia mogą dziś nie tylko udoskonalać cerę 

modelek na zdjęciach reklamowych; mogą też posłużyć do rzetelnej rekonstrukcji zabytków 

obrazowych. 

Możliwość użycia cyfrowych metod obróbki obrazu do rekonstrukcji zabytku jest oczywiście 

ograniczone kilkoma czynnikami. Po pierwsze, zabytek musi dać się wskanować lub sfotografować, w 

całości bądź we fragmentach. Po drugie, stan zachowania zabytku musi być na tyle dobry, że 

operowanie na cyfrowej kopii może mieć sens. Jeżeli na przykład większe fragmenty dokumentu nie są 

możliwe do odczytania w świetle widzialnym, obróbka cyfrowa nie ma sensu. Mówimy tu o sytuacjach, 

kiedy zasadnicza część treści dokumentu jest możliwa do odczytania.  

Jednak, kiedy stan dokumentu pozwala na jego digitalizację, narzędzia cyfrowej obróbki obrazu dają 

ogromne możliwości ingerencji w jego treść: sama manipulacja jasnością czy kontrastem obrazu 

pozwala na ujawnienie szczegółów niezauważalnych gołym okiem. Możliwość złożenia fragmentów 

podzielonego dokumentu w całość pozwala na łatwiejsze odczytanie całości. Usunięcie uszkodzeń, 

zabrudzeń czy nieoryginalnych fragmentów pozwala na próbę odtworzenia oryginalnego wyglądu 

zabytku. 

Cyfrowa rekonstrukcja ma jeszcze jedną przewagę nad tradycyjnymi metodami konserwatorskimi: 

ponieważ rekonstrukcja nie ingeruje w fizyczny stan zabytku, może być w razie potrzeby powtarzana 

nawet wielokrotnie przez różnych autorów dając różne wyniki. Ponieważ konserwacja zabytków -- nie 

bez przyczyny będąca dziedziną ulokowaną pomiędzy nauką a sztuką -- jest zawsze w pewnym stopniu 

subiektywna, możliwość powtórzenia ingerencji w stan zabytku przez innego autora jest bezcenna.  

Do niedawna retusz fotografii był sztuką. Korekcja niedoskonałości cery na zdjęciach tak, aby retusz 

nie był widoczny wymagała dużych umiejętności i była czasochłonna. Dziś zestaw narzędzi do retuszu 

oferowanych przez profesjonalne programy graficzne pozwala nawet nie w pełni profesjonalnemu 

operatorowi  na osiągnięcie doskonałych rezultatów w znacznie krótszym czasie. Te same narzędzia 

mogą z powodzeniem być użyte w obróbce cyfrowych kopii zabytków. Ostateczny rezultat będzie 
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zawsze zależał od umiejętności operatora, jednak czas wykonania pracy jest dziś nieporównanie 

krótszy nie kilka lat temu. Także postęp techniczny w budowie skanerów, większa moc obliczeniowa 

komputerów i nieporównanie doskonalsze metody druku pozwalają dziś na opracowania jeszcze 

niedawno nierealne. 

W ramach projektu cyfrowej edycji mapy Gaula/Raczyńskiego do opracowania tzw. „metaarkuszy” 

użyliśmy programu Adobe Photoshop CC do próby odtworzenia wyglądu niezachowanego oryginału 

dziewiętnastowiecznej mapy rękopiśmiennej na podstawie jej dwudziestowiecznych fotokopii. 

Istniejące fotokopie z lat czterdziestych są oczywiście czarno-białe i ich stan nie jest najlepszy. Nasza 

próba rekonstrukcji oryginału mapy polegała na porównaniu dwóch kompletów fotokopii z różnych 

źródeł i wydobyciu z nich maksymalnej ilości informacji na temat oryginału. Następnie dokonaliśmy 

próby rekonstrukcji kolorystyki oryginalnej mapy. 

Dysponowaliśmy dwoma kompletami różnych fotokopii tego samego zabytku: z Archiwum 

Państwowego w Poznaniu oraz z Biblioteki Raczyńskich. Każda z fotokopii miała pewne 

niedoskonałości, jednak przez porównanie ich cyfrowych obrazów mogliśmy stworzyć wypadkowy 

obraz łączący obie wersje, nieporównanie bardziej zgodny z wizerunkiem niezachowanego zabytku, niż 

każda z kopii z osobna. Manipulując krzywymi tonalnymi mogliśmy wydobyć z każdej z kopii elementy 

niewidoczne na drugiej. Bez cyfrowej obróbki takie zabiegi nie są możliwe. 

Tworząc rekonstrukcję mapy, usunęliśmy cyfrowo uszkodzenia i zabrudzenia fotokopii widoczne na 

skanach, usunęliśmy dwudziestowieczne artefakty, spróbowaliśmy uczytelnić źle naświetlone 

fragmenty. Następnie, także w programie Photoshop nałożyliśmy na monochromatyczny obraz mapy 

zrekonstruowane kolory podmalówki. Nałożenie koloru nie ingerowało w sam rysunek kopii i mogło 

być wielokrotnie korygowane w celu dobrania najbardziej prawdopodobnych kolorów. 

Ponieważ wszystkie te zabiegi mają charakter w dużym stopniu subiektywny, ich ostateczny wynik, 

czyli rekonstrukcja niezachowanego dokumentu, także podlega dyskusji. Jednak tu technologia 

cyfrowa daje niezwykle ważne narzędzie: publikacja rekonstrukcji uzupełniona jest o oryginale skany, 

tak, że odbiorca ma możliwość porównania wszelkich elementów rekonstrukcji z materiałem 

źródłowym. Znając źródło i metodologię wykonania rekonstrukcji odbiorca może krytycznie ocenić a 

nawet skorygować nasz wynik. Poniżej prezentowane są najbardziej jaskrawe przykłady ingerencji. Na 

oryginalnym skanie widoczne są uszkodzenia papieru, białe ubytki (plamki na negatywie) i zabrudzenia. 

Na skanie po retuszu: większość plam usunięta (Ryc. 7). Czas obróbki takiego fragmentu to szacunkowo 

od 10 do 20 minut w zależności od wprawy operatora. 
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Ryc. 7 Przykład retuszowania uszkodzeń papieru (1). Skan oryginalny u góry, po retuszu – u dołu. 

Kolejny przykład uszkodzeń papieru to białe plamki widoczne na oryginalnym skanie. W wyniku retuszu 

zostały one usunięte (Ryc. 8). Zwraca uwagę zachowanie rysunku nawet najcieńszych linii w miejscach 

retuszowanych. 
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Ryc. 8 Przykład retuszowania uszkodzeń papieru (2). Skan oryginalny u góry, po retuszu – u dołu. 

Kalibracja i mozaikowanie (Tomasz Panecki) 
Po zeskanowaniu przystąpiono do nadania mapie georeferencji, tj. dopasowania jej do współczesnego 

układu współrzędnych w programie GIS za pomocą punktów dostosowania (obiektów topograficznych) 

zidentyfikowanych na mapie dawnej i współczesnej93. Ten zabieg miał na celu uwspółcześnienie treści 

mapy oraz umożliwienie wykonania kolejnego etapu – opracowania przestrzennej bazy danych. W 

procesie georeferencji map historycznych kluczowa jest dokładność ich wpasowania w układ 

współczesny. Dokładność mierzona Średnim Błędem Kwadratowym (RMS) nigdy nie będzie równie 

wysoka, co w przypadku map współczesnych, a na efekt końcowy wpływa wiele czynników począwszy 

                                                           
93 A. Affek, Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS, red. J. Plit, J. Nita, w: Źródła kartograficzne w 
badaniach krajobrazu kulturowego: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 2012, s. 48–62 (t. 16). 
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od stopnia dokładności (kartometryczności) samej mapy, stanu jej zachowania, błędów geometrii przy 

skanowaniu, ale także liczby i charakteru punktów dostosowania czy zastosowanego algorytmu 

transformacji. Należy jeszcze zaznaczyć, że osiągnięcie wyższej dokładności (niższego RMSE) kalibracji 

dawnej mapy przeważnie skutkuje jej graficzną deformacją: silnym zniekształceniem obrazu, który jest 

dopasowywany do współczesnego układu odniesienia. Przykładem takiego działania jest kalibracja 

fragmentu mapy szczególnej województwa lubelskiego94 (Ryc. 9). 

 

Ryc. 9 Kalibracja fragmentu mapy szczególnej województwa lubelskiego (Szady 2008, s. 280, ryc. 1 i 2) 

W przypadku kalibracji mapy Gaula/Raczyńskiego założono równowagę między dokładnością kalibracji 

a stopniem deformacji obrazu, tzn. celem było możliwie precyzyjne osadzenia mapy w układzie 

współrzędnych i połączenie jej arkuszy przy jednoczesnym braku zniekształceń wpływających na 

percepcję całości. Aby osiągnąć ten cel, na przykładzie sąsiadujących arkuszy („Babimost” i „Poznań”) 

przeprowadzono próby kalibracji arkuszy dwoma algorytmami: Helmerta (transformacja liniowa, 

„similarity transformation”) oraz metodą Spline („rubbeersheeting). Taki wybór wynikał z 

dotychczasowych doświadczeń w kalibracji map dawnych: zastosowaniu funkcji globalnej (Helmerta), 

                                                           
94 B. Szady, Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej, „Polski Przegląd 
Kartograficzny“ 3 (40), 2008, s. 279–283, s. 280. 
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która nie zniekształca obrazu, ale nie wpasowuje go dokładnie w układ odniesienia albo funkcji 

lokalnych (Spline), które wpasowują idealnie obraz kosztem jego deformacji95. 

Transformacja Helmerta to globalna transformacja geometryczna, która skaluje, obraca i dopasowuje 

obrazy lub współrzędne między dowolnymi dwiema przestrzeniami euklidesowymi. W tej 

transformacji linie równoległe pozostają równoległe także po przekształceniu. Punkt środkowy odcinka 

linii pozostaje punktem środkowym, a wszystkie punkty na linii prostej pozostają na linii prostej, co 

sprawia, że arkusze transformowane są bez zniekształceń i zachowują źródłową geometrię96. Po tak 

przeprowadzonej kalibracji błędy wyniosły: 340 m. („Babimost”) oraz 270 m. („Poznań”) względem 

współczesnej topografii i ok. 200 m. względem sąsiadujących arkuszy (Ryc. 10). Do zalet transformacji 

Helmetra należy zaliczyć fakt, że geometria mapy nie jest w jej wyniku korygowana, obraz mapy nie 

jest zniekształcony i pozostaje w oryginalnej, źródłowej geometrii (Ryc. 11). Wady po części wynikają 

zalet: ze względu na brak zniekształcania geometrii, transformacja generuje pewne błędy dopasowania 

zależne od kartometryczności samej mapy. 

 

Ryc. 10 Kalibracja arkuszy „Babimost” i „Poznań” transformacją Helmetra. 

 

                                                           
95 A. Affek, Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS, red. J. Plit, J. Nita, w: Źródła kartograficzne w 
badaniach krajobrazu kulturowego: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 2012, s. 48–62 (t. 16); G. Timár, G. Molnár, Map grids and 
datums, Budapeszt 2013; T. Panecki, Problemy kalibracji mapy szczegółowej Polski w skali 1:25 000 Wojskowego 
Instytutu Geograficznego w Warszawie, „Polski Przegląd Kartograficzny“ 2 (46), 2014, s. 162–172. 
96 http://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/term/helmert%20transformation 

http://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/term/helmert%20transformation
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Ryc. 11 Siatka zniekształceń arkusza „Międzyrzecz” po kalibracji transformacją Helmerta. Zachowane są katy proste, co 
oznacza, że obraz mapy nie został zniekształcony. 

Drugą próbą była transformacja metodą Spline („rubbersheeting”). Jest to transformacja 

optymalizowana pod kątem lokalnej dokładności, ale nie globalnej (jak liniowa). Opiera się na 

wielomianie składającego się z części, który zachowuje ciągłość między sąsiednimi wielomianami. 

Transformacja przekształca źródłowe punkty kontrolne dokładnie w docelowe punkty kontrolne, ale 

piksele znajdujące się w pewnej odległości od punktów kontrolnych są interpolowane. Ta 

transformacja jest przydatna, gdy punkty kontrolne są ważne i konieczne jest ich dokładne 

wpasowanie. Dodanie większej liczby punktów kontrolnych (minimum 10) może zwiększyć ogólną 

dokładność transformacji97. W efekcie arkusze wpasowywane są do topografii i zniekształcane poprzez 

dostosowanie punktów kontrolnych do referencyjnych, a błąd RMS wówczas wynosi 0 metrów. 

Kosztem zerowego błędu są zniekształcenia i deformacje obrazu negatywnie wpływające na jego 

percepcję (Ryc. 13). Przy analizie dokładności, w wypadku tego algorytmu nie mówimy o błędzie RMS: 

powinniśmy raczej podawać informacje o liczbie punktów dostosowania (przy podobnej powierzchni 

arkuszy na obydwu było ich po 12). Mimo zerowego błędu RMS, transformacja ta pozornie tylko daje 

najlepsze rezultaty. Tam, gdzie nie ma punktów mamy do czynienia z lokalną interpolacją, czego 

skutkiem jest większe (niż w przypadku transformacji Helmerta) przesunięcie między arkuszami (nawet 

do 400 m.). 

                                                           
97 http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/fundamentals-for-
georeferencing-a-raster-dataset.htm#GUID-E0959E92-489D-4956-BF2B-B50170242E22 

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/fundamentals-for-georeferencing-a-raster-dataset.htm#GUID-E0959E92-489D-4956-BF2B-B50170242E22
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/fundamentals-for-georeferencing-a-raster-dataset.htm#GUID-E0959E92-489D-4956-BF2B-B50170242E22
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Ryc. 12 Kalibracja arkuszy „Babimost” i „Poznań” transformacją Spline.  
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Ryc. 13 Siatka zniekształceń arkusza „Międzyrzecz” po kalibracji transformacją Spline.  

Chcąc zachować źródłową geometrię, bez jej deformowania zdecydowano się zastosować 

transformację Helmetra (liniową). Dodatkowym argumentem było lepsze dopasowanie styków arkuszy 

w tym rodzaju transformacji, co miało znaczenie przy mozaikowaniu (łączeniu) ich ze sobą. Ze względu 

na brak siatki kartograficznej, do kalibracji wykorzystano topograficzne punkty kontrolne („Ground 

control points”). Przeważnie były to kościoły istniejące 200 lat temu i dzisiaj. Informacje na temat błędu 

RMS oraz liczby punktów kontrolnych dla każdego arkusza prezentuje tabela. Błędy wahały się od 229 

m. (arkusze „Śrem” i „Wschowa”), przez około 200-300 metrów aż do ok. 500 m. (arkusz 

„Międzyrzecz”) (Ryc. 14, Tab. 2). Błąd oscylujący wokół 200-300 metrów należy uznać za bardzo dobry 

wynik, szczególnie w porównaniu z innymi mapami z epoki98. Około 229 m. błędu na arkuszu „Śrem” 

może wynikać z faktu, że jest on w największym stopniu wykończony, natomiast znacznie większy błąd 

na arkuszu Międzyrzecz z faktu jego nienajlepszego stanu fizycznego, szczególnie zagięć.  

Tab. 2 Wyniki kalibracji poszczególnych arkuszy. 

LP nazwa arkusza liczba punktów kontrolnych RMSE (w metrach) 

1 Babimost 23 302 

2 Kościan 27 327 

3 Krobia  15 331 

4 Międzyrzecz 42 502 

5 Oborniki 21 416 

6 Poznań 32 276 

7 Śrem 17 229 

8 Wschowa 25 229 

 

                                                           
98 S. Pietkiewicz, Analyse de l’exactitude de quelques cartes du XVIIe XVIIIe et XIXe siècle couvrant les territoires 
de l’ancienne Pologne, „Polski Przegląd Kartograficzny“ (32), 1960, s. 21–27. 
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Ryc. 14 Wyniki kalibracji poszczególnych arkuszy.. 

Kolejnym etapem było mozaikowanie arkuszy, czyli połączenie ich w jednolity obraz, dzięki czemu 

użytkownik może posługiwać się mapą jako całością, co znaczenie zwiększa użyteczność edycji. Z 

dwóch względów jest to jednak bardzo duży zabieg edytorski. Po pierwsze dlatego, że arkusze mapy 

najprawdopodobniej nie były (w stanie takim, w jakim je opracowano) przewidziane do łączenia. Po 

drugie, ponieważ część treści, np. nachodzącej na siebie z dwóch arkuszy, po ich połączeniu ulega 

usunięciu i będzie już dalej widoczna tylko na jednym z nich (por. Ryc. 5 – C)99. Z tego też względu 

istotne było zachowanie – jako komponentu edycji – także arkuszy nie połączonych. Jest to 

jednocześnie swego rodzaju dokumentacja edycji możliwa do osiągnięcia dzięki narzędziom cyfrowym. 

Samo połączenie arkuszy polegało na przycięciu ich w taki sposób, aby treść sąsiadujących nie 

nakładała się na siebie, ale płynnie przechodziła z arkusza na arkusz. Proces ten, podobnie jak kalibracja 

cechował się pewnym stopniem dokładności. Przeciętnie błędy między arkuszami zawierały się w 

wartościach między 100 a 150 m (Ryc. 15 – 2). Nie brakowało jednak miejsc, w których arkusze były 

niemal idealnie dopasowane, jak np. między  (Ryc. 15 – 1) ale niekiedy, jak w przypadku arkuszy 

„Międzyrzecz” i „Oborniki” mógł dochodzić nawet do 1 km (Ryc. 15 – 3). W przypadkach tego rodzaju 

zdecydowano się na pozostawienie tych niespójności, co ma na celu pokazanie użytkownikom 

                                                           
99 W tym wypadku w wersji zmozaikowanej zdecydowano się zachować treść z arkusza „Poznań”: nakładający się 
fragment był częścią właśnie tego powiatu. 
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niedoskonałości mapy: w których miejscach jest dokładna, a arkusze są spójne, a w których nie. Różnice 

w geometrii były natomiast poprawiane i korygowane na etapie opracowywania bazy danych. 

 

Ryc. 15 Przykłady łączenia arkuszy mapy Gaula/Raczyńskiego: 

1 – Arkusze „Babimost” (po lewej) i „Kościan” (po prawej) z idealnym niemal dopasowaniem treści. 
2 – Arkusze „Kościan” (na górze) i „Poznań” (na dole) jako przykłady typowych niespójności między arkuszami. 
3 – Arkusze „Międzyrzecz” (po lewej) i „Oborniki” (po prawej) jako przykłady dużych błędów przy mozaikowaniu. 

 

Rekonstrukcja barw (Piotr Kann, Tomasz Panecki) 
Jak wspomniano, ważnym elementem edycji była rekonstrukcja barw. Ponieważ mapa została 

opracowana jako barwny rękopis, ale zachowała się jedynie w postaci czarno-białych fotokopii 

zdecydowano się na ten krok, ponieważ – po pierwsze – zbliżyło to obraz mapy do oryginału z XIX wieku 

oraz – po drugie – dokonane w ten sposób uczytelnienie polepszyło jej percepcję wśród użytkowników. 

Rekonstrukcja przebiegała w dwóch etapach.  

Pierwszy polegał na wektoryzacji treści mapy w programie graficznym (Adobe Photoshop), przy czym 

istotne było sklasyfikowanie elementów jednolitych pod względem maniery rysunku, którym następnie 

nadawano barwy. Głównie chodziło o pokrycie terenu, tj. zabudowa, lasy, bagna, jeziora, rzeki, przy 

czym niektóre z tych kategorii mogły się na siebie nakładać, np. bagno na las. Co więcej, kategorie te – 

wobec braku legendy na mapie – mają charakter rekonstruowany, tzn. rodzaj rysunku, który 

sklasyfikowaliśmy jako bagno, może także być interpretowany jako las łęgowy wzdłuż rzeki. W 

wykonaniu takiej kategoryzacji przydatne były inne rękopiśmienne mapy z epoki, do których dołączona 

była legenda. 

Drugi etap rekonstrukcji to nadanie odpowiednich barw poszczególnym kategoriom. Główną 

wątpliwością był kolor lasów, bowiem na niemal wszystkich mapach z tej epoki lasy były czarne, 

względnie ciemno szare, a nie zielone. Ta obserwacja dotyczy jednak map pruskich i austriackich, 
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bowiem na mapach francuskich (np. na mapie Cassiniego) lasy były zielone100. Istotnym pytaniem jest 

zatem którą „szkołą” kartograficzną kierował się kartograf: pruską (niemieckie pochodzenie E. Gaula – 

kartografa) czy francuską (związki polityczno-wojskowe E. Raczyńskiego z Francją napoleońską)? 

Jesteśmy w stanie stwierdzić, że maniera rysunku mapy Gaula/Raczyńskiego bardziej przypomina mapy 

francuskie (dosyć miękkie symbole i delikatna kreska) niż pruskie. Zdecydowaliśmy się zatem 

zastosować schemat barw zbliżony do francuskich (lasy zielone). 

Opracowanie bazy danych przestrzennych (Tomasz Panecki) 
Jednym z najważniejszych etapów i komponentów cyfrowej edycji mapy jest baza danych 

przestrzennych, która jest odpowiednikiem odczytu dokumentu tekstowego (wektorowa 

reprezentacja treści) oraz pełni rolę indeksu treści mapy. Opracowywanie takich baz przeważnie 

rozpoczyna się od przestudiowania legendy, a następnie transformacji zakresu treści mapy do struktury 

informatycznej101. Jednak wobec braku klucza znaków na mapie Gaula/Raczyńskiego konieczna była 

pełna analiza zakresu treści mapy i de facto rekonstrukcja jej legendy, co dotyczyło wszystkich 

elementów rysunku mapy. Ze względu na modelowy charakter edycji zdecydowano się przygotować 

bazę danych będącą niemal kompletną, cyfrową reprezentacją treści mapy. Zakres treści bazy danych 

jest zatem prawie całkowitym odbiciem rysunku mapy (oprócz rzeźby) i składa się na nią 10 warstw, 

które zostaną omówione w dalszej części. 

Przed przystąpieniem do prac nad bazą danych zdecydowano się na jasne określenie jej założeń 

Opracowanie bazy danych w formacie wektorowym możliwe jest w zasadzie na dwa odmienne 

sposoby: 

1. Wektoryzacja mapy wprost bez generalizacji innych ingerencji edytorskich, co przekłada się na 

„nakładkę” wektorową zgodną z rysunkiem podkładowym.  

2. Opracowanie wektorowych warstw analitycznych, w których treść wektorowa podlega 

uwspółcześnieniu i korekcji na podstawie kartometrycznych warstw referencyjnych oraz cechuje 

się z góry narzuconą generalizacją.. 

Obydwa punkty prezentują bardzo skrajne rozwiązania, więc postanowiono opracować pewien model 

hybrydowy. Założenia z punktu pierwszego mogą być niewystarczające z punktu widzenia 

użytkowników i analiz, ponieważ ich efektem będzie jedynie prosta wektoryzacja rysunku, z kolei 

rezultatem drugiego podejścia jest raczej rekonstrukcja krajobrazu, a nie edycja mapy. Założono zatem 

wektoryzację mapy bez generalizacji, ale za to z pewnymi ingerencjami w jej w geometrię szczególnie 

na łączeniach arkuszy oraz poprawianie ewidentnych błędów mapy czy umożliwienie prowadzenia 

analiz przestrzennych poprzez zachowanie sieciowego charakteru linii. Wektoryzacja treści mapy 

odbywała się w oprogramowaniu ArcGIS (obiekty punktowe, takie jak miejscowości i zakłady 

przemysłowe) oraz Photoshop (drogi i pokrycie terenu). 

Opracowując klasyfikację obiektów topograficznych na mapie Gaula/Raczyńskiego oparto się na 

doświadczeniach autora w zakresie projektowania historycznych baz danych przestrzennych102 i w 

związku z tym powiązano projektowaną strukturę z Bazą Danych Obiektów Topograficznych 

(BDOT10k), co szczegółowo prezentuje załącznik 1. Opracowano także pełen wykaz obiektów 

                                                           
100 B. Medyńska-Gulij, T.J. Żuchowski, European topography in eighteenth-century manuscript maps, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018. 
101 A. Głażewski, Modele rzeczywistości geograficznej a modele danych przestrzennych, „Polski Przegląd 
Kartograficzny“ 3 (38), 2006, s. 217–225; T. Panecki, Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów 
topograficznych, praca doktorska, Warszawa 2018. 
102 T. Panecki, Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych, praca doktorska, 
Warszawa 2018. 
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topograficznych w podziale na proponowane klasy (załącznik 2). W formie załączników prezentowane 

są także podstawowe pola w tabelach atrybutów (załącznik 3) oraz ich opis (załącznik 4). Poniżej 

scharakteryzowano metodyką oraz – po części – wyniki opracowywania poszczególnych warstw 

wektorowych treści mapy. 

Istotnym problemem w opracowaniu bazy danych była nieciągłość treści mapy, która – jak już 

wspomniano – w wielu miejscach była niedokończona. I tak, na pograniczu arkuszy „Babimost” i 

„Międzyrzecz” mamy do czynienia z „białymi plamami”, które w modelu wektorowym uzupełniono 

posiłkując się mapą Gilly’ego, która – jak już wspomniano – była najprawdopodobniej głównym 

materiałem źródłowym (Ryc. 16). Fakt ten odnotowano w bazie i każdy tak rekonstruowany obiekt 

posiada odpowiedni atrybut. Ten zabieg można porównać do odtworzenia nieczytelnego fragmentu 

pisma na rękopisie. 

 

Ryc. 16 Uzupełnianie przestrzennej bazy danych za pomocą mapy Gilly’ego 

Miejscowości (punkty) 

Podstawową i najważniejszą warstwą w bazie danych są miejscowości. W projekcie miejscowość 

została zdefiniowana jako „obszar 1) zabudowany, 2) zamieszkany, 3) posiadający nazwę własną, 4) 

wyodrębniony: morfologicznie (ma wyraźne granice) lub funkcjonalnie (ma funkcje, której żadna część 
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nie ma, ani nie jest częścią czegoś co ma) lub prawnie”.103 Można wskazać dwa główne problemy w ich 

modelowaniu. Pierwszy związany jest z kwestią wskazania obiektów topograficznych wyróżnianych na 

mapie, które wypełniają tę definicję, natomiast drugi z ich identyfikacją ze współczesnymi 

miejscowościami.  

Jeżeli chodzi o pierwszy problem, to uogólniając, można wskazać na mapie dwa rodzaje miejscowości: 

podstawowe i dodatkowe. Spośród podstawowych, wszystkie instancje tej kategorii są 

miejscowościami, podczas gdy  spośród dodatkowych, tylko część spełniająca pewne kryteria. Jako 

zbiór podstawowych kategorii można wyróżnić w świetle mapy: miasta, miasteczka, wsi i kolonie. 

Można je rozróżnić rodzajem stosowanego pisma (wersaliki/tekst) oraz symbolu (zabudowa 

zwarta/rozproszona) (por. Załącznik 2). Poza nimi istnieje także szereg innych typów obiektów 

antropogenicznych, z których niektóre instancje spełniają definicję miejscowości, podczas gdy inne nie. 

Mowa tu przede wszystkim o nazwie własnej jako wyznaczniku bycia miejscowością. Obiekty z nazwą 

własną, odrębne przestrzennie i funkcjonalnie, np. folwarki z nazwą własną mogą być uznane za 

„miejscowość”, te bez – za „zakład przemysłowy”. Czasami pojawiały się jednak problemy z jasnym 

zdefiniowaniem odrębności: nazewniczej („Młyn o 3 kołach” – nazwa własna czy zwyczajowa”) czy 

przestrzennej lub funkcjonalnej (karczma opisana taką samą nazwą jak wieś będąca jej częścią) (Ryc. 

17).  

 

           

Ryc. 17 Problemy z klasyfikacją obiektów topograficznych do klasy miejscowości na przykładzie młyna o wątpliwej nazwie 
własnej oraz karczmy o wątpliwej odrębności przestrzennej. 

Uznanie niektórych budynków czy zakładów przemysłowych za miejscowości może być w pewien 

sposób zgodne z konceptualizacją tego pojęcia w świetle mapy. Na arkuszu „Śrem” pokazującym dane 

statystyczne przy „miastach i wsiach” (wg opisu w legendzie) można je znaleźć także przy niektórych 

młynach, karczmach i folwarkach (Ryc. 18).  

                                                           
103 P. Kulicki, T. Związek, Definicje typów jednostek osadniczych i administracyjnych., red. B. Szady, w: 
Metodologia tworzenia czasowo-przestrzennych baz danych dla rozwoju osadnictwa oraz podziałów 
terytorialnych: [raport z projektu: "Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji 
geograficznej Jednostka naukowa: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Kierownik 
projektu: dr hab. prof. IH PAN Bogumił Szady] 2019, s. 437–454, s. 446. 
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Ryc. 18 Młyn („M. Plutowski”) jako miejscowość wraz z danymi statystycznymi oraz jako obiekt z nazwą własną („Młyn 
Zwolnieckie”).  

Ogółem, na 2300 budynków i zakładów przemysłowych, 549 (24%) posiadało nazwę własną i 

odrębność przestrzenną, a 351 (15%) zostało zidentyfikowanych ze współczesnymi miejscowościami 

(Ryc. 19). 

 

Ryc. 19 Budynki i zakłady przemysłowe odrębne przestrzennie i z nazwą własną na tle wszystkich. 

Aby zachować spójność pojęciową projektowanej bazy danych zdecydowano się rodzaje obiektów 

jednolitych pod względem funkcji i fizjonomii pozostawić w klasach „zakłady przemysłowe” oraz 

„budynek lub konstrukcje”. W takim wypadku odróżnienie miejscowości od obiektu będzie leżało po 

stronie wykorzystującego dane: osoba odpowiedzialna za przygotowanie edycji (oraz danych) wpisując 

w odpowiednią kolumnę nazwę własną obiektu może tym samym jedynie zasugerować, że może one 

spełniać definicję miejscowości. Wykorzystanie danych do konkretnych analiz zależy jednak od ich 

samych: konceptualizacji pojęć, stopnia generalizacji informacji i zadawanych pytań badawczych. 

Należy także pamiętać, że reprezentacja kartograficzna rzeczywistości to nie rekonstrukcja, a jedynie 

pewien jej model i próba odwzorowania za pomocą specyficznych środków wyrazu. Informacje, 
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szczególnie te dotyczące osadnictwa powinny zostać zweryfikowane przez inne źródła, szczególnie o 

charakterze spisowym. 

Drugim problemem była identyfikacja miejscowości ze współczesnymi. W bazie danych, poza nazwą, 

położeniem i typem miejscowości uwzględniono także identyfikator z Państwowego Rejestru Nazw 

Geograficznych (PRNG), dzięki któremu można powiązać informacje o miejscowości dawnej i 

współczesnej104. Identyfikacja miejscowości historycznych i współczesnych jest ważnym problemem i 

podejmowana jest w pracach nad słownikami historyczno-geograficznymi, atlasami i gazeterami. W 

niniejszej pracy posłużono się trzema kryteriami tożsamości dla miejscowości w ujęciu diachronicznym: 

lokalizacją, nazw i typem. Podstawowym kryterium identyfikacji była tożsamość lokalizacji: 

miejscowości z mapy Gaula/Raczyńskiego zostały połączone z najbliższą miejscowością klasy 

„miejscowość” z PRNG. Jedynym obszarem, na którym ta metoda nie sprawdziła się był teren 

dzisiejszego poligonu „Biedrusko” (na północ od Poznania), ponieważ żadna z dziewiętnastowiecznych 

wsi już nie istnieje (Ryc. 20).  

                                                           
104 PRNG, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie państwowego rejestru nazw 
geograficznych, Dz. U. 2012, poz. 309, Warszawa 2012. 
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Ryc. 20 Niezidentyfikowane miejscowości (zaznaczone na czerwono) z okolicy poligonu „Biedrusko” na mapie współczesnej (u 
góry) i mapie Gaula/Raczyńskiego (u dołu). 

Dla ok. 30% miejscowości otrzymano zdublowane identyfikatory, tj. dwie różne miejscowości z mapy 

Gaula/Raczyńskiego zostały przyporządkowana jednej z PRNG. W takich sytuacjach dalszym kryterium 

identyfikacji była tożsamość nazewnicza. Zasadniczo miejscowości utożsamiano ze współczesnymi 

jeżeli 2 z 3 kryteriów były spełnione, np. lokalizacja i nazwa bądź nazwa i typ105. Najbardziej wątpliwe 

przypadki dotyczyły tych sytuacji, w których jedynie lokalizacja pokrywała się między mapą 

Gaula/Raczyńskiego a PRNG lub mapą współczesną, a pozostałe zmienne (nazwa, typ) nie były 

tożsame. Ogółem na 2138 obiektów, 314 pozostało bez identyfikacji (ok. 14%) i były to głównie folwarki 

(36%) młyny (18%) i karczmy (16%), ale także 40 wsi (Ryc. 21). W bazie danych, przy każdej 

niezidentyfikowanej miejscowości podana została informacja o trudnościach z tym związanych. 

                                                           
105 Brak tożsamości w lokalizacji mógł wynikać z błędnej reprezentacji miejscowości na mapie, a nie z realnej 
zmiany położenia. 
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Ryc. 21 Miejscowości z mapy Gaula/Raczyńskiego zidentyfikowane i niezidentyfikowane ze współczesnymi.  

Podsumowując, na mapie Gaula/Raczyńskiego wyróżnionych zostało 1595 miejscowości, z czego 

mamy 2 miasta (Poznań i Kościan), 63 miasteczka, 1290 wsi i 240 kolonii (Ryc. 22).  



 

68 

 

Ryc. 22 Miejscowości na mapie Gaula/Raczyńskiego. 

Nie wiadomo na jakiej podstawie jedynie dwie miejscowości pokazano jako miasta (ich reprezentacja 

graficzna znacząco różni się od reprezentacji miasteczek). Według H. Grossmana na obszarze objętych 

mapą powiatów znajdowały się 62 miasta106, w tym Poznań i Kościan, ale także – reprezentowane na 

mapie jako wieś – Trzemeszno Lubuskie (Schermeissel), któremu prawa miejskie nadano w 1804 r. Z 

kolei spośród miasteczek na mapie, brakuje u Grossmana Przemętu, Śródki i Zawad. Dwie ostatnie 

zostały włączone do Poznania w 1800 r. (Śródka jako miasto, Zawady – wieś). Przemęt, pozbawiony 

praw miejskich w 1797 r. jest – w świetle mapy –miejscowością merologicznie złożoną: składa się z 

miasteczka (Priment), wsi (Primentdorf) oraz przedmieścia(?) Bialagora (Ryc. 23). Błędy te wynikają 

najprawdopodobniej z wykorzystania jako podstawy mapy Gilly’ego, która z kolei była redukcją zdjęcia 

                                                           
106 H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego, na podstawie spisów ludności 1808 
i 1810 r., „Kwartalnik Statystyczny“ 1 (II), 1925, s. 94–97. 
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topograficznego z 1793-1796 r.107, a więc z okresu, gdy Śródka i Zawady były odrębnymi 

miejscowościami, Przemęt miał jeszcze status miasta, a Trzemeszno Lubuskie jeszcze nie. 

 

Ryc. 23 Przemęt na mapie Gaula/Raczyńskiego. 

Jeżeli chodzi o kolonie, to były to w znakomitej większości osady olęderskie o czym świadczą 

przedrostki lub przyrostki [Holl.] oraz specyficzna reprezentacja zabudowy. Nie można było jednak 

nazwać tej kategorii miejscowości jako „olędry” czy „wsie olęderskie”, ponieważ należały do niej 

również miejscowości nie będące olęderami, a koloniami sensu largo. Tego rodzaju miejscowości było 

7, a przy czterech (Eichberg, Winnice, Bronitz i Droniki) pojawił się przyrostek „Col.” Albo „Kol.” (Ryc. 

24). 

          

Ryc. 24 Kolonie na mapie Gaula/Raczyńskiego. Przykładowe reprezentacji kolonii o zabudowie zwartej (Łódź), rozproszonej 
nieolęderskiej (Winnice) i rozproszonej olęderskiej (Schweinert [Świniarki]). 

Krótkie omówienia wymagają jeszcze miejscowości na arkuszu „Śrem”, ponieważ jako jedyne zostały 

uzupełnione o dane statystyczne opracowane na podstawie spisów statystycznych z 1808 i 1810 r108. 

Przy każdej niemal miejscowości podano informacje o liczbie dymów, liczbie mieszkańców oraz liczbę 

„korcy warszawskich” wysianych zbóż (Ryc. 25 i Ryc. 26). 

                                                           
107 A. Konias, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy XX wieku, 
Słupsk 2010, s. 119–121. 
108 H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego, na podstawie spisów ludności 1808 
i 1810 r., „Kwartalnik Statystyczny“ 1 (II), 1925. 
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Ryc. 25 Oznaczenie danych statystycznych na mapie Gaula/Raczyńskiego – legenda.  

 

Ryc. 26 Oznaczenie danych statystycznych na mapie Gaula/Raczyńskiego – mapa. 

Jeżeli chodzi o liczbę domów, to najwięcej znajdowało się w Śremie (252), Kórniku (226) i Bninie (156). 

Ogółem 8 miejscowości składało się ze stu domów lub więcej (Ryc. 27). 
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Ryc. 27 Liczba domów w miejscowościach powiatu śremskiego.  

Liczba mieszkańców – w odróżnieniu od liczby domów – nie została podana dla wszystkich 

miejscowości. Uwzględniono ją w 72% przypadków. Najwięcej mieszkańców liczył Kurnik (1647), Śrem 

(1572) i Bnin (919). 
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Ryc. 28 Liczba mieszkańców w miejscowościach powiatu śremskiego. 

Liczba wysianego zboża została podana dla 93% miejscowości, przy czym nie ma korelacji pomiędzy 

rodzajem miejscowości a odnotowaniem tej informacji. Brakuje jej przy sześciu folwarkach, czterech 

wsiach, dwóch karczmach, kolonii i młynie. Co ciekawe, niekiedy podawano informację o wysianym 

zbożu nie podając danych o liczbie mieszkańców (52 przypadki). Z kolei w czterech przypadkach mamy 

dane wyłącznie o liczbie domów. Ogółem, najwięcej zboża wysiane zostało w Kostrzyniu (323 korce), 

Nachowie (183) i Mchach (181) (Ryc. 29).  
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Ryc. 29 Liczba wysianego zboża w miejscowościach powiatu śremskiego. 

Interesujące wydaje się być pochodzenie danych statystycznych. W legendzie mapy (Ryc. 25) można 

przeczytać, że zostały zaczerpnięte ze spisów 1809 i 1810 r. Istniały tymczasem dwa spisy – 1808 i 1801 

r.109, a dane z nich nieznacznie różnią się od siebie, przynajmniej w aspekcie liczby domów i 

mieszkańców (Tab. 3). Różnice jak widać nie są duże i być może wynikają z weryfikacji danych w terenie. 

Tab. 3 Porównanie danych statystycznych miast i miasteczek powiatu śremskiego w świetle mapy Gaula/Raczyńskiego i spisu 
statystycznego 1810 wg. H. Grossmana (1925, s. 97). 

nazwa 
miejscowości 

liczba domów 
(mapa) 

liczba mieszkańców 
(mapa) 

liczba domów 
(spis) 

liczba mieszkańców 
(spis) 

Bnin 156 919 154 997 

Dolsk 148 793 146 824 

Kostrzyn 149 810 153 753 

Kórnik 226 1647 200 1626 

                                                           
109 Ibidem, s. 97. 
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Śrem 252 1572 223 1693 

Książ 107 676 100 664 

Zaniemyśl 96 890 86 454 

 

Kompleksy przemysłowo-gospodarcze (punkty) 

Kompleksy przemysłowo-gospodarcze to obiekty pełniące przede wszystkim funkcję gospodarczą 

składające się z więcej niż jednego budynku oraz zajmujące pewien obszar terenu. Zostały ujęte w 

klasie obiektów zharmonizowanej z modelem BDOT10k. Na mapie Gaula/Raczyńskiego, jak również w 

bazie danych wyróżniono ich 6 typów: cegielnie, smolarnie, folwarki, owczarnie, piece wapienne, a 

także zakład przemysłowe o nieustalonej funkcji szczegółowej (reprezentowane znakiem podobnym 

do cegielni i smolarni, ale bez opisu kategorii). Z wyjątkiem owczarni, która została zmapowana z typem 

obiektu KUPG04 (gospodarstwo hodowlane), wszystkie rodzaje obiektów powiązano z KUPG14 (zakład 

produkcyjny, usługowy lub remontowy) z BDOT10k.  

Spośród 467 zakładów przemysłowych najwięcej było folwarków (346, z czego 96% z nazwami 

własnymi). Można wyróżnić także cegielnie (94, jedna z nazwą własną: „Heide Ceg.” W pow. 

międzyrzeckim), zakłady przemysłowe bez funkcji szczegółowej (12), smolarnie (7) owczarnie (4) i piece 

wapienne. Cztery ostatnie rodzaje obiektów nie występowały z nazwami własnymi. Przestrzenny 

rozkład zakładów przemysłowych różnych rodzajów prezentuje mapa (Ryc. 30). 
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Ryc. 30 Zakłady przemysłowe na mapie Gaula/Raczyńskiego. 

Budynki i konstrukcje (punkty) 

Klasa „budynki i konstrukcje” reprezentuje trwałe struktury antropogeniczne jednolite pod względem 

pełnionej funkcji. Na mapie i w bazie danych są to: domy, folusze, kaplice, karczmy, klasztory, kościoły, 

leśniczówki, młyny, wiatraki, zamki. W tej klasie umieszczono także mosty oraz przeprawy/przewozy 

przez rzekę. Te ostatnie, symbolizowane pojedynczą linią niekiedy było podpisane jako „Przewóz”, co 

zostało ujęte w atrybutach. Najczęściej reprezentowanymi obiektami są wiatraki (886), młyny (273), 

kościoły (259) oraz karczmy (246).  

Rozmieszczenie wiatraków było dosyć równomierne, chociaż znacznie mniej występowało ich na 

północnych, gęsto zalesionych częściach Departamentu (Ryc. 31). Większe skupiska tych budowli 

można wskazać w okolicach miast, przede wszystkim: Leszna i Zaborowa (35 wiatraków) Kargowej (32) 

i Rawicza (31).   
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Ryc. 31 Wiatraki na mapie Gaula/Raczyńskiego. 

Jeżeli chodzi o młyny, to spośród 273 wyróżnionych, ok. 40% posiadało nazwę własną, a 20% zostało 

utożsamionych ze współczesnymi miejscowościami, przy czym można wskazać 5 przypadków 

identyfikacji młyna bez nazwy własnej z miejscowością z PRNG110. Przestrzenne rozmieszczenie 

młynów uzależnione jest oczywiście od sieci rzecznej. W przypadku obszaru reprezentowanego na 

mapie, większość młynów znajdowała się na Warcie w okolicach Poznania oraz jej dopływach między 

Sierakowem a Skwierzyną (Ryc. 32).  

                                                           
110 Nazwy współczesnych miejscwości sugerują poprawność tej identyfikacji: Papiernia (3 razy), Nowy Młyn i 
Borowy Młyn. 
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Ryc. 32 Młyny na mapie Gaula/Raczyńskiego. 

Spośród wyróżnionych na mapie kościołów, dwa posiadały nazwę własną: kościół św. Wawrzyńca w 

Dolsku oraz kościół św. Anny w Rożnowie. Były one jednocześnie oddalone od pobliskich miejscowości, 

dlatego też zapewne zostały podpisane (Ryc. 33). W ramach prac nie podjęto próby identyfikacji 

kościołów z ich współczesnymi odpowiednikami, ale z pewnością możliwe są próby w tym zakresie np. 

przy wykorzystaniu BDOT10k. 
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Ryc. 33 Kościoły w Dolsku i Rożnowie jako przykładu budynków odrębnych przestrzennie i nazewniczo. 

Do istotnych obiektów należy zaliczyć również karczmy. Spośród 246 wyróżnionych na mapie, nazwę 

własną miało ok. 36%, a 15% zostało utożsamionych ze współczesnymi miejscowościami, przy czym 

można wskazać 4 przypadki identyfikacji karczmy bez nazwy własnej z miejscowością z PRNG. Karczmy 

oczywiście znajdowały się przy drogach: 81% z nich znajdowało się w odległości 1km od głównej drogi 

(por. „Drogi”) (Ryc. 34). Zdecydowanie najwięcej karczem liczył pow. śremski: 0,069 karczmy/km2, 

podczas gdy pozostałe powiaty nie przekraczały 0,019 karczmy/km2. Dokładne porównanie treści mapy 

Gaula/Raczyńskiego z wcześniejszymi i późniejszymi mapami pruskimi mogłoby przynieść odpowiedź 

na pytanie dotyczące wiarygodności tej informacji. Można bowiem założyć, że pow. śremski – jako 

najbardziej wykończony – posiadał najdokładniejsze dane topograficzne.  
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Ryc. 34 Drogi i karczmy  na mapie Gaula/Raczyńskiego. 

Z rzadziej występujących obiektów na mapie Gaula/Raczyńskiego warto omówić jeszcze leśniczówki i 

pojedyncze domy.  

Leśniczówka reprezentowana jest symbolem zbliżonym do dzisiejszych stosowanych w kartografii. 

Wyróżnionych zostało na mapie 107 leśniczówek, z których ok. 10% posiadało nazwę własną, ale ok. 

20% zostało utożsamionych ze współczesnymi miejscowościami. Wynika to z faktu, że leśniczówki były 

przeważnie bardzo wyraźnie odrębne przestrzennie, a co za tym idzie, jeżeli współcześnie rejestrowano 

miejscowość z lokalizacji zbliżonej do lokalizacji leśniczówki z mapy Gaula/Raczyńskiego, podejmowano 

decyzję o ich utożsamieniu. Przestrzenne rozmieszczenie leśniczówek prezentuje mapa (Ryc. 35). 
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Ryc. 35 Leśniczówki na mapie Gaula/Raczyńskiego. 

Domy reprezentowane są najczęściej poprzez symbol koła w czarną obwódką albo kwadratu o formie 

zbliżonej do zabudowy. Do bazy danych wprowadzono tylko te obiekty, które miały nazwę własną bądź 

jakiekolwiek inne oznaczenie literowe. Można wskazać kilka przykładów „domów”, które mogły być 

miejscowościami, np. Babówka w pow. kościańskim (zidentyfikowana z Nowym Światem”) czy Oleynice 

w pow. wschowskim (zidentyfikowane z Olejnicami). Na mapie mamy także dwa domy oznaczone 

skrótami, np. „W.” i „W.B.”, a jeden z nich („W.”) na mapie Gilly’ego oznaczony jest jako „Weinberg” 

(Ryc. 36).  
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Ryc. 36 „Weinberg” i „W.” na mapie Gilly’ego (po lewej) i Gaula Raczyńskiego (po prawej). 

Nazwy fizjograficzne (punkty) 

Na mapie Gaula/Raczyńskiego są zaledwie 21 nazw, które dotyczą różnych obiektów fizjograficznych, 

głównie bagien, gór i rzek (Ryc. 37). 

 

Ryc. 37 Nazwy obiektów fizjograficznych na mapie Gaula/Raczyńskiego. 
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Drogi (linie) 

Na mapie Gaula/Raczyńskiego wyróżnione zostały dwie kategorie dróg: główne reprezentowane 

podwójną wstęgą oraz boczne – pojedynczą. Do bazy danych wprowadzono geometrię tych głównych, 

jednak w kilku miejscach uzupełniono rysunek, aby zachować ich sieciowy charakter. Z tego powodu 

przedłużano i łączono drogi w miejscach nieciągłości, np. na mostach i przeprawach. Ogółem, na 

analizowanym obszarze gęstość dróg wynosiła 3 km/km2.  

Hydrografia (linie i powierzchnie) 

Jako hydrografię liniową ujęto rzeki, natomiast powierzchniową jeziora oraz rzeki, które na mapie 

Gaula/Raczyńskiego były pokazane powierzchnią. 

Pokrycie terenu (powierzchnie) 

Jako elementy pokrycia terenu w bazie umieszczono lasy oraz bagna. Celowo zrezygnowano z 

zabudowy, bowiem uznano, że jej obraz w tej skali jest już dosyć mało wiarygodny ze względu na 

stosowanie znaków nieskalowych i przewiększanie niewielkich powierzchni.  

Granice (powierzchnie) 

Powierzchnią oddano granice (obszary) poszczególnych powiatów. 

Opracowanie aplikacji web-GIS (Tomasz Panecki) 
Wyżej opisane dane, tj. skalibrowane arkusze map w wersjach czarno-białej i kolorowej oraz baza 

danych przestrzennych udostępniane są w aplikacji internetowej typu web-GIS (Ryc. 38). Aplikacja 

oparta na technologii open-source (Geoserver, OpenLayers + Heron) pozwala na wyświetlanie warstw 

informacji oraz podstawowe zapytania atrybutowe i przestrzenne. Można np. wyszukać miejscowości 

według nazwy (historycznej i współczesnej), wyświetlić miejscowości tylko w danym powiecie 

(zapytania przestrzenne), wyświetlić podstawowe informacje o każdym z obiektów, a także 

wyeksportować dane do arkusza kalkulacyjnego. Kod źródłowy znajduje się na platformie GitHub 

(https://github.com/Obywatelecki/gaul; dostęp: 05.09.2019). 

 

Ryc. 38 Aplikacja webGIS z edycją mapy Gaula/Raczyńskiego  

https://github.com/Obywatelecki/gaul
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Podsumowanie, wnioski, dyskusja 
Omawiając zagadnienie cyfrowych edycji map: perspektyw i ograniczeń należy zwrócić uwagę na ich 

trzy aspekty: poznawcze, metodyczne i aplikacyjne.  

Do poznawczych można zaliczyć interdyscyplinarność pojęcia „(cyfrowej) edycji mapy”, jako krytycznej 

reprezentacji dokumentu historycznego111. Autor stoi na stanowisku, że pojęcie to można traktować 

dosyć szeroko. To znaczy, że zarówno udostępnienie użytkownikom skanu źródła wraz podstawowymi 

informacjami jest już jego edycją, a z drugiej strony – umieszczenie w aplikacji internetowej cyfrowej, 

wektorowej reprezentacji treści mapy: jeszcze jego edycją. Cyfrowe facsimile jest już edycją ze względu 

na charakter źródeł kartograficznych. Korzystając z zeskanowanego rękopisu źródła pisanego 

pozbawionego indeksu geograficznego, aby znaleźć miejscowość, musielibyśmy przeglądać setki stron, 

natomiast w przypadku mapy topograficznej wystarczy sięgnąć po odpowiedni arkusz wskazany w 

skorowidzu. Edycja mapy na takim podstawowym poziomie jest już dosyć użyteczna, chociaż nie jest 

to – co oczywiste – edycja kompletna i pełna. Taka edycja umożliwia jednak zaawansowanym 

użytkownikom samodzielną pracę z mapą po jej pobraniu. Z drugiej strony mamy edycje w postaci 

wyłącznie danych wektorowych zgromadzonych w bazie, które dają nam przetworzone w pewien 

sposób informacje, ale nie zapewniają wglądu do obrazu mapy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 

zatem połączenie obydwu i udostępnienie zarówno facsimile mapy, jak i bazy danych. 

Przygotowując edycję mapy Gaula/Raczyńskiego, autor uzupełniał braki mapy na podstawie mapy 

Gilly’ego. Można to uzasadnić dwojako: po pierwsze, mapa Gilly’ego była źródłem danych do mapy 

Gaula/Raczyńskiego, a po drugie uzupełnieniom podlegały jedynie te elementy rysunku, które były 

widoczne na wydawanej mapie, ale z różnych przyczyn nieczytelne, np. zasięg zabudowy miejscowości 

pozbawiony nazwy. W takiej sytuacji nazwę uzupełniano na podstawie mapy Gilly’ego. Można by 

jednak pójść o krok dalej i uzupełnić na podstawie mapy pruskiej powiat wschowski, który na mapie 

Gaula/Raczyńskiego wyrysowany został w połowie. Gdyby pójść o dwa kroki dalej i uzupełnić brakujące 

powiaty Departamentu Poznańskiego Księstwa Warszawskiego, czy nawet całe Księstwo Warszawskie 

w oparciu o np. mapę Heldensfelda. Wówczas mielibyśmy kompletną, cyfrową reprezentację 

informacji topograficznej tego obszaru na początek XIX w. W dalszych krokach można by uzupełnić 

informacje w ujęciu diachronicznym: uwzględnić mapę Kwatermistrzostwa, Urmesstischblätter czy 

zdjęcie franciszkowskie.  

W którym z tych kroków kończy się opracowywanie cyfrowej edycji, a rozpoczyna cyfrowej mapy? 

Według autora, uzupełnianie informacji, których ślady są na mapie podlegającej edycji jest jeszcze jej 

edycją, natomiast dodawanie do niej nowych obiektów na podstawie innych map – opracowywaniem 

mapy historycznej. Innymi słowy: dodanie nazwy do miejscowości, której zabudowa została 

wyrysowana to uzupełnienie informacji, a dodanie zupełnie nowej miejscowości to dodanie informacji 

i początek opracowywania mapy historycznej. W tym sensie edycja mapy Gaula/Raczyńskiego jest 

niczym więcej niż jej cyfrową edycją. Postulatem na przyszłość, z uwagi na potrzeby geografii 

historycznej powinno być jednak nie tyleż opracowywanie cyfrowych edycji map, ale baz danych 

historycznych opartych na edycjach. 

Metodyczny aspekt związany jest przede wszystkim z brakiem opracowanych zasad cyfrowych edycji 

map dawnych, a niniejsze studium ma za zadanie wypełnić tę lukę. Opracowana edycja nie jest 

pierwszą ani ostatnią cyfrową reprezentacją dawnej mapy, ale jak dotąd jedyną, które założenia zostały 

oparte na analizie dotychczasowego dorobku w tym zakresie. Z tego względu jest pewną ona 

propozycją pewnego modelu metodyki edycji map, jak również przejścia między mapami dawnymi 

                                                           
111 P. Sahle, What is a Scholary Digital Edition?, red. M.J. Driscoll, E. Pierazzo, w: Digital Scholarly Editing: Theories 
and Practices, Open Book Publishers 2016, 19-41, 23. 
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(aspekt źródłowy) a kartografią historyczną (aspekt wynikowy). Edycja mapy Gaula/Raczyńskiego 

będąca jej cyfrową reprezentacją umożliwia korzystanie z tego cennego źródła przez różne grupy 

badaczy112. Umożliwia dostęp zarówno na poziomie podstawowym (wyświetlanie mapy w aplikacji 

internetowej), jak i zaawansowanym (operacje na przestrzennej bazie danych). Podobnie jak w 

bibliotekach i kolekcjach map, możliwe jest pobranie arkuszy wraz z ich podstawową dokumentacją113. 

Mapa została także skalibrowana, a proces ten dokładnie opisany. Opracowana baza danych 

przestrzennych będąca wektorową reprezentacją treści mapy ułatwia jej przeszukiwania i prowadzenie 

analiz. Dane zostały odniesione do współczesności w dwojaki sposób: poprzez georeferencję oraz 

system identyfikatorów łączący obiekty (przede wszystkim miejscowości) z mapy Gaula/Raczyńskiego 

ze zbiorem PRNG. Podjęte w pracy kroki edytorskie mają znaczenie szczególnie w dobie 

wykorzystywania narzędzi GIS, nie tylko przez geografów, ale także historyków. Edycja została 

przygotowana zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami technologicznymi, ale jednocześnie zachowała 

charakter edycji źródłowej: krytycznej reprezentacji dokumentu rozumianej zarówno jako proces 

(udokumentowana metoda pracy), jak i produkt (efekt w postaci udostępnionych danych).  

Otwartym pytaniem pozostaje stopień dopuszczalnych ingerencji edytorskich podczas tego procesu. 

Do jakiego stopnia są to jedynie zabiegi edytorskie mające na celu udostępnienie źródła („historical 

cartography”), a w którym momencie rozpoczyna się opracowywanie de facto nowej mapy, w wersji 

cyfrowej („historical mapping”)? Należy pamiętać, że w wielu miejscach treść cyfrowej wersji mapy 

Gaula/Raczyńskiego była uzupełniona na podstawie treści mapy Gilly’ego. Zdaniem autora, taki zabieg 

jest zabiegiem edytorskim, chociaż dosyć daleko posuniętym. 

Wreszcie aspekt aplikacyjny, który trudno pominąć w kontekście edytorstwa, jeżeli mamy na celu 

„upowszechnienie źródła”. To upowszechnienie realizowane jest za pomocą technik cyfrowych, ale 

oparte o tradycyjną krytykę źródeł pozwala nie tylko wykorzystać wytworzone w ramach badań 

podstawowych dane do dalszych prac naukowych, ale także umożliwia popularyzację dawnej 

kartografii czy historii lokalnej. Aplikacyjność projektu to przede wszystkim możliwość udostępniania 

danych. W ramach niniejszej pracy niemal wszystkie dane są możliwe do pobrania: skany arkuszy mapy 

w wersji pozbawionej ingerencji edytorskich, jak również te ze zrekonstruowaną symbolizacją, a także 

przestrzenna baza danych treści mapy Gaula/Raczyńskiego. Dane te mogą zostać wykorzystane 

zgodnie z prawem cytatu przez każdego, kto będzie zainteresowany geografią historyczną tej części 

Wielkopolski albo opracowywaniem cyfrowych edycji map dawnych. 

Z kolei ograniczenia cyfrowego edytorstwa źródeł kartograficznych wynikają przyczyn tak naukowych, 

jak i organizacyjno-instytucjonalnych. Należałoby zadbać o jak najszybsze wypracowanie standardu dla 

edycji map dawnych, nawet dla małego wspólnego mianownika, np. kwestii skanowania czy zakresu 

pac edytorskich. Chodzi o to, aby powstające projekty bazowały na podobnych założeniach, a 

przynajmniej nie były od siebie diametralnie różne. W opracowaniu takiego standardu pomocne 

byłoby z pewnością wsparcie instytucjonalne, a także współpraca między interesariuszami, tj. 

archiwami, bibliotekami i muzeami, gdzie przechowywane są mapy a uczelniami/instytutami, których 

pracownicy naukowi opracowywaliby materiał. Idea prac dokumentacyjnych nad tzw. „repozytoriami 

historycznych danych kartograficznych”114 nie jest możliwa do zamknięcia w krótkiej, projektowej 

                                                           
112 G. Vogeler, The ‘assertive edition’. On the consequences of digital methods in scholarly editing for historians, 
„International Journal of Digital Humanities“, 2019, https://doi.org/10.1007/s42803-019-00025-5. 
113 I. Fowler, K. Gwinn-Becker, Beyond the Framework: Transforming twentieth century library websites into 
twenty-first century digital collections, „e-Perimetron“ 1 (14), 2019, s. 27–36. 
114 E. Krzywicka-Blum, Bank danych jako forma udostępniania dawnych map, „Polski Przegląd Kartograficzny“ 1 
(20), 1988, s. 19–21. 
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perspektywie finansowej, ale też jej zakres wykracza daleko poza nią. Dane takie powinny stanowić 

podstawę do badań geograficzno-historycznych z perspektywy źródeł kartograficznych.  

 

.  
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Załączniki 

Załącznik 1. Klasyfikacja obiektów topograficznych na mapie Gaula/Raczyńskiego. 
 

LP nazwa typu 
obiektu (pl) 

nazwa typu 
obiektu (en) 

nazwa klasy 
obiektów (pl) 

nazwa klasy 
obiektów (en) 

kod klasy obiektów 
BDHOT/BDOT10k 

kod typu obiektu 
BDHOT/BDOT10k ontoHgis_id 

1 bagno swamp pokrycie terenu land cover OIMK OIMK01 
 

2 

cegielnia brickyard 

kompleks 

przemysłowo-

gospodarczy 

industrial and 

economic facility KUPG KUPG14 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit136 

3 

dom single house 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD01 

http://purl.org/on

tohgis#object_50 

4 droga główna primary road droga road SKDR SKDR09_h 
 

5 

folusz fulling mill 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD11 
 

6 

folwark manor 

kompleks 

przemysłowo-

gospodarczy 

industrial and 

economic facility KUPG KUPG17_h 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit7 

7 

hydrografia (linia) 

hydrography 

(lines) pokrycie terenu land cover SWRS SWRS01 
 

8 hydrografia 

(powierzchnia) 

hydrography 

(areas) pokrycie terenu land cover PTWP PTWP02 
 

9 

kaplica chapel 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD19 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit122 
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10 

karczma inn 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD05 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit124 

11 

klasztor monastery 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD04 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit132 

12 

kolonia colony miejscowość settlement ADMS ADMS14_h 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit20 

13 

kościół church 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD19 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit120 

14 las forest pokrycie terenu land cover PTLZ PTLZ01 
 

15 

leśniczówka forester's lodge 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD01 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit129 

16 

miasteczko town miejscowość settlement ADMS ADMS14_h 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit3 

17 

miasto city miejscowość settlement ADMS ADMS14_h 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit3 

18 

młyn water mill 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD11 
 

19 most albo 

przeprawa 

bridge or 

crossing 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUIN BUIN03 
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20 nazwa obiektu 

fizjograficznego 

physiographic 

feature name 

nazwa obiektu 

fizjograficznego 

natural landscape 

feature name 
   

21 

obszar powiatu 

poviat (district) 

area 

podział 

administracyjny 

administrative 

division 
   

22 

owczarnia sheepfold 

kompleks 

przemysłowo-

gospodarczy 

industrial and 

economic facility KUPG KUPG04 
 

23 

piec wapienny lime kiln 

kompleks 

przemysłowo-

gospodarczy 

industrial and 

economic facility KUPG KUPG14 
 

24 

smolarnia tar furnace 

kompleks 

przemysłowo-

gospodarczy 

industrial and 

economic facility KUPG KUPG14 
 

24 

wiatrak wind mill 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD11 
 

25 

wieś village miejscowość settlement ADMS ADMS14_h 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit2 

26 

zakład 

przemysłowy industrial plant 

kompleks 

przemysłowo-

gospodarczy 

industrial and 

economic facility KUPG KUPG14 
 

27 

zamek castle 

budynek i 

konstrukcja 

building and 

construction BUBD BUBD04 

http://purl.org/on

tohgis#settlement

_unit114 
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Załącznik 2. Typy obiektów topograficznych na mapie Gaula/Raczyńskiego 
Typ obiektu  definicja przykład graficzny sposób wektoryzacji 

Miejscowości 
Miasto Obszar zabudowany opisany pogrubioną kapitaliką. 

 

 

punkt umowny w 
centrum obszaru 

Miasteczko Obszar zabudowany opisany kapitaliką. 

 

punkt umowny w 
centrum obszaru 

Wieś Obszar zabudowany opisany tekstem 
 

 punkt umowny w 
centrum obszaru 

Kolonia Symbole zagród (reprezentujących budynek z ogrodem), 
najczęściej nierównomiernie rozproszone oraz (w większości 
przypadków) przyrostkiem „Hol:” lub „Holl:” w opisie (przed 
lub po nazwie własnej). Reprezentują głównie osady 
olęderskie. 
 

 
 

 

punkt umowny w 
centrum obszaru, ew. 
gdy obszar wsi jest 
trudny do zdefiniowania 
(wsie rozproszone), 
punkt umieszcza się na 
opisie 

Podział administracyjny 
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Granice powiatów Cienka, przerywana wstęga 

 

Obydwa rodzaje granic 
zostały zamodelowane 
jako poligony (obszary) 
powiatów, którym 
nadano nazwę pod ich 
siedziby 

Granice Księstwa Gruba, przerywana wstęga 

 

Kompleksy przemysłowo-gospodarcze 

Zakład 
przemysłowy o 
nieustalonej 
funkcji 
szczegółowej 

Sygnatura punktowa przypominająca piec bez skrótu 
kartograficznego. Nie jest możliwe ustalenie szczegółowej 
funkcji takiego obiektu, w przeciwieństwie do zbliżonych do 
nich pod względem graficznym cegielni i smolarni (patrz niżej) 

 

punkt w miejscu 
symbolu 

Cegielnia Sygnatura punktowa przypominająca piec wraz ze skrótem 
kartograficznym („Ceg:”) lub opis („Cegielnia”) 

 

           
 

punkt w miejscu 
symbolu 

Smolarnia 
 

@Gaul – Sygnatura punktowa przypominająca piec oraz napis 
( „Smolarnia”) 

 

punkt w miejscu 
symbolu 

Folwark Budynek lub zespół budynków na dwa sposoby: 
1. Pozaskalowa sygnatura punktowa w kształcie prostokąta 

reprezentująca dom lub zagrodę podmalowana ciemną  

punkt w miejscu 
symbolu lub punkt 
umowny w miejscu 



 

91 

barwą z podpisem („Folw:” lub „Folwark”); często z nazwą 
własną (wówczas należy również do klasy 
„miejscowości”); 

2. Tylko podpis przy zabudowaniach wsi, bez osobnego 
symbol (rzadko) 

 

 

zabudowy, do którego 
może odnosić się napis 
„Folwark” 

Owczarnia Sygnatura punktowa o specyficznym kształcie prostokąta z 
dwoma przedłużonymi liniami na końcu jego dłużej osi z 
opisem „Owczarnia”, „Owcz”, lub „Owczar”.  

punkt w miejscu 
symbolu 

Piec wapienny Napis („Piec wapienny”) umieszczony przy zabudowaniach 

 

punkt na obszarze 
najbliższego 
zabudowania 

Budynki i konstrukcje 

Dom Osobne zabudowanie oznaczone sygnaturą punktową o 
kształcie koła, niekiedy opatrzona opisem 

 

punkt w miejscu 
symbolu 

Folusz Sygnatura młyna z opisem („Fol:” lub „Folusz”) 
 

 

punkt w miejscu 
symbolu 

Kaplica Sygnatura punktowa z kółkiem i krzyżem zbliżona manierą do 
grafiki dawnych i współczesnych ze skrótem „Kap:” 
  

punkt w miejscu 
symbolu 

Karczma Sygnatura punktowa złożona z kołka i chorągiewki (typowy 
symbol karczmy na mapach z tego okresu); skrót 
kartograficzny („Kr:” lub „Kar:”) lub nazwa własna 

 
 

 
 

punkt w miejscu 
symbolu 
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Kościół Sygnatura punktowa z kołkiem i krzyżem zbliżona manierą do 
grafiki dawnych i współczesnych map topograficznych; 
niekiedy (bardzo rzadko) z nazwą własną (wezwaniem) 

 
 

 

punkt w miejscu 
symbolu 

Klasztor Sygnatura punktowa z kołkiem i podwójnym krzyżem zbliżona 
manierą do dawnych i współczesnych map topograficznych; 
niekiedy skrót kartograficzny („Klost:”) 

 

punkt w miejscu 
symbolu 

Leśniczówka Sygnatura punktowa symbolizująca poroże zbliżona do grafiki 
dawnych i współczesnych map topograficznych; w 
zdecydowanej większości przypadków bez nazwy własnej 

 
 

 

punkt w miejscu 
symbolu 
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Młyn Sygnatura punktowa symbolizująca koło młyńskie; niekiedy 
skrót kartograficzny („M:”) lub nazwa własna  

 

 

punkt w miejscu 
symbolu 

Wiatrak Sygnatura punktowa symbolizująca wiatrak 

 

punkt w miejscu 
symbolu 

Zamek/Pałac Pozaskalowa sygnatura punktowa reprezentująca pałac lub 
opis („Pałac” i nazwa pałacu) przy zabudowaniach 

 
 

 

punkt w miejscu 
symbolu lub punkt 
umowny w miejscu 
zabudowy, do którego 
może odnosić się napis 
„Pałac” 

most albo 
przeprawa 

Pojedyncza lub podwójna wstęga przecinająca rzekę 
powierzchniową, najczęściej będąca przedłużeniem dróg. 
Pojedyncze wstęgi często z dodatkowym napisem 
(„Przewóz”) 

 
 

punkt w miejscu 
symbolu 
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Sieć drogowa 

Droga główna Sygnatura liniowa o niewypełnionej podwójnej wstędze, 
często uzupełniona zewnętrznym „ząbkowaniem” 
reprezentującym drzewa wzdłuż drogi.  

 
 

 
 

system linii 
zachowujący sieciowy 
charakter dróg, np.  
przedłużany przez rzekę 
w miejscu mostu albo 
przeprawy. 

Pokrycie terenu 
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Las Sygnatura powierzchniowa składająca się z deseniu 
przypominającego drzewa 

 
 

powierzchnia 

Bagno Sygnatura powierzchniowa z liniowym deseniem oraz 
przeplatana gdzieniegdzie symbolami krzaków 

 
 

powierzchnia 

Hydrografia 
(powierzchnie) 

Sygnatura powierzchniowa reprezentująca rzekę albo jezioro 

 
 

powierzchnia 
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Hydrografia (linie) Sygnatura liniowa charakteryzująca się krętością oraz – często 
– symbolem bagna (lasu łęgowego?) wzdłuż niej 

 
 

linie 

Inne 
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Nazwy obiektów 
fizjograficznych 

Opis obiektu fizjograficznego, np. rzeki, jeziora, bagna 

 
 

 

punkt umowny w 
miejscu napisu 
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Załącznik 3. Podstawowe pola w tabeli atrybutów bazy danych 
nazwa tabeli 

(pl) 
nazwa tabeli 

(en) 
nazwa kolumny 

name name_PRNG id_PRNG abbrev type SOURCE ontoHgis_id VARIA 

Miejscowości Settlements X X X X X X X X 

Kompleksy 
przemysłowo-
gospodarcze 

Industrial and 
economic 
facilities 

X X X X X X X X 

Budynki i 
konstrukcje 

Buildlings and 
constructions 

X X X X X X X X 

Nazwy 
obiektów 

fizjograficznych 

Natural 
landscape 

feature name 

X     X  X 

Drogi Roads      X  X 

Hydrografia –
linie 

Hydrography 
– lines 

X X X   X  X 

Hydrografia – 
powierzchnie 

Hydrography 
–  polygons 

       X 

Bagna Swamps      X  X 

Lasy Forests      X  X 

Powiaty Districts 
(Poviats) 

X     X  X 
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Załącznik 4. Opis pól w tabeli atrybutów bazy danych 
nazwa pola opis 

name Nazwa własna obiektu z mapy, najczęściej miejscowości, zakładu 
gospodarczego, budynku lub obiektu fizjograficznego. Przeważnie jest 
unikalna i pozwalająca na jego identyfikację. 

name_PRNG Współczesna nazwa własna obiektu (najczęściej miejscowości) wg PRNG. 
Szczegóły dotyczące procesu i zakresu identyfikacji znajdują się w 
odpowiedniej części dokumentacji. 

id_PRNG Identyfikator PRNG. Szczegóły dotyczące procesu i zakresu identyfikacji 
znajdują się w odpowiedniej części dokumentacji. 

abbrev Skrót umieszczony przy znaku kartograficznym, np. „Fol:”, „Kar:”. 
Uwzględniano tu również nazwy typów obiektów niebędące nazwami 
własnymi, np. „Folwark”, „Karczma”. Pole wypełniane wyłącznie wówczas, 
gdy skrót rzeczywiście jest elementem mapy (do rozróżnienia typów 
obiektów służy kolumna „type_en” i „type_pl”). 

type_pl (type_en) Typ obiektu na mapie zidentyfikowany na podstawie analizy zakresu jej 
treści. Szczegóły dotyczące zakresu treści mapy znajdują się w odpowiedniej 
części dokumentacji. 

SOURCE nazwa arkusza mapy Gaula/Raczyńskiego, z którego pozyskano obiekt 

OntoHgis_id identyfikator typu obiektu z projektu „Ontologiczne podstawy 
projektowania historycznych systemów informacyjnych” 
(https://ontohgis.pl; dostęp: 04.09.2019) 

VARIA dodatkowe informacji dotyczące obiektu. W przypadku miejscowości jest to 
np. wskazanie niepewności identyfikacji z danymi współczesnymi (PRNG) 

L_DOMOW Liczba domów w miejscowości na podstawie danych statystycznych (tylko 
ark. Śrem) 

L_LUDNOSCI Liczba ludności w miejscowości na podstawie danych statystycznych (tylko 
ark. Śrem) 

L_ZBOZA Liczba korców wysianego zboża w miejscowości na podstawie danych 
statystycznych (tylko ark. Śrem) 
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