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Wykorzystanie reguł przybliżonych do selekcji obiektów
topograficznych na potrzeby generalizacji informacji geograficznej
Z a r y s t r e ś c i. Selekcja jest kluczowym elementem procesu generalizacji kartograficznej, będąc
często jej pierwszym etapem, a także stanowiąc
składową innych operatorów generalizacji, takich jak
upraszczanie. Jednym ze stosowanych w generalizacji podejść jest podejście regułowe. Autorka wykorzystuje podejście regułowe oparte na trzech rodzajach
logiki przybliżonej: teorii zbiorów przybliżonych (Rough
Set Theory − RST), logiki przybliżonej opartej na dominacji (Dominance-Based Rough Set Theory − DRST)
i logiki rozmyto-przybliżonej (Fuzzy-Rough Set
Theory − FRST), sprawdza możliwość ich wykorzystania w procesie selekcji obiektów topograficznych
(budynków, dróg, rzek) i porównuje otrzymane wyniki.
Oceniana jest złożoność systemu decyzyjnego (liczba
reguł i ich warunków) oraz jego skuteczność, zarówno
pod względem ilościowym, jak i jakościowym – poprzez ocenę wizualną. Przeprowadzone badania wskazują na przewagę podejść DRST i RST (z algorytmem
CN2) z uwagi na uzyskiwaną jakość selekcji, większą
prostotę systemu decyzyjnego oraz lepiej dopracowane narzędzia informatyczne, pozwalające na wy-

korzystanie tych systemów. Na obecnym etapie nie
jest polecane podejście FRST, które charakteryzuje
się najwyższą złożonością tworzonych reguł i najgorszymi rezultatami selekcji. Poszczególne podejścia
mają ograniczenia wynikające z potrzeby dobrania
odpowiednich skal pomiarowych dla stosowanych
w nich atrybutów. Szczególną uwagę należy zwrócić
na selekcję obiektów o charakterze sieciowym, w której wykorzystanie wyłącznie podejścia regułowego,
bez dbałości o spójność sieci, może nie przynieść
pożądanych rezultatów. Podejścia przybliżone, w odróżnieniu od podejść opartych na logice klasycznej,
pozwalają na wykorzystanie informacji niepełnej lub
wewnętrznie sprzecznej. Proponowane narzędzia
mogą w obecnej formie znaleźć pomocnicze zastosowanie do selekcji obiektów topograficznych, a także
potencjalnie w innych operatorach generalizacji.

1. Wstęp

korzystaniem różnych podejść, które można
podzielić na metody regułowe, modelowanie interaktywne i modelowanie restrykcyjne (L. Harrie,
R. Weibel 2007). W niniejszym artykule zostało
wykorzystane podejście regułowe. Pozwala
ono na bezpośrednie zastosowanie matematycznych mechanizmów wyznaczania reguł
decyzyjnych, istniejących w logikach przybliżonych, do generalizacji (selekcji) informacji
geograficznej. Stosowane współcześnie na
szeroką skalę systemy ekspertowe oparte na
regułach „IF… THEN…”, mają za podstawę
reguły klasyczne, definiowane przez ekspertów. W artykule zaproponowano metodykę

Selekcja pełni szczególną rolę w generalizacji
kartograficznej. Bywa niekiedy zaliczana do
podstawowych operatorów generalizacji, np. jako
„eliminacja” (N. Regnauld, R.B. McMaster 2007).
Innym razem zaś jest traktowana jako wstępny
krok przed rozpoczęciem właściwego uogólniania informacji przestrzennej (K.S. Shea,
R.B. McMaster 1989). Niemniej jednak jest
ona zwykle pierwszą operacją i ma znaczący
wpływ na ogólny wynik procesu generalizacji.
Automatyzacja generalizacji kartograficznej,
jako czynność złożona, jest wykonywana z wy-

S ł o w a k l u c z o w e: generalizacja kartograficzna,
teoria zbiorów przybliżonych, logika przybliżona oparta
na dominacji, logika rozmyto-przybliżona, reguły decyzyjne
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„wydobywania” reguł na podstawie danych,
wykorzystującą logiki przybliżone.
Stosowana na co dzień logika klasyczna
oparta o binarny arystotelesowski system 0-1
prawda−fałsz (N. Adamiak 1979) bywa w niektórych przypadkach niewystarczająca. Dzieje
się tak szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z informacjami niespójnymi lub wewnętrznie
sprzecznymi, co często ma miejsce w przypadku danych rzeczywistych (także danych
przestrzennych). W odpowiedzi na potrzebę
prowadzenia formalnych operacji logicznych na
takich danych, powstały liczne systemy nieklasyczne (np. J. Łukasiewicz 1958, L. Zadeh 1965),
np. logika przybliżona (Z. Pawlak 1982), której
trzy różne rodzaje wykorzystano w tym artykule.
Logiki przybliżone dają m.in. możliwość tworzenia reguł decyzyjnych.
Dlatego autorka artykułu postawiła następujące pytania badawcze:
• Czy można wykorzystać logiki przybliżone
do tworzenia reguł selekcji obiektów w ramach
generalizacji kartograficznej?
• Jaka jest jakość przeprowadzonej za pomocą tych reguł selekcji w odniesieniu do rzeczywistych danych topograficznych?
• Która z prezentowanych metod sprawdza
się najlepiej i jakie są ograniczenia każdej z nich?

2. Logiki przybliżone i reguły decyzyjne
2.1. Logiki przybliżone
W dalszej części artykułu zostanie wykorzystana logika przybliżona i teoria zbiorów
przybliżonych, których podstawy stworzył prof.
Z. Pawlak w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku (Z. Pawlak 1982, 1991; Z. Pawlak
i in. 1995). Teoria zbiorów przybliżonych zakłada,
w odróżnieniu od klasycznej teorii zbiorów, że
mogą istnieć trzy (a nie dwa jak w teorii klasycznej) stany obiektu:
• Obiekt może z pewnością należeć do zbioru
– znajduje się wtedy w jego dolnym przybliżeniu definiowanym jako:

• Obiekt może z pewnością nie należeć do
zbioru – znajduje się wtedy poza jego górnym
przybliżeniem definiowanym jako:

• Obiekt może należeć do zbioru lub nie –
znajduje się wtedy poza jego dolnym, ale wewnątrz górnego przybliżenia – w granicy zbioru
opisywanej wzorem:

W logice przybliżonej system informacyjny
jest najczęściej reprezentowany w postaci tabeli, której wiersze odpowiadają poszczególnym
obiektom, zaś kolumny atrybutom opisującym
obiekty. Jeden z atrybutów może być wyróżniony jako atrybut decyzyjny. W zależności od
typu logiki przybliżonej w tabeli atrybutów mogą
występować atrybuty w następujących skalach pomiarowych:
• RST – Rough Set Theory – atrybuty mają
charakter nominalny, ich wartości mogą różnicować obiekty, ale nie ma między nimi określonego porządku. Szczególnym przypadkiem
jest atrybut typu boolean, który może przyjmować tylko dwie wartości (najczęściej 0 lub 1).
RST bazuje na relacji nierozróżnialności między
obiektami (Z. Pawlak 1982, Z. Pawlak i in. 1995);
• DRST – Dominance Based Rough Set
Theory – atrybuty wyrażone są w skali porządkowej, która zapewnia określoną kolejność poszczególnych wartości atrybutu. DRST opiera
się na relacji dominacji jednego obiektu względem innego, bazującej na ustalonej kolejności
wartości atrybutów (S. Greco i in. 2001, R. Słowiński i in. 2014);
• FRST – Fuzzy-Rough Set Theory – atrybuty
wyrażone są liczbowo (liczby całkowite lub
zmiennoprzecinkowe). Możliwe jest określenie
nie tylko kolejności, ale także odległości między poszczególnymi wartościami atrybutów.
FRST wykorzystuje relację (nie)podobieństwa,
która w przeciwieństwie do binarnej relacji nierozróżnialności przyjmuje wartości z przedziału
<0, 1> (D. Dubois, H. Prade 1990; C. Cornelis
i in. 2008).
Atrybut decyzyjny wyrażany jest w skali nominalnej (RST i FRST) lub porządkowej (DRST).
Często atrybut decyzyjny ma binarny charakter.
Tak jest także w przypadku niniejszych badań:
1 – obiekt wybrany w trakcie selekcji, 0 – obiekt
niewybrany. Podejmowane są również próby
dla atrybutu decyzyjnego będącego ciągłą
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wartością liczbową. Wymaga to jednak zmiany
(dostosowania) istniejącej metodyki, np. FRST
(A. Fiedukowicz 2015a).
2.2. Reguły decyzyjne
Logiki przybliżone pozwalają na tworzenie
reguł decyzyjnych typu „IF {warunki nakładane
na atrybuty} THEN {wartość atrybutu decyzyjnego}” na podstawie istniejącego zbioru danych,
który zawiera atrybut decyzyjny. W odróżnieniu
od klasycznych podejść regułowych, systemy
przybliżone potrafią ekstrahować reguły nawet
z danych, które są wewnętrznie sprzeczne,
np. w przypadku różnych wartości atrybutu decyzyjnego dla obiektów mających takie same
wartości pozostałych atrybutów. Tworzone są
wtedy dwa rodzaje reguł: reguły pewne – oparte
o dane nie zawierające wewnętrznych sprzeczności oraz reguły przybliżone – utworzone
na podstawie przypadków z systemu informacyjnego, będących w sprzeczności z innymi przykładami (Z. Pawlak 1991). Do tworzenia takich
reguł autorka artykułu wykorzystuje zarówno
atrybuty pochodzące wprost ze struktury bazy
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danych topograficznych (najpierw dla danych
modelowych, potem BDOT10k), jak i atrybuty
dodane do tej bazy, a reprezentujące kontekst
przestrzenny generalizowanych obiektów. Sposób ich tworzenia i wyboru został opisany
szerzej w „ISPRS International Journal of
Geo-Informattion” (A. Fiedukowicz 2020).

3. Metodyka i dane źródłowe
3.1. Plan badań
Badania przedstawione w tym artykule są
częścią badań, stanowiących przedmiot rozprawy doktorskiej autorki (A. Fiedukowicz 2017).
Badania te obejmowały następujące etapy:
1. Wzbogacenie danych o atrybuty opisujące
kontekst przestrzenny,
2. Wyznaczenie atrybutów istotnych poprzez
redukty (wykorzystanie logik przybliżonych),
3. Wyznaczanie reguł decyzyjnych za pomocą logik przybliżonych i ich analiza,
4. Zastosowanie tych reguł do selekcji obiektów topograficznych,
5. Ocena wyników selekcji.

Ryc. 1. Dane modelowe na poziomie LoD10k (źródło: A. Fiedukowicz 2020)
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Etapy 1 i 2 zostały opisane w innym artykule
autorki (A. Fiedukowicz 2020), natomiast niżej
uwzględniono etapy 3, 4 i 5.
3.2. Dane źródłowe
Badania przeprowadzono na danych topograficznych obejmujących podstawowe klasy
obiektów, takie jak drogi, budynki i sieć wodna.
Wybrano klasy zróżnicowane zarówno pod
względem reprezentacji geometrycznej (linie,
poligony), jak i rodzaju obiektów (naturalne,
antropogeniczne).
W pierwszej kolejności badania były prowadzone na przygotowanych w tym celu danych
modelowych (szczegółowo opisanych w pracach
A. Fiedukowicz 2017, 2020). Dane te utworzono
na podstawie analizy wielu europejskich baz
danych topograficznych (A. Fiedukowicz 2017),
tak aby miały one jak najbardziej uniwersalny
charakter, a jednocześnie możliwie dokładnie
odzwierciedlały struktury atrybutów w tych bazach danych. Zalety prowadzenia badań z wy-

korzystaniem danych modelowych omówiono
w rozprawie A. Fiedukowicz (2017). Rozpatrywano dane na dwóch poziomach skalowych:
• 1:10 000 (LoD10k) – dane generalizowane do poziomu 1:50 000 (LoD50k), obszar
9,1×6,4 km, generalizowane klasy obiektów:
budynki, drogi, cieki wodne (ryc. 1),
• 1:50 000 – dane generalizowane do poziomu 1:250 000 (LoD250k), obszar 24,6×22,2 km,
generalizowane klasy obiektów: drogi, cieki
wodne (przy generalizacji LoD50k → LoD250k
pominięto budynki).
Dane rzeczywiste wykorzystane do badań
na poziomie LoD10k pochodziły z BDOT10k
(Bazy Danych Obiektów Topograficznych),
która jest podstawową bazą danych topograficzych w Polsce i obejmuje cały kraj. Analizowane klasy obiektów (budynki – BUBD, drogi
– SKDR, cieki wodne – SWRS) mają atrybuty
zbliżone do analizowanych wcześniej danych
modelowych. Jednak większy rozmiar zbioru,
większa złożoność i możliwość występowania
nieoczekiwanych sytuacji lub braków w danych
pozwalają sprawdzić, jak wypracowana na

Ryc. 2. Mapy analogowe 1:50 000 stanowiące materiał referencyjny z oznaczonymi obszarami badań
(źródło: A. Fiedukowicz 2017)
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danych modelowych metodyka sprawdza się
w odniesieniu do realnych danych. Jako obszar
testowy wybrano położone na Dolnym Śląsku
niewielkie miasto Chocianów i jego okolice.
Dało to możliwość przetestowania metod zarówno na obszarach typowo wiejskich (z zabudową przede wszystkim zagrodową), jak i na
terenie miejskim z bardziej zwartą, zróżnicowaną zabudową i siecią ulic. Z tego względu
wyróżniono dwa podobszary: „miasto” i „zagrodowy”. Dodatkowo dla odcinków cieków, ze
względu na stosunkowo małą liczność zbioru
danych dla obszaru Chocianów, wykorzystano
obszar w okolicach Sieniawy w województwie
podkarpackim (ryc. 2).
Do generalizacji przyjęto następujące klasy
obiektów:
• drogi (SKDR) z LoD10k do LoD50k oraz
z LoD50k do LoD250k,
• budynki (BUBD) z LoD10k do LoD50k,
• rzeki (SWRS) z LoD50k do LoD250k.
Atrybuty BDOT10k wzbogacono też szeregiem
atrybutów opisujących kontekst przestrzenny,
wynikający zarówno z geometrii danej klasy
obiektów (atrybuty geometryczne), jak i z sąsiedztwa obiektów innych klas (atrybuty relacyjne) (A. Fiedukowicz 2017, 2020).
Wyjściowy poziom LoD50k uzyskiwano przez
ekspercką selekcję obiektów z BDOT10k. Zarówno dane modelowe, jak i rzeczywiste wzbo-
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gacono atrybutami geometrycznymi i relacyjnymi,
reprezentującymi kontekst przestrzenny (A. Fiedukowicz 2017, 2020). Wszystkim obiektom
ekspercko przypisano też atrybut decyzyjny
o wartości:
• 1 – jeśli obiekt miał być wybrany do kolejnego poziomu skalowego,
• 0 – jeśli obiekt nie miał być wybrany.
W przypadku danych rzeczywistych wartość
atrybutu decyzyjnego wyznaczano na podstawie istniejących materiałów kartograficznych,
takich jak skany map 1:50 000 oraz BDOO
(Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych
– LoD250k). Zadaniem wyznaczonych reguł
było jak najbardziej prawidłowe przewidzenie
wartości atrybutu decyzyjnego na podstawie
pozostałych atrybutów.
3.3. Szczegółowy plan badań
Przyjęta metodyka badań była różna w odniesieniu do danych modelowych i do danych
rzeczywistych (ryc. 3). Przede wszystkim dla
danych modelowych (ze względu na niewielki
rozmiar zbioru oraz wstępny wtedy charakter
prac badawczych) wykorzystano metodę kros
walidacji (M.W. Browne 2000) i aż cztery iteracje,
a wyznaczenie zbioru uczącego i testowego
nie miało charakteru przestrzennego. W przy-

Ryc. 3. Schemat badań na danych modelowych i rzeczywistych (źródło: A. Fiedukowicz 2017)
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padku danych rzeczywistych zbiory uczący i testowy zostały wyznaczone jednokrotnie, za
pomocą przestrzennego podziału na dwa podobszary. Taki sposób podziału lepiej oddaje
warunki rzeczywiste, w jakich można by wykorzystać proponowaną metodykę. Uczenie modelu odbywa się tu bowiem dzięki podjęciu
eksperckich decyzji tylko na niewielkiej części
obszaru, a następnie reguły mogą zostać zastosowane na obszarze, dla którego decyzja nie
jest znana. Podziału na zbiory testowe i uczące
dokonywano w taki sposób, aby zapewnić w nich
porównywalny udział obu klas decyzyjnych.
Starano się także zachować liczności zbioru
uczącego na poziomie około 2/3, a testowego
na poziomie około 1/3 całego zbioru. Różnicę
w wyznaczaniu zbiorów uczących i testowych
dla danych rzeczywistych i modelowych ilustruje rycina 4.

Ryc. 4. Podział na zbiory uczący i testowy: po lewej
− zbiór losowy stosowany dla danych modelowych,
po prawej – zbiór przestrzenny stosowany dla
danych rzeczywistych (źródło: A. Fiedukowicz 2017)

Dla danych rzeczywistych założenie było takie
samo, jednak ze względu na znacznie większą
złożoność danych, a co za tym idzie reguł, nie
było możliwe analizowanie całego systemu
decyzyjnego. W zamian za to dokonano oceny
wybranych reguł pod kątem wydobytej z danych
wiedzy, czyli warunków zapisanych w regułach.
Dla reguł RST i DRST dodatkowo określano
wsparcie każdej z reguł. Dzięki temu możliwe
było wyznaczenie reguł o najwyższym wsparciu i ich szczegółowa analiza (co wykonano
dla danych rzeczywistych). Dla metody FRST
wsparcie reguł nie jest wprost określone, dlatego analogicznie do wsparcia wykorzystano
liczbę użyć reguły na zbiorze testowym (podejście autorskie – A. Fiedukowicz 2017).
3.5. Ocena wyników
Skuteczność wyznaczonych reguł sprawdzano na zbiorze testowym, dokonując selekcji
obiektów. Selekcja może być rozumiana jako
swoisty (binarny) rodzaj klasyfikacji, zatem do
jej oceny wykorzystano macierz błędów (T. Fawcett 2006). Na podstawie macierzy błędów
możliwe jest policzenie kilku wskaźników jakości
klasyfikacji. Zdecydowano się wykorzystać:
• dokładność, oznaczającą liczbę prawidłowo
zakwalifikowanych przykładów względem
wszystkich:

3.4. Ocena reguł
Wyznaczane reguły dla danych modelowych były każdorazowo oceniane pod kątem:
• liczby reguł,
• liczby warunków poszczególnych reguł,
• wsparcia reguł określanego jako liczba
przykładów zbioru uczącego, które spełniają
wszystkie warunki reguły. Jako wsparcie można
traktować również wsparcie względne, czyli
stosunek liczby obiektów wspierających reguł,
do wszystkich obiektów zbioru uczącego (lub
do wszystkich obiektów zbioru uczącego należących do tej samej klasy decyzyjnej).
Założono, że modele prostsze, o mniejszej
liczbie mniej złożonych reguł są bardziej pożądane, ponieważ zdecydowanie łatwiej jest zrozumieć wiedzę, którą reprezentują.

• czułość (True Positive Rate)
• swoistość (True Negative Rate)
• wskaźnik Giniego (oparty o krzywą ROC,
ryc. 5 − Receiver Operating Characteristic):

GC = 1 – klasyfikator idealny; tu: wszystkie
obiekty wybrane lub nie, zgodnie z przewidywaniami,
GC = 0,5 – klasyfikator losowy, dający wyniki
analogiczne do losowania klas,
GC = 0 – klasyfikator odwrotny; tu: wszystkie
obiekty wybrane lub nie, przeciwnie do przewidywań.
Zastosowanie współczynnika GC pozwala
na łatwe porównanie klasyfikatorów binarnych,
przypisując im wartości od 0 do 1 (ryc. 5).
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przedstawionym na rycinie 6 mogłaby to być
np. odległość od lasu).
Za pomocą analizy wizualnej można także
ocenić, czy błędy w klasyfikacji mają w danym
wypadku kluczowe znaczenie z kartograficznego punktu widzenia, czy też są akceptowalne.
Dla danych przestrzennych tablica informacyjna
stanowiąca klasyczny model danych w teoriach przybliżonych nie jest bowiem ich pełną
reprezentacją.
3.6. Oprogramowanie i algorytmy

Ryc. 5. Krzywa ROC (źródło: A. Fiedukowicz 2017)

Jednocześnie, ze względu na przestrzenny
charakter danych, analiza ilościowa wyników
jest dalece niewystarczająca. Dlatego poza nią
dokonano analizy wizualnej, starając się dostrzec przestrzenne wzorce dotyczące prawidłowo/nieprawidłowo sklasyfikowanych obiektów
(ryc. 6). Tego typu analiza pozwala niekiedy
wykryć wzorce niewidoczne w danych ilościowych
i wprowadzić korekty do modelu, np. wprowadzając dodatkowy atrybut związany z zauważoną zależnością przestrzenną (w przypadku

W celu przeprowadzenia badań wykorzystano
(często dokonując autorskiej modyfikacji) oprogramowanie i pakiety pozwalające na obliczanie
reguł decyzyjnych oraz przewidywanie wartości
decyzji na ich podstawie. Wykorzystano kolejno:
• dla metody zbiorów przybliżonych (RST) –
język R przeznaczony do obliczeń statystycznych (w tym pakiet RoughSets),
• dla metody zbiorów przybliżonych opartych
na dominacji – program jMAF,
• dla metody zbiorów rozmyto-przybliżonych
– język R przeznaczony do obliczeń statystycznych (w tym pakiet RoughSets).
Oba wykorzystane programy (R i jMAF) są
dostępne bezpłatnie do celów niekomercyjnych,
a środowisko R także do celów komercyjnych
(licencja GNU). Zarówno jMAF, jak i pakiet
RoughSets zostały opracowane przez środowiska akademickie jako implementacje teorii
matematycznych, pozwalające szerszemu gronu
osób na ich praktyczne zastosowanie.
Do wyznaczania reguł metodą RST wykorzystano dwa algorytmy: LEM i CN2 szczegółowo opisane przez autorkę w jej rozprawie
doktorskiej (M. Fiedukowicz 2017).

4. Wyniki

Ryc. 6. Przykład wizualnej analizy wyników
klasyfikacji: barwa szara – obiekty prawidłowo
zaklasyfikowane, barwa pomarańczowa − obiekty
zaklasyfikowane nieprawidłowo; można dostrzec
potencjalny wpływ bliskości innego obiektu
(tu: lasu) na poprawność klasyfikacji
(źródło: A. Fiedukowicz 2017)

W przywołanej wyżej rozprawie z 2017 r.
znajduje się także szczegółowa analiza uzyskanych wyników wraz z ilustracjami. W tym
artykule przedstawiono jedynie podsumowanie
wyników ilościowych oraz wybrane przykłady
analizy jakościowej wraz z omówieniem.
4.1. Dane modelowe
Pod względem liczby reguł, na danych modelowych najkorzystniej wypada metoda DRST

104

Anna Fiedukowicz

(tab. 1), w której średnia maksymalna liczba
reguł nie przekracza 9 (maksymalna liczba reguł
uzyskanych tą metodą dla zbioru cieków o szczegółowości 1:50 000 wynosi 18). Jeśli chodzi
zaś o długość reguł, najlepsze wyniki uzyskuje
się stosując algorytm CN2 w metodzie RST –
w większości przypadków liczba warunków
reguły nie przekracza dwóch (zanotowano tylko
jeden wyjątek, gdzie zdarzały się reguły trzyelementowe). Najbardziej złożone systemy
decyzyjne (zarówno jeśli chodzi o liczbę reguł,

jak i ich długość) uzyskano za pomocą metody
FRST. Zaletą tej metody jest natomiast możliwość wykorzystania danych ciągłych, bez konieczności degradacji skali pomiarowej.
Jeśli chodzi o skuteczność zastosowania
utworzonych reguł na zbiorze testowym (wyznaczanym czterokrotnie w ramach kroswalidacji),
to jest ona dla danych modelowych bardzo
wysoka. Dokładność dla wszystkich metod z wyjątkiem metody FRST we wszystkich przypadkach wynosi powyżej 90%, niekiedy jest nawet
stuprocentowa (zwłaszcza dla generalizacji
LoD50k → LoD250k (tab. 2, tab. 3). Jednocześnie zwraca uwagę zdecydowanie obniżona
czułość (TPR) dla selekcji budynków metodami
FRST oraz RST z algorytmem LEM2 (tab. 2)
oraz swoistość (TNR) dla selekcji cieków
LoD50k → 250k metodą FRST.
Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki uzyskane dla danych modelowych, zdecydowano
się zastosować opisaną metodykę na danych
rzeczywistych. Już w przypadku danych modelowych widać jednak, że najniższy potencjał
zarówno pod względem złożoności systemu
decyzyjnego jak i jego skuteczności (jakości
dokonywanej klasyfikacji) ma metoda FRST.

Tab. 2. Uśrednione wyniki (z wykorzystaniem sprawdzianu krzyżowego) dla selekcji danych modelowych
z poziomu skalowego 1:10 000 do poziomu 1:50 000
(w pierwszej kolumnie wymieniono metodę/algorytm);
kolorem czerwonym oznaczono wyniki nieakceptowane (źródło: A. Fiedukowicz 2017)

Tab. 3. Uśrednione wyniki (z wykorzystaniem sprawdzianu krzyżowego) dla selekcji danych modelowych z LoD50k do LoD250k (w pierwszej kolumnie
wymieniono metodę/algorytm); kolorem czerwonym
oznaczono wyniki nieakceptowalne (źródło: A. Fiedukowicz 2017)

Tab. 1. Średnie minimalnych i maksymalnych liczb
i długości reguł dla wszystkich danych modelowych
(pogrubiono najmniejsze, najkorzystniejsze wartości;
źródło: A. Fiedukowicz 2017)
metoda

min.
liczba

maks.
liczba

RST CN2

8,0

9,8

1,0

2,0

RST LEM2

8,8

10,2

1,0

3,4

DRST

6,2

8,8

1,0

3,2

FRST

64,6

79,4

1,4

10,4

min. dł. maks. dł.

10k

budynki

cieki

drogi

50k

cieki

drogi

ACC CN2

0,98

0,98

0,95

ACC CN2

0,92

1,00

TPR CN2

0,81

0,97

0,95

TPR CN2

0,89

0,99

TNR CN2

0,99

0,98

0,95

TNR CN2

0,93

1,00

ACC LEM2

0,97

0,97

0,97

ACC LEM2

0,91

1,00

0,86

0,99

TPR LEM2

0,46

0,92

0,93

TPR LEM2

TNR LEM2

1,00

1,00

1,00

TNR LEM2

0,94

1,00

ACC DRST

0,98

0,98

0,96

ACC DRST

0,93

1,00

TPR DRST

0,76

0,95

0,91

TPR DRST

0,93

1,00

TNR DRST

0,99

1,00

0,99

TNR DRST

0,93

1,00

ACC FRST

0,78

0,98

0,97

ACC FRST

0,65

0,96

0,92

0,89

0,48

1,00

TPR FRST

0,39

1,00

1,00

TPR FRST

TNR FRST

0,80

0,97

0,95

TNR FRST
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budynki, wariant BZ,
obszar Miasto

budynki, wariant B,
obszar Miasto

budynki, wariant BZ,
obszar Zagrodowy

budynki, wariant B,
obszar Zagrodowy

odcinki rzek,
obszar Chocianów

odcinki rzek,
obszar Sieniawa

odcinki dróg,
LoD10k → LoD50k

odcinki dróg,
LoD50k → LoD250k

Tab. 4. Zebrane wyniki dla danych rzeczywistych (źródło: A. Fiedukowicz 2017)

CN2

0,82

0,74

0,60

0,68

0,90

0,66

0,72

1,00

CN2_TPR

0,89

0,39

0,50

0,45

0,79

0,42

0,73

1,00

CN2_TNR

0,21

0,81

0,76

0,82

0,95

0,81

0,69

1,00

LEM2

0,87

0,80

0,64

0,65

0,88

0,87

0,74

0,84

LEM2_TPR

0,95

0,16

0,71

0,28

0,58

0,93

0,86

0,15

LEM2_TNR

0,18

0,93

0,53

0,87

1,00

0,83

0,31

1,00

DRST

0,83

0,85

0,67

0,72

0,94

0,88

0,62

0,88

DRST_TPR

0,89

0,09

0,74

0,56

0,79

0,88

0,57

0,37

DRST_TNR

0,28

1,00

0,56

0,71

1,00

0,89

0,82

1,00

FRST

0,91

0,84

0,61

0,59

0,91

0,69

0,76

0,81

FRST_TPR

1,00

0,00

0,99

0,17

0,70

0,96

0,90

0,02

FRST_TNR

0,03

1,00

0,01

0,75

1,00

0,52

0,27

0,99

4.2. Dane rzeczywiste
Przedstawione badania przeprowadzone
dla różnych klas obiektów za pomocą trzech
testowanych metod przybliżonych pozwoliły
wysnuć wnioski dotyczące jakości przeprowadzonej klasyfikacji oraz czynników na nią
wpływających. W przypadku budynków wyróżniono dwa warianty: B – wybierane (k50=1)
budynki reprezentowane w LoD50k jako pojedyncze budynki, BZ – wybierane także budynki
reprezentowane w LoD50k jako fragment obszaru zabudowanego.
Zebrane wyniki dla danych rzeczywistych
przedstawia tabela 4. Z kolei tabela 5 przedstawia wartości wskaźnika Giniego (GC) dla różnych metod i obszarów oraz średnią i medianę
tego wskaźnika dla poszczególnych metod.
Policzono tu także, ile razy każda z metod
zajęła pierwsze i drugie miejsce w konkretnej
wersji eksperymentu (dla określonych danych,
obszaru, wariantu itp.) według wskaźnika GC.
Warto zauważyć (tab. 5), że średnia współczynnika GC dla metod RST z algorytmem CN2

oraz metody DRST jest jednakowa, a mediana
tylko nieznacznie wyższa dla metody DRST.
Podobnie każda z tych dwóch metod czterokrotnie była najlepsza w jakimś wariancie eksperymentu, natomiast metoda DRST również
czterokrotnie była druga (w porównaniu z dwoma
przypadkami metody RST z algorytmem CN2).
Oznacza to, że metoda DRST była najlepsza
lub druga w kolejności w każdym z wariantów
eksperymentu. Spośród testowanych metod te
dwie metody RST z algorytmami CN2 i DRST
dają najlepsze wyniki (z lekkim wskazaniem
na metodę DRST). Zdecydowanie najgorsze
wyniki uzyskano natomiast dla metody FRST.
Wyniki ilościowe, jakkolwiek istotne, nie pozwalają w pełni ocenić rezultatów generalizacji.
Dokonana wizualna analiza jakościowa wskazuje na występujące w wielu przypadkach mankamenty dotyczące w szczególności ciągłości
sieci drogowej i rzecznej (ryc. 7 i 8). Wyniki
zawierające nieciągłości sieci są oczywiście
niepoprawne z kartograficznego punktu widzenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że opracowana metodyka może nadal posłużyć do
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budynki, wariant BZ,
obszar Miasto

budynki, wariant B, obszar Miasto

budynki, wariant BZ,
obszar Zagrodowy

budynki, wariant B, obszar Zagrodowy

odcinki rzek, obszar Chocianów

odcinki rzek, obszar Sieniawa

odcinki dróg, LoD10k →
LoD50k

odcinki dróg, LoD50k →
LoD250k

średnia

mediana

I miejsce

II miejsce

Tab. 5. Wskaźnik GC dla wyników na danych rzeczywistych wraz z jego średnią i medianą oraz zajęciem
pierwszego (żółty) i drugiego miejsca (niebieski) przez poszczególne metody (źródło: A. Fiedukowicz 2017)

RST_CN2

0,71

1,00

0,55

0,60

0,63

0,64

0,87

0,61

0,70

0,63

4

2

RST_LEM2

0,58

0,58

0,56

0,54

0,62

0,57

0,79

0,88

0,64

0,58

1

2

DRST

0,69

0,68

0,59

0,54

0,65

0,63

0,89

0,88

0,70

0,67

4

4

FRST

0,59

0,51

0,51

0,50

0,50

0,46

0,85

0,74

0,58

0,51

0

1

wspomagania pracy kartografa w żmudnym,
skomplikowanym i czasochłonnym procesie
obliczeniowym. W obecnej postaci, szczególnie dla obiektów sieciowych, nie nadaje się
jednak do stosowania jako jedyny i ostateczny
sposób selekcji obiektów topograficznych. Redakcja kartograficzna wstępnie wybranych obiektów topograficznych wymaga zarówno dalszych
działań realizowanych w trybie tzw. postprocessingu, jak i redakcji manualnej (ryc. 9).
Jeśli chodzi o złożoność reguł decyzyjnych
(przykłady reguł w tabeli 6), to potwierdziły się
tendencje zaobserwowane dla danych modelowych:
• Najprostsze w odbiorze i interpretacji były
reguły RST (szczególnie tworzone z użyciem
algorytmu CN2).
• Najbardziej złożone i nieczytelne były reguły
metody FRST. Wskazane byłoby zaokrąglanie
wartości atrybutów, co częściowo mogłoby po-

prawić czytelność reguł oraz zwiększyć poziom ich uogólnienia.
• Pośrednią złożonością charakteryzowały
się reguły metody DRST. Ze względu na charakterystyczny sposób ich powstawania można
je jednak łatwo uprościć (co jest omówione
w dyskusji).

5. Dyskusja
Podejścia nieklasyczne wydają się atrakcyjnym rozwiązaniem z punktu widzenia automatyzacji procesu generalizacji ze względu na
swój nietypowy, niejednoznaczny charakter,
wykorzystywanie przybliżonych lub rozmytych
informacji, które są typowe dla trudnej do formalizacji w tradycyjny sposób wiedzy kartograficznej. Logika rozmyta wraz ze zmiennymi
lingwistycznymi była wykorzystywana w pro-

Tab. 6. Przykłady reguł dla selekcji budynków; opracowanie własne na podstawie A. Fiedukowicz 2017
metoda

supp.

reguła

RST CN2

8%

RST LEM2

22%

IF density_in_100m is high THEN k50 is 1

DRST

31%

(touches_another_building >= 1) & (distance_from_centrum_inversed
>= small) => (K50 >= 1)

FRST

−

IF function is residential and touches_another_building is 1 and area is small
THEN k50 is 1

IF function is ~religous and floors~2 and density_in_300m ~513.879
THEN k50 = 1
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Ryc. 7. Wyniki dla odcinków dróg uzyskane metodą RST na obszarze Chocianów miasto:
po lewej − algorytm CN2, po prawej – algorytm LEM2; na górze − selekcja 10k → 50k, na dole – selekcja
50k->250k; obiekty wybrane oznaczono kolorem czerwonym (źródło: A. Fiedukowicz 2017)

Ryc. 8. Wyniki dla odcinków cieków uzyskane metodą DRST: po lewej − obszar Chocianów, po prawej
− obszar Sieniawa; obiekty wybrane oznaczono kolorem czerwonym (źródło: A. Fiedukowicz 2017)
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cesie generalizacji (np. R. Olszewski 2009).
Wstępne badania autorki (A. Fiedukowicz 2013a)
wykazały jednak trudność w konstruowaniu
reguł rozmytych przy dużej liczbie dostępnych
atrybutów (w tym atrybutów natywnych, relacyjnych i geometrycznych). Początkowe etapy
badania obejmowały zatem możliwość wyboru
istotnych atrybutów (reduktów) za pomocą
metody przybliżonej (RST), a następnie skonstruowania systemu reguł rozmytych opartych
tylko na wybranych wcześniej atrybutach.
Istotną przeszkodę stanowiła jednak niespójność skal pomiarowych wykorzystywanych w obu
metodach, co sprawiło że jakość przeprowadzonej w ten sposób generalizacji nie była satysfakcjonująca.
W związku z tym w kolejnym podejściu wykorzystano reguły przybliżone, tj. oparte o trzy
systemy logik (podejść, teorii zbiorów) nieklasycznych: logikę przybliżoną, logikę przybliżoną
opartą na dominacji oraz logikę rozmyto-przybliżoną. W pierwszej kolejności wybierano za
ich pomocą interesujące atrybuty (redukty),
w tym także atrybuty opisujące kontekst przestrzenny (A. Fiedukowicz 2020), następnie zaś
konstruowano reguły w skalach pomiarowych
dostosowanych do wcześniejszych reduktów.
Reguły bazujące na zbiorach przybliżonych
nie były do tej pory szerzej wykorzystywane
w generalizacji informacji geograficznej. Prace
związane z tą tematyką prowadził J. Zhang
(2001), pewne wstępne badania podjęła także
autorka (A. Fiedukowicz 2013b, 2015b). Nieco
częściej natomiast wykorzystywano teorię zbiorów przybliżonych w innych aspektach dotyczących danych przestrzennych, szczególnie zaś
przy nieklasycznym definiowaniu granic obszarów (m.in. T. Beaubouef, F.E. Petry 2010).
W ramach prowadzonych prac badawczych
dostrzeżono także pewne interesujące zagadnienia metodyczne, których rozwiązanie
mogłoby pomóc w zastosowaniu logik przybliżonych nie tylko w generalizacji informacji
geograficznej. Jednym z takich zagadnień jest
kwestia konstrukcji reguł w metodzie DRST.
Jako że metoda ta zakłada monotoniczną zależność między atrybutami a decyzją (jeśli warunek >> występuje po lewej, to i po prawej
stronie reguły), sposobem na sztuczne wychwycenie odwrotnych zależności jest wykorzystanie atrybutów odwróconych (tj. o zmienionej
względem oryginalnych monotoniczności).
Sprawia to jednak, że pojawiają się trudności

interpretacyjne związane z odczytywaniem takich reguł. Można byłoby ich uniknąć poprzez
wtórne odwrócenie znaków mniejszości i większości w warunkach dotyczących atrybutów
odwróconych, np.
(pow_d ≥ 2) ↔ (pow_d ≤ 2)
Takie podejście pozwoliłoby uprościć powstałe reguły, a niekiedy nawet zagregować
warunki dotyczące atrybutu w wersji podstawowej i odwróconej, jeśli występują w tej samej
regule, np.
(odl_msc ≥ 2) & (odl_msc_d ≥ 3) ↔
(odl_msc ≥ 2) & (odl_msc ≤ 3) ↔ (2 ≤ odl_msc ≤ 3)
W ten sposób reguły miałyby postać łatwiejszą do odczytywania i interpretacji; można by,
także przy tworzeniu reduktów, ograniczyć się
do wypisywania każdego atrybutu tylko raz, niezależnie od tego, czy występowałby on w redukcie w wersji podstawowej, odwróconej czy
w obu. Zaproponowane rozwiązania mają tę
zaletę, że stosunkowo łatwo o ich automatyzację.
Wskazane byłoby także zaproponowanie
sposobu określania wsparcia reguł w metodzie FRST. Przy zaproponowanym uśrednianiu wartości wielu obiektów mogłaby to być
liczba obiektów wykorzystanych do uśrednienia warunków reguły, co odpowiadałoby tradycyjnej definicji wsparcia. Możliwe byłoby także
określenie wsparcia reguły w sposób rozmyty,
biorąc pod uwagę rozkład wartości poszczególnych atrybutów wokół uzyskanej średniej.
Jeśli np. 10 obiektów wykorzystanych do tworzenia reguły miałoby dokładnie tę samą wartość atrybutu (równą średniej wykorzystanej
w regule), to wsparcie wynosiłoby 10. Im bardziej zróżnicowane są wartości atrybutu wokół
obliczonej średniej, tym mniejsze jest wsparcie.
Taki mechanizm wyznaczania wsparcia mógłby
być także pomocny przy tworzeniu i przycinaniu reguł FRST. Wykorzystane w niniejszym
badaniu liczby użyć danej reguły w zbiorze
uczącym niestety nie spełniają wystarczająco
dobrze roli kryterium oceny reguł. Nie wiadomo
bowiem, czy ich użycie było poprawne (czy pozwoliło wyznaczyć właściwą dla reguły klasę
decyzyjną). Prowadzi to do sytuacji, gdzie liczba
użyć reguły jest większa od danej klasy decyzyjnej w zbiorze testowym (co oznacza niewłaściwe użycia reguły). Nie można zatem
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wyciągnąć wniosku, że większa liczba użyć
reguły świadczy o jej lepszej jakości. Liczba
ta nie może być też bezpośrednio porównana
z wartością wsparcia, określoną dla pozostałych metod.
Podobnie dla metody FRST zasadna wydaje
się próba łącznego wykorzystania rozmytej
oraz klasycznej relacji nierozróżnialności. Dzięki
temu można by zachować oryginalny charakter danych: ciągłe dla danych ciągłych (rozmyta
relacja podobieństwa), nominalne dla danych
nominalnych (klasyczna relacja nierozróżnialności). Jedynie relacja uporządkowana nie
mogłaby być reprezentowana w tej metodzie.
Należy pamiętać, że uzyskane wyniki nie
mogą być oceniane w oderwaniu nie tylko od
zastosowanego podejścia matematycznego, ale
również wykorzystanych algorytmów i ich implementacji. O ile bowiem teorie matematyczne
mają charakter ścisły, o tyle wykorzystane
w ramach badań algorytmy są najczęściej algorytmami heurystycznymi, a więc niekoniecznie
pozwalają na wyznaczenie optymalnych rozwiązań. Co więcej, na wyniki eksperymentu,
a w szczególności na efektywność działania
algorytmów znaczący wpływ ma sposób i poprawność implementacji w stosowanym oprogramowaniu. Nie bez znaczenia pozostaje
także łatwość i intuicyjność wykorzystania tego
oprogramowania. Brak graficznego interfejsu
użytkownika w przypadku wykorzystania języka R może stanowić przeszkodę w wykorzystaniu tego narzędzia przez szersze grono
osób nieposiadających umiejętności programistycznych. Z drugiej zaś strony otwarty charakter języka R zapewnia dużą elastyczność
zarówno na poziomie opracowania skryptu w języku R, jak i modyfikacji istniejących pakietów.
Z kolei GUI dostępne w programie jMAF jest
dość łatwe w użyciu, ale zarówno formaty wejściowe, jak i sposób zestawiania danych wyjściowych są ściśle określone i nie podlegają
modyfikacjom.

6. Wnioski
Logiki przybliżone mogą być wykorzystane
do selekcji obiektów przy generalizacji informacji geograficznej. Przeprowadzone badania
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wskazują na przewagę podejść DRST i RST
(z algorytmem CN2) z uwagi na uzyskiwaną
jakość selekcji, większą prostotę systemu decyzyjnego oraz lepiej dopracowane narzędzia
informatyczne pozwalające na wykorzystanie
tych systemów. Podejścia RST, CN2 oraz DRST
uzyskały średnie dokładności klasyfikacji danych
rzeczywistych (mierzone za pomocą wskaźnika
Giniego) na poziomie 0,70.
Na obecnym etapie nie jest polecane podejście FRST, które charakteryzuje się najwyższą
złożonością tworzonych reguł i najgorszymi
rezultatami selekcji. Średnia dokładność klasyfikacji danych rzeczywistych określona dla
tej metody wynosi 0,58. Ponadto ani dla żadnej klasy obiektów ani dla obszaru testowego
wynik uzyskany za pomocą metody FRST nie
był najlepszym z wyników, a tylko raz metoda
ta zajęła drugie miejsce. W przypadku tej metody wpływ na uzyskane wyniki mogła mieć nie
tylko jakość implementacji – funkcje pakietu R
dotyczące metody FRST są rzadko wykorzystywane.
Poszczególne podejścia są ograniczone
przez potrzebę dobrania odpowiednich skal
pomiarowych atrybutów. Z tego punktu widzenia najbardziej obiecująca wydaje się metoda
DRST. Pozwala ona bowiem na wykorzystanie
zdyskretyzowanych atrybutów numerycznych
bez utraty informacji o kolejności klas, atrybutów w skali porządkowej – wprost, atrybutów
binarnych – traktując je jako atrybuty w skali
porządkowej. Jedynie atrybuty w skali nominalnej muszą zostać pominięte lub sztucznie
uporządkowane.
Szczególną uwagę należy zwrócić na selekcję
obiektów o charakterze sieciowym, gdzie wykorzystanie wyłącznie podejścia regułowego, bez
dbałości o spójność sieci, może nie przynieść
pożądanych rezultatów. Z tego też względu
przy ocenie jakości uzyskiwanych wyników niezbędne jest, poza wskaźnikami ilościowymi,
wykorzystanie eksperckiej oceny wizualnej.
Podejścia przybliżone, w odróżnieniu od podejść opartych na logice klasycznej, pozwalają
na wykorzystanie informacji niepełnej lub wewnętrznie sprzecznej. Proponowane narzędzia
mogą (w obecnej formie) znaleźć pomocnicze
zastosowanie w selekcji obiektów topograficznych, a także w innych operatorach generalizacji.
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The use of rough rules in the selection of topographic objects for generalizing
geographical information
Summary
Selection is a key element of the cartographic
generalization process, often being its first stage.
On the other hand it is a component of other generalization operators, such as simplification. One of the
approaches used in generalization is the condition-action approach. The author uses a condition-action
approach based on three types of rough logics (Rough
Set Theory (RST), Dominance-Based Rough Set
Theory (DRST) and Fuzzy-Rough Set Theory (FRST)),
checking the possibility of their use in the process of
selecting topographic objects (buildings, roads,
rivers) and comparing the obtained results. The
complexity of the decision system (the number of
rules and their conditions) and its effectiveness are
assessed, both in terms of quantity and quality –
through visual assessment. The conducted research
indicates the advantage of the DRST and RST approaches (with the CN2 algorithm) due to the quality
of the obtained selection, the great er simplicity of
the decision system, and better refined IT tools

enabling the use of these systems. At this stage, the
FRST approach, which is characterised by the highest
complexity of created rules and the worst selection
results, is not recommended. Particular approaches
have limitations resulting from the need to select
appropriate measurement scales for the attributes
used in them. Special attention should be paid to the
selection of network objects, in which the use of only
a condition-action approach, without maintaining
consistency of the network, may not produce the desired results. Unlike approaches based on classical
logic, rough approaches allow the use of incomplete
or contradictory information. The proposed tools can
(in their current form) find an auxiliary use in the
selection of topographic objects, and potentially also
in other generalization operators.
Keywords: cartographic generalization, Rough
Set Theory, Dominance-Based Rough Set Theory,
Fuzzy-Rough Set Theory, decision rules
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Przewodnik po mieście jako multisensoryczna
mobilna aplikacja na telefon
Z a r y s t r e ś c i. W artykule zwrócono uwagę na
metodyczne problemy multisensorycznej aplikacji mobilnej, wykorzystującej mapę jako interface miejskiego
przewodnika turystycznego typu edutainment. Podstawą odpowiedzi na pytanie, jakie warunki powinna
spełniać aplikacja, żeby na równi zaktywizować do
korzystania z niej mieszkańców i turystów, były dwa
modele: triada doświadczeń turystycznych (3E) –

edukacja, rozrywka, emocje oraz piramida potrzeb
Abrahama Maslowa. Przy realizacji celu aplikacyjnego
przyjęto założenie korzystania wyłącznie z oprogramowania open source.

1. Wprowadzenie
Idea opracowania przewodnika miejskiego
jako edukacyjnej gry, służącej poznaniu topografii i historii miasta w formie aplikacji mobilnej
na telefon komórkowy typu smartfon, pojawiła
się pod wpływem analizy rynku tego rodzaju
oprogramowań i coraz częściej zauważanego
problemu braku orientacji w przestrzeni, zwłaszcza wśród młodych osób. Najczęściej oferowane
aplikacje na telefon w niewielkim stopniu zmuszają użytkownika do wysiłku intelektualnego,
a jeszcze w mniejszym do aktywności ﬁzycznej,
pomimo że współczesne telefony wyposażone
są w wiele sensorów i odbiorników, takich jak
GPS, żyroskop, kompas, akcelerometr lub kamera, które umożliwiają poznawanie otoczenia
w całkowicie inny sposób niż to proponuje tradycyjny przewodnik.
Koncepcja przewodnika miejskiego jako multisensorycznej1 aplikacji mobilnej w formie edu-

kacyjnej gry terenowej umieszcza go w grupie
publikacji służących turystyce typu edutainment2,
tj. łączącej rozrywkę i wiedzę (A. Stasiak 2013).
Aplikacja powstała z myślą o dwóch grupach
odbiorców: turystach, akceptujących aktywny
sposób poznawania nowych miejsc oraz mieszkańcach miasta, którzy aktywnie spędzają wolny
czas. Te dwie grupy potencjalnych użytkowników – turystów i mieszkańców – różni poziom zainteresowania miastem. Mieszkańcy będą wszak
wykazywać mniejsze zainteresowanie tego rodzaju aplikacjami m.in. z powodu słabszych
doznań emocjonalnych w obcowaniu z miejscami, które codziennie mijają niż turyści, którzy
będą pod wpływem efektu nowości. Dlatego
podstawowe pytanie badawcze, które postawiono dotyczyło warunków, jakie powinna spełniać aplikacja, żeby zaktywizować do korzystania
z niej na równi mieszkańców i przyjezdnych.
Naturalną implikacją były kolejne szczegółowe
pytania: jakie elementy powinien zawierać

1
Koncepcja aplikacji zakłada angażowanie i aktywizowanie kilku kanałów sensorycznych w celu przetworzenia informacji nabywanej podczas rozgrywki. Następuje to w zakresie
modalności wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej.

2
Edutainment to termin określający umiejętne połączenie wiedzy i rozrywki, którego istotę wg A. Stasiaka (2013)
najlepiej oddaje polskie powiedzenie: „uczyć bawiąc, bawić
ucząc”.

S ł o w a k l u c z o w e: aplikacja mobilna, multisensoryczny plan miasta, przewodnik po mieście,
piramida potrzeb
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scenariusz gry i jaka mechanika powinna być
zastosowana w aplikacji, żeby produkt finalny poprzez rozrywkę pełnił rolę edukacyjną, a z kolei
edukacja aktywizowała odbiorcę nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie.
Rozwiązań dotyczących stymulowania procesów myślowych turystów i mieszkańców
oraz utrzymaniem ich poziomu zaangażowania (umysłowego i fizycznego) poszukiwano
w dziedzinie psychologii, teorii przekazu informacji i informatyce. Pomocne były dwa modele:
triada doświadczeń turystycznych – edukacja,
rozrywka, emocje (3E – Education, Entertainment, Excitement) (A. Stasiak 2015) oraz piramida potrzeb Abrahama Maslowa (2006).
Realizacja celu poznawczego odbywała się
poprzez nabywanie lub poszerzanie wiedzy
użytkownika o historii miejsc oraz doskonalenie umiejętności przestrzennych i analitycznych.
Cel aplikacyjny, jaki sobie postawiono, wiązał
się z wykonaniem uniwersalnego prototypu,
sprawdzającego zastosowane rozwiązania technologiczne.
Z uwagi na społeczny (niekomercyjny) charakter aplikacji założono jak najszersze zastosowanie niekomercyjnych narzędzi informatycznych.
Testowanie poszczególnych rozwiązań merytorycznych i technologicznych wykonano na
przykładzie Lublina, największego ośrodka akademickiego wschodniej Polski, zamieszkanego
przez ponad 300 tysięcy osób i odwiedzanego
corocznie przez ponad milion turystów.

2. Technologia i dane przestrzenne
Zdefiniowanie przeznaczenia projektu jako
rekreacyjno-edukacyjnego, stymulującego aktywność fizyczną i umysłową wybranych grup
odbiorców oraz wskazanie Lublina jako obszaru
testowego, pozwoliło nie tylko na opracowanie
koncepcji i scenariusza gry, ale było także
podstawą wyboru rozwiązań technologicznych
bazujących na otwartym oprogramowaniu. Wybór rozwiązań technologicznych poprzedziła
szczegółowa analiza oferty dostępnej na rynku,
biorąca pod uwagę cenę i popularność poszczególnych rozwiązań.
2.1. System operacyjny tworzonego
prototypu
Ponad 84 procent urządzeń mobilnych obsługuje system Android, który posiada wiele

kompatybilnych ze sobą wersji (https://www.
idc.com/promo/smartphone-marketshare/os).
Android jest produktem stale rozwijanym, do
którego w kolejnych wersjach wprowadzane są
dodatkowe funkcje. Popularność urządzeń wykorzystujących ten system była decydującym
czynnikiem, który zaważył na jego wyborze do
realizacji projektu.
Duża dostępność systemu Android jest istotna
nie tylko dla użytkownika, ale także programisty,
z uwagi na konieczność testowania prototypowych rozwiązań informatycznych na co najmniej
kilku różnych urządzeniach3.
2.2. Silnik prototypu
Przy wyborze silnika gry4 kluczowe jest zapewnienie optymalnego narzędzia do zrealizowania zaplanowanych celów. Dwa najpopularniejsze
programy oferujące platformy z komponentami
do tworzenia gier to Unity i Unreal Engine. Unity
w porównaniu z Unreal Engine jest łatwiejszy
w obsłudze i programiście bez większego doświadczenia w tworzeniu modeli i ścieżek
dźwiękowych oferuje bardziej rozbudowaną
bazę komponentów (https://docs.unity3d.com/
Manual/index.html). Unreal Engine posiada bardziej skomplikowany interface użytkownika i wymaga od programisty znajomości trudniejszego
języka C++ niż Unity, w którym używany jest
język C Sharp. Dlatego Unity został wybrany do
realizacji celów, sformułowanych we wprowadzeniu, jako narzędzie bardziej odpowiednie
dla niedoświadczonego programisty.
Silnik Unity umożliwia tworzenie gier 2D i 3D;
może być on wykorzystywany w wielu systemach operacyjnych, jak Microsoft Windows,
macOS i Linux. Daje możliwość tworzenia gier
na ponad 20 różnych platformach sprzętowych,
w tym Android, Linux, Oculus Rift lub przeglądarka internetowa. Silnik oferuje platformę (Asset
Store) z takimi komponentami, jak np. dźwięki,
graﬁka i gotowe rozwiązania programistyczne.
3
Testy można przeprowadzić także na wirtualnych emulatorach, programach, które symulują działanie urządzenia
właściwego. Posiadają one jednak wiele niedoskonałości,
np. brak możliwości testowania na emulatorach kamery oraz
w wielu wypadkach innych sensorów, wymuszają zatem
użycie realnego urządzenia.
4
Silnik gry to główna część kodu gry komputerowej, odpowiadająca m.in. za wyświetlanie grafiki, interakcje między
obiektami oraz dźwięki.
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Graﬁka gry to pierwsze wrażenie, którego
doświadcza użytkownik i na podstawie którego
jest w stanie zainteresować się produktem. Początkujący twórcy gier najczęściej korzystają
z serwisów dostarczających gotowe rozwiązania graficzne.
Flaticon to jeden z serwisów wspierających
tworzenie aplikacji mobilnych, który gromadzi,
przechowuje i udostępnia grafikę w stylu Flat
Design. W serwisie znajduje się około 1 200 000
ikon, podzielonych na prawie 24 000 grup,
prezentujących różne kategorie tematyczne.
Standardowe korzystanie z serwisu jest bezpłatne, ale np. dostosowanie grafiki do własnych
potrzeb jest już niestandardowym, płatnym
działaniem. W aplikacji należy zaprojektować
zakładkę, w której będą wymienieni autorzy wykorzystanych graﬁk (https://www.ﬂaticon.com/).
Flat Design to jeden z najczęściej używanych
stylów w projektowaniu stron internetowych i jest
powszechnie stosowany w urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym. Są trzy powody,
dla których ten rodzaj grafiki się rozwija: jest
prosta i intuicyjna, jest idealna do responsywnego5 i adaptacyjnego6 projektowania oraz
samonapędzająca popularność. Ten styl projektowania odzwierciedla główne trendy projektowania usług internetowych Google i aplikacjach
Androida (J. Cao i in. 2015).

rejestruje w trzech wymiarach (H.K. Skórska
2017). Ta funkcjonalność pozwala pozycjonować obiekty wirtualne w relacji do świata rzeczywistego. Obiekt wirtualny za sprawą algorytmu,
działającego w czasie rzeczywistym, pozostaje
w relacji do obiektu rzeczywistego, widzianego
na ekranie użytkownika, wywołując wrażenie,
że jest częścią świata rzeczywistego.
ARCore wspiera wiele typów graﬁk 2D, modeli 3D i daje możliwość pozycjonowania modeli
wirtualnych bez uprzedniego wykrycia obrazu
lub obiektu. Pozwala zaczepić wirtualny obiekt
do płaszczyzny lub znacznika. Wbudowany
algorytm koryguje pozycję obiektu wirtualnego
na podstawie danych z sensorów urządzenia
(żyroskop, akcelerometr), dzięki czemu ruch
użytkownika nie zmieni umiejscowienia obiektu
w świecie rzeczywistym. ARCore posiada API
(Application Programming Interfaces) dla języków C++, Java, C# oraz specjalne rozszerzenie do silnika Unity. Dzięki takiemu rozwiązaniu
programista może tworzyć aplikacje dające
możliwość doświadczania rozszerzonej rzeczywistości na platformie Android. Mocną stroną
ARCore jest procedura niewymagająca umieszczania nowych obiektów 2D i 3D w świecie
rzeczywistym. Aplikacja wykonana w ten sposób w Unity może być uruchomiona na urządzeniach operujących w systemie Android od
wersji 7.0 (https://developers.google.com/ar/
discover).

2.4. Narzędzia rozszerzonej rzeczywistości

2.5. Dane przestrzenne

ArCore to oprogramowanie umożliwiające
implementację technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w aplikacjach przeznaczonych
na platformy mobilne, które analizują zapis kamery z urządzenia do rozpoznawania obrazów
oraz płaszczyzn w czasie rzeczywistym. System
rozszerzonej rzeczywistości wg Ronalda T. Azumy (1997) łączy elementy rzeczywiste i wirtualne, jest interaktywny w czasie rzeczywistym,

W ostatnich kilkunastu latach obserwujemy
istotny przyrost danych przestrzennych dostępnych przez Internet. Jest to rezultat udostępniania różnych serwisów lokalizacyjnych
i narzędzi komputerowych, umożliwiających
wykonywanie własnych map tematycznych
(P.J. Kowalski 2007, D. Gotlib 2008, K. Król
2015, K. Król, L. Szomorova 2015). Wybór odpowiedniego źródła danych przestrzennych do
aplikacji warunkuje oprogramowanie, w którym
tworzona jest gra. Spośród wielu serwisów udostępniających dane przestrzenne wzięto pod
uwagę Google Maps, OpenStreetMap, Geoportal 2 i Mapbox.
Google Maps jest jednym z najczęściej odwiedzanych serwisów mapowych w świecie,
a wyszukiwarka Google według portalu Alexa
od lat jest na szczycie popularności (https://

5
Responsive Web Design zapewnia dostosowanie przygotowanej strony do warunków przeglądarki i urządzenia,
na których jest wyświetlana, zapewnia dobry wygląd strony
bez względu na używaną przeglądarkę poprzez zmianę
wielkości i rozmieszczenia poszczególnych elementów strony
wraz ze zmianą rozdzielczości.
6
Adaptive Web Design wyświetla stronę w najlepszej
możliwej jakości. Wymaga przygotowania kilku (najczęściej
5 lub 6) wersji stron w różnych rozdzielczościach.
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www.alexa.com/topsites). Serwis ten i jego
możliwości są szeroko omówione w literaturze
przedmiotu (Ł. Halik 2011, K. Król 2015). Z kolei
OpenStreetMap (OSM, openstreetmap.org) jest
najpopularniejszym serwisem społecznościowym dającym możliwość tworzenia i korzystania z zasobów danych przestrzennych. OSM
jest projektem o zasięgu globalnym, a jego
celem jest utworzenie ogólnodostępnej mapy
świata. Specyficzną cechą projektu jest jego
otwarty charakter. W literaturze przedmiotu
istnieje wiele publikacji oceniających jakość
danych, przy czym ich znakomita większość
dotyczy obszarów miejskich (M. Haklay 2010,
J.-F. Girres i in. 2010, S.S. Sehra i in. 2013,
J. Nowak Da Costa i in. 2016, S. Marczak 2015,
2017). Projekt Geoportal 2 (geoportal.gov.pl)
jest rezultatem implementacji w Polsce inicjatywy europejskiej INSPIRE i powstaje zgodnie
z Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Umożliwia on łączenie zbiorów danych przestrzennych pochodzących z różnych
zasobów państwowych w zintegrowany zbiór,
udostępniany społeczeństwu. W literaturze
przedmiotu, podobnie jak w przypadku Google
Maps i OSM, dokonano gruntownej oceny zasobu i funkcjonalności Geoporlalu 2 (D. Dukaczewski, E. Bielecka 2009, M. Ślusarski 2012,
A. Dawidowicz i in. 2014)
Ostateczny wybór padł na serwis Mapbox
(mapbox.com/maps/). Jest to platforma internetowa służąca do opracowania map internetowych, wyposażona w narzędzia do projektowania
i publikowania map na bazie oprogramowania
Open Source i otwartych danych, np. z zasobów OpenStreetMap. Przeglądanie map w tym
przypadku nie wymaga pobrania dodatkowego
oprogramowania, a wszystkie potrzebne narzędzia są dostępne z poziomu Mapbox (C. Cadenas 2014). Platforma daje możliwość wyświetlania
danych z pełnym dostosowaniem elementów
graficznych (modyﬁkacja symbolizacji, generalizacja) do potrzeb użytkownika (https://www.
mapbox.com). Silnik Unity posiada wtyczkę
Mapbox, która umożliwia dodanie mapy świata
do opracowywanej aplikacji.

3. Scenariusz i przebieg gry
Wątek fabularny gry składa się z kilku faz.
Głównym bohaterem jest użytkownik, który zostaje wprowadzony w proces rozgrywki po

utworzeniu reprezentującego go awatara7. Na
początku rozgrywki użytkownik formułuje wygląd
swojego reprezentanta, wybierając z przygotowanej bazy poszczególne elementy.
Po utworzeniu awatara, wirtualny partner
przedstawia użytkownikowi w formie krótkich
komunikatów cel i przebieg gry, po czym przenosi go do głównego menu. W tym miejscu
użytkownik podejmuje decyzję o rozpoczęciu
gry (lub sprawdza stan przerwanej) i po przeniesieniu do kolejnego ekranu dokonuje wyboru
jednego z zaproponowanych zadań. Zadanie
polega na odnalezieniu historycznego obiektu
znajdującego się na terenie miasta.
W momencie rozpoczęcia gry wyświetla
się plan miasta i awatar przekazuje informację
o miejscu, w którym rozpoczyna się akcja. Na
przykład gdy trasa ma początek przed wejściem
do jednej z galerii handlowych, komunikat
brzmi: „Niczego Ci tam nie zabraknie. Ubrania,
jedzenie, rozrywka. Smukłe kolumny wskażą Ci
drogę”. Trasę dojścia do celu użytkownik poznaje w trakcie rozgrywki, a wskaźnik na ekranie
wskazuje mu przybliżoną odległość i kontroluje,
czy porusza się w dobrym kierunku. Podczas
wykonywania zadania użytkownik korzysta
z podpowiedzi wyświetlanych na ekranie, wykorzystujących cechy obiektów terenowych.
Po dotarciu grającego do celu, na ekranie
pojawia się informacja, że obiekt został odnaleziony. Chwilę po tym uruchamia się kamera
urządzenia i pojawia się ekran rozszerzonej
rzeczywistości. Ukończenie tego etapu wiąże
się z odnalezieniem wskazanego celu graﬁcz
nego, np. znaku drogowego, logo sklepu, zegara itp. Informacja o tym celu wyświetla się na
ekranie. Gdy użytkownik go znajduje i kieruje
na niego kamerę, widzi na ekranie wirtualny
mechanizm zagadki logicznej w odniesieniu
do świata rzeczywistego (ryc.1).
Rozwiązanie łamigłówki związanej z odnalezionym obiektem warunkuje ukończenie zadania. Łamigłówką może być np. poprawne
przesunięcie klocków, aby dopasować ich kolory, odpowiednie połączenie kropek lub pytanie quizowe. Jako nagrodę grający otrzymuje
punkty i krótki opis historyczny odnalezionego
obiektu. Gdy użytkownik nie radzi sobie z rozwiązaniem zagadki, może zasięgnąć rady
awatara. Jednak ta operacja zmniejsza liczbę
7

Awatar to wirtualna postać symbolizująca grającego.
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Ryc. 1. Wirtualny widok zagadki logicznej w odniesieniu do świata rzeczywistego

punktów przyznaną za ukończenie całej trasy.
Po rozwiązaniu łamigłówki i uzyskaniu punktów,
użytkownik otrzymuje wskazówkę, jak trafić do
kolejnego celu, którym jest np. Nowy Ratusz.
Procedura powtarza się aż do ukończenia trasy.
Na koniec gry wyświetla się ekran nagrody z podsumowaniem wyniku. Następnie użytkownik
przenosi się do widoku mapy, na której oznaczone są już odnalezione obiekty i może rozpocząć kolejną rozgrywkę.
Odnajdywane podczas gry obiekty tworzą
ścieżkę dydaktyczną o tematyce historycznej,
np. „II wojna światowa” (obiekty i miejsca nawiązujące do tego wydarzenia), „Władza” (obiekty
nawiązujące do historii władz miasta), „Kultura”,
„Belle Epoque”, „Dwudziestolecie międzywojenne” itd. Niektóre obiekty należą do więcej
niż jednej ścieżki, ale informacja, jaką użytkownik otrzymuje, jest jednokontekstowa. Każda
ścieżka wyposażona jest w pakiet zagadek
logicznych, których graﬁka i treść dostosowane
są do jej kontekstu. Wszystkie informacje są
pogrupowane i możliwe do wyświetlenia w widoku mapy (ryc. 2).
3.1. Przygotowanie planu miasta
Przygotowując aplikację początkowo rozważano opracowanie autorskiego planu miasta.
Jednak użycie samodzielnie sporządzonej

mapy wiązało się z koniecznością wykonywania skomplikowanego przeliczenia rzeczywistej pozycji grającego w układzie WGS-84 na
symulowaną przestrzeń kartezjańską używaną
w Unity, co potencjalnie mogło generować
błędne wyniki. Rozwiązaniem jest użycie narzędzia Mapbox, które opracowane na potrzeby
silnika Unity pozwala w sposób dynamiczny generować mapę oraz pozwala dodawać własne
elementy graficzne we wskazanych współrzędnych.
Zasięg generowanej mapy jest ograniczony
do obszaru, na którym odbywa się rozgrywka.
Treść mapy i schemat graﬁczny dostosowano
do celu i funkcjonalności, jaką zaplanowano
w aplikacji. Podstawowymi elementami mapy są
obiekty o znaczeniu historycznym oraz piesze
ciągi komunikacyjne (ulice, place, deptaki,
zaułki, przejścia pomiędzy budynkami, ścieżki,
dziedzińce itp.), ponieważ w trakcie rozgrywki
użytkownik będzie szukał głównie obiektów
przestrzennych i wyznaczał najkrótszą drogę
dojścia do nich. Wyznaczanie najkrótszej trasy
obliguje do przedstawienia na mapie szczegółowego obrazu ciągów pieszych, gdyż grający
będzie korzystał z każdej możliwości przejścia.
W związku z tym, że aplikacja kładzie nacisk
nie tylko na edukację historyczną, ale jej zadaniem jest także doskonalenie umiejętności
orientacji w terenie, przy opracowaniu treści
mapy wykazano dużą dbałość o przedstawienie

118

Beata Konopska, Mateusz Kamiński

dygnacji lub w przypadku sygnatury (winiety)
reprezentującej konkretny obiekt znak powinien nawiązywać do jego charakterystycznych
cech, np. elementów architektury.
3.2. Dostosowanie aplikacji do percepcji
i możliwości fizycznych użytkowników

Ryc. 2. Przykładowy widok mapy

tych elementów topograficznych, które ułatwią
użytkownikowi orientację w przestrzeni miejskiej, jak pomniki, skwery, charakterystyczne
sklepy, kościoły itp.
W aplikacji zastosowano mechanizm dynamicznego dostosowywania sygnatur do zmieniającej się skali mapy. Sygnatury na mapie
w powiększonej skali powinny uwidaczniać
cechy obiektu opisane we wskazówkach, np. poprzez kolorystyczne rozróżnienie obiektów ze
względu na ich wysokość określoną liczbą kon-

Określenie cech odbiorców i dostosowanie
aplikacji do ich możliwości percepcyjnych i fizycznych było jednym z celów szczegółowych.
Próbując dotrzeć do każdego użytkownika z dość
szeroko wybranych grup odbiorców (turyści
i mieszkańcy w różnym wieku) należało przewidzieć i rozwiązać wiele problemów merytorycznych i technologicznych wynikających
m.in. z poziomu wiedzy ogólnej, percepcji otoczenia, umiejętności posługiwania się urządzeniami mobilnymi, aktywności ﬁzycznej itd.
Na przykład nie przez wszystkich będą rozumiane nawiązania do współczesnej kultury popularnej lub tradycji miejscowych. Podobnie jest
z bodźcami lub gestami związanymi z technologią informatyczną, np. gest przesuwania
palcem od prawej do lewej krawędzi ekranu,
rozsuwanie dwóch palców na ekranie, potrząsanie telefonem lub przechylanie go. Osoby
niezaznajomione z takimi funkcjami telefonu,
jak żyroskop i akcelerometr mogą się czuć
zagubione. Brak znajomości zasad działania
technologii rozszerzonej rzeczywistości lub nawigacji może znacząco utrudnić lub nawet
uniemożliwić proponowaną zabawę. Stąd niezbędna jest implementacja opcjonalnych samouczków, pomagających zrozumieć zagadnienia
rozgrywki.
Problem, wynikający z różnego poziomu
ogólnej wiedzy o mieście rozwiązano układając zagadki logiczne, odwołujące się wyłącznie
do wiedzy przekazywanej w trakcie gry. Natomiast problem związany z poruszaniem się
w przestrzeni miejskiej rozwiązano formułując
wskazówki dotyczące poszukiwanej lokalizacji
w sposób ograniczający się do nazw oficjalnych, identyfikowanych w terenie.
Z kolei problem związany ze sprawnością
fizyczną rozwiązano ograniczając dystanse
między kolejnymi punktami zainteresowania.
W realizowanym projekcie dystanse pokonywane przez użytkownika nie przekraczają
dwóch kilometrów, gdyż przy większych odległościach aplikacja musiałaby udostępniać in-
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formację o transporcie miejskim i posiadać
dodatkowe bodźce, utrzymujące zainteresowanie grą w czasie oczekiwania lub podczas
przebywania w środkach transportu.
3.3. Utrzymanie wysokiego poziomu
zaangażowania w grę
Piramida potrzeb zaproponowana przez
A. Maslowa (2006) hierarchizuje główne potrzeby, które każdy człowiek stara się zaspokoić.
Wiedza o niektórych z nich: potrzebie przynależności, uznania, szacunku i samorealizacji
leży u postaw koncepcji gry i aplikacji. Dobrze
zaprojektowana gra odbierana jest w sposób
multisensoryczny, gdyż posiada szereg zaprogramowanych mechanizmów, które bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na użytkownika,
zachęcając do jej kontynuowania, a nawet powtórnego rozpoczęcia rozgrywki. Zgodnie ze
współczesnymi tendencjami spędzania wolnego
czasu najważniejszym rezultatem gry powinno
być zadowolenie użytkownika z rozrywki, której wypadkową jest edukacja (A. Stasiak 2011,
2015). Przyjęte w aplikacji rozwiązania w połączeniu z ciekawą rozgrywką powinny zaspokoić najważniejsze potrzeby użytkownika,
który miło spędzi czas zdobywając wiedzę
historyczną i doskonaląc swoje umiejętności
w zakresie czytania mapy i orientacji w terenie.
Interakcje, tworzenie grup i wspólne zainteresowania są podstawą życia dużej części społeczeństw. W cyberprzestrzeni także powstają
grupy, które wymieniają myśli, prowadzą nieformalną dyskusję lub dialog techniczny (A. Naruszewicz-Duchlińska 2014). W sytuacji gry
jednoosobowej potrzebę przynależności do
grupy może zaspokoić forum internetowe, które
skupi użytkowników w jednym miejscu cyberprzestrzeni, pozwalając im np. wspólnie rozwiązać łamigłówki lub umówić się na wspólną
rozgrywkę. Utrzymaniu zainteresowania grą
służy sekcja komunikacji z programistami. Jej
celem jest wymiana uwag dotyczących funkcjonowania aplikacji i zagadek logicznych.
Skuteczną motywacją jest obserwowanie
procesu stopniowego poprawiania rezultatu
i wspinania się w ogólnej tabeli wyników. Związana z tym potrzeba uznania nabiera jeszcze
większego znaczenia, gdy aplikacja implementuje wiele rankingów lub wyniki wielu grających,
np. jedna tabela prezentuje liderów z największą
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liczbą odnalezionych obiektów, druga tych,
którzy spędzili w grze najwięcej czasu, kolejna
przedstawia osiągnięcia tylko społeczności
lokalnej itd.
Ostatnią potrzebą, jaką wzięto pod uwagę
opracowując koncepcję gry i aplikacji, jest samorealizacja. Poprzez rozgrywkę każdy z grających zdobywa wiedzę historyczną na temat
danego miasta, doskonali umiejętność orientacji
w terenie i umiejętność logicznego myślenia,
analizowania oraz łączenia faktów poprzez
rozwiązywanie zagadek logicznych.

4. Programowanie
Praca nad aplikacją wiąże się z opracowaniem
szczegółowej dokumentacji (J. Schell 2014),
zaplanowaniem mechaniki, optymalizacją, ujednoliconą nomenklaturą klas, metod i zmiennych
w kodzie. Zastosowane nazwy muszą być jednoznaczne, aby odwołanie się do metody lub
zmiennej nie wymagało przeszukiwania całego
kodu (J. Schreier 2018).
Architektura programistyczna inspirowana jest
wzorcem Model-View-Controller (MVC) z dodatkową implementacją podwójnej maszyny
stanów. Główny kontroler, będący jednocześnie maszyną stanów, steruje całą logiką gry.
Kontroler interfejsu użytkownika odpowiedzialny
jest za odpowiednie ustawienie, a wirtualny
kontroler za dane. Rozgrywka jest sterowana
poprzez wewnętrzną maszynę stanów, wykorzystującą logikę odpowiedniego etapu gry.
Dane liczbowe z rejestracją m.in. postępu grającego są zapisywane lokalnie na urządzeniu
użytkownika, w pliku zakodowanym do formatu
JSON. Ponieważ grający bezpośrednio ze sobą
nie konkurują, więc nie jest wymagany dostęp
do Internetu. Po zakończonej rozgrywce (przed
jej opuszczeniem) wszystkie dane są zapisane
w formacie JSON w urządzeniu i po uruchomieniu gry są ponownie wczytane. Wykaz wszystkich osiągnięć jest istotnym dodatkiem, ponieważ
– jak już zauważono – jest podstawą utrzymania stanu wysokiego zainteresowania grą
(E. Freeman i in. 2004). Z tego powodu zadbano
aby zgodnie z zaleceniami podczas uruchomienia aplikacji poprzedni zapis był automatycznie wczytywany, a przy wyłączeniu urządzenia
był wczytywany przed chwilą dokonany postęp
(R. Martin 2014).
Na grę składają się ekran menu, ekran planu
miasta, prezentujący położenie odnalezionych
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obiektów i pozostałe elementy rozgrywki; z kolei
rozgrywkę tworzy stan poszukiwania celu i stan
rozszerzonej rzeczywistości (AR), w którym użytkownik rozwiązuje zagadkę. W tym przypadku
korzystne jest zagnieżdżenie jednej maszyny
stanów w drugiej i uzyskanie w ten sposób
kontroli nad przebiegiem procesu rozgrywki.
Natomiast w przypadku wystąpienia błędu jest
on łatwy do znalezienia. Rozwiązanie takie
hermetyzuje mechaniki i pomaga utrzymać ład
w projekcie. W przypadku korzystania z maszyny
stanów każdy stan posiada swój własny obiekt
implementujący logikę gry danego segmentu.
4.1. Technologiczny opis rozgrywki
Do rozpoczęcia rozgrywki wymagane są
plan miasta, zasady rozgrywki i awatar. Gdy
użytkownik kliknie „start”, maszyna stanów
użyje stanu rozgrywki i przekaże referencję do
modelu. Stan ten po otrzymaniu referencji
pobierze z niej odpowiednie obiekty i przeprowadzi inicjalizację. Bazując na modelu MVC,
w pierwszym kroku utworzone zostaną trzy
podstawowe elementy projektu (Unity nie oferuje gotowych wzorców projektowych).
Rolę widoku odgrywa kontroler interfejsu
użytkownika, który odpowiedzialny jest za wyświetlanie, wygaszanie i animowanie elementów interfejsu. Kluczową kwestią jest całkowite
wyeliminowanie z tego kontrolera elementów
logiki gry. Ponadto klasa sterująca interfejsem
zawiera instrukcje aktywacji elementów wyglądu
gry. Przy rozpoczęciu gry główna maszyna
stanów zleca kontrolerowi interfejsu włączenie
widoku rozgrywki, widok aktywuje rozgrywkę za
pomocą posiadanej referencji (UIGame) i wyłącza widok menu (UIMenu).
Główna maszyna stanów rozgrywki może
operować na dwóch stanach. Każdy stan jest
klasą implementującą interfejs. Do poprawnego
funkcjonowania stan wymaga użycia trzech
podstawowych instrukcji: inicjalizacji, aktualizacji i deinicjalizacji.
Przy inicjalizacji aktywowane są elementy
graﬁczne menu, a przy aktualizacji program
oczekuje na interakcje grającego z aplikacją.
Przy użyciu przycisku opcji główna maszyna
stanów wysyła polecenie do kontrolera interfejsu, aby ten aktywował elementy graﬁczne,
odpowiedzialne za ustawienia rozgrywki. Przy
uruchomieniu gry stan menu zostaje zdeinicja-

lizowany, wszystkie elementy graﬁczne zostają
wyłączone i aktywowany jest drugi stan, który
jest aktywowany po wybraniu opcji rozpoczęcia rozgrywki. Stan rozgrywki pełni dwie funkcje:
stanu i maszyny stanów. Maszyna stanów posiada dwie niezbędne instrukcje. Przy uruchomieniu drugiej maszyny stanów po wybraniu
trasy program aktywuje etap rozgrywki, w którym grający widzi plan miasta i swoje położenie. Po wykonaniu zadania stan rozszerzonej
rzeczywistości zostanie aktywowany samoistnie. Gdy grający wróci do menu, wewnętrzna
maszyna stanów przeprowadzi proces deinicjalizacji wszystkich stanów i wyśle powiadomienie do głównej maszyny stanów o zakończeniu
rozgrywki. Po otrzymaniu takiej informacji
główna maszyna stanów dezaktywuje stan
rozgrywki i aktywuje stan menu. W celu uniknięcia zainfekowania kodu rozgrywki pozostałymi częściami programu wydzielono specjalny
obiekt, który będzie przechowywał logikę odpowiedzialną za rozgrywkę. Zasady rozgrywki,
obowiązujące w etapie korzystania z planu
miasta, są inne niż w segmencie AR.
Proces rozgrywki składa się kolejno z inicjalizacji, wczytania danych, wczytania zasad
rozgrywki, skasowania danych i deinicjalizacji
(ryc. 3).
Podział ten gwarantuje przejrzystość funkcjonowania programu. Poprawne funkcjonowanie zapewnia utworzenie klasy zasad bazowych,
po których będą dziedziczyć wszystkie klasy
zasad.
Przekazywanie informacji między klasami
jest istotnym elementem funkcjonowania oprogramowania. W przyjętym schemacie do zmiennej typu UnityAction, bazującej na delegacie
dodano metody, które są wywołane w momencie jego uruchomienia. Na potrzeby opracowywanego projektu system ten jest używany przy
zapisie statystyk grającego, ale wymagał on
lepszego dostosowania do potrzeb. W tym celu
skorzystano z wzorca „obserwator”, który zgodnie z literaturą przedmiotu jest dobrze sprawdzającym się rozwiązaniem (J. Albahari, B. Albahari
2018). Użycie tego systemu wymaga zadeklarowania zmiennej typu „nasłuchiwacz” w jednej klasie, natomiast w drugiej dziedziczenia
po niej. Po przekazaniu referencji wywołanie
metody w zmiennej tego typu natychmiast wywołuje metodę w klasie dziedziczącej interfejs.
Oba systemy mogą być wymiennie stosowane
w grze, w zależności od aktualnych potrzeb.
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miany jest ekran z obrazem mapy, informacją
o położeniu użytkownika i pierwszą wskazówką;
wczytywany jest także obiekt, przechowujący
podpowiedzi oraz informacje o miejscu rozpoczęcia i zakończenia trasy. Następnie aplikacja
przechodzi w tryb śledzenia pozycji grającego
i jej reprezentacji na mapie. Lokalizacja jest
sprawdzana w trybie ciągłym w układzie WGS-84
i przeliczana przez narzędzie Mapbox na współrzędne układu kartezjańskiego, wykorzystywane
w silniku. Do obliczenia pozycji wymagana jest
dokładna odległość między punktami oraz kąt
(https://demoman.net/?a=trig-for-games). Posiadając dokładne informacje o położeniu oczekujemy sytuacji, gdy odległość użytkownika do
punktu docelowego będzie mniejsza niż zakładany margines błędu. Gdy grający znajdzie się
w wystarczającej odległości od celu, następuje
aktywacja zagadki (lub przekierowanie gracza
do następnego celu). Przejście do trybu AR
aktywuje kamerę rozszerzonej rzeczywistości
i uruchamia zagadkę logiczną. Rozwiązanie
zagadki lub rezygnacja z rozwiązywania przywraca widok mapy. Proces powtarzany jest aż
do dokończenia całej trasy lub rezygnacji z gry.

5. Zakończenie

Ryc. 3. Schemat przebiegu procesu rozgrywki

4.2. Mechanizm rozgrywki
Po uruchomieniu gry pojawia się ekran menu,
z którego użytkownik rozpoczyna rozgrywkę.
Użycie przycisku „start” wysyła informację do
głównej maszyny stanów gry o jej rozpoczęciu.
Następnie stan rozgrywki jest inicjalizowany,
czyli wczytywane są zasady rozgrywki. Urucha-

Planowanie i tworzenie multisensorycznej
aplikacji mobilnej służącej spędzaniu wolnego
czasu, ale o wysokich walorach poznawczych,
łączącej wysiłek umysłowy z fizycznym, jest
procesem bardzo złożonym. Aplikacja multisensoryczna typu edutainment wymaga bowiem
dogłębnej wieloaspektowej analizy w zakresie
możliwości percepcyjnych i potrzeb człowieka
oraz znajomości i umiejętności posługiwania
się narzędziami programistycznymi z kategorii
open source. Akcentowanie modeli 3E – edukacja, rozrywka, emocje oraz piramidy potrzeb
A. Maslowa istotnie wpłynęło na scenariusz gry
i koncepcję aplikacji. Nabycie wiedzy o przeszłości miejsc i doskonalenie umiejętności
orientacji w przestrzeni są rezultatem zaangażowania użytkownika w grę, które jest
utrzymywane różnymi bodźcami, sterowanymi
informatycznie. Należy podkreślić, że ta edukacja jest wypadkową rozrywki, a nie odwrotnie.
Opracowanie prototypu gry jako uniwersalnej bazy, służącej podobnym realizacjom dla
innych miast oraz przetestowanie jej na przykładzie Lublina pozwoliło pomyślnie zakończyć
projekt. Natomiast skoncentrowanie się przy
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jego realizacji na narzędziach open source oraz
warstwie poznawczej akcentującej przeszłość
miejsca i doskonaleniu jednej z podstawowych

umiejętności, jaką jest orientacja w przestrzeni,
plasuje tę grę w grupie produktów ważnych pod
względem społecznym.
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City guide as a multi-sensory mobile phone application
Summary
The authors analyse the issues inherent in implementation of a multi-sensory mobile application which
uses a map as an interface for an edutainment-style
city guide for tourists. Two models – the triad of
tourist experiences (3E), i.e. education, entertainment,
and excitement, and the hierarchy of needs of Abraham Maslow – were used as the basis for identifying

what conditions should be met by such an application to encourage its use by both local residents and
tourists, in equal measure. It was decided that only
open source software would be used to achieve the
goal of the application.
K e y w o r d s: mobile software, multi-sensory city
map, city guide, needs hierarchy
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Modelowanie kartograficzne podziałów administracyjnych
w Atlasie historycznym Polski
Z a r y s t r e ś c i . Celem autora artykułu jest refleksja nad kartograficznym modelowaniem granic
historycznych na przykładzie serii Atlas historyczny
Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku (AHP). Treścią
AHP są granice świeckie (państwowe, wojewódzkie,
powiatowe) i kościelne (diecezji, archidiakonatów,
dekanatów i parafii). Przynależność historycznych
miejscowości do jednostek administracyjnych określana jest według źródeł pisanych, co jest podstawą
do narysowania ich granic na mapie. W pracach nad
dotychczasowymi tomami AHP granice rekonstruowano analogowo, poprzez ich ręczną interpolację
(tzw. model liniowy). Narzędzia cyfrowe umożliwiają
automatyczne generowanie granic jednostek administracyjnych na podstawie miejscowości w geometrii

punktowej (poligony Thiessena) lub wykorzystywanie
podziałów współczesnych (obrębów ewidencyjnych)
jako referencyjnych wobec nich (metoda półautomatyczna). W artykule porównano i oceniono trzy wymienione metody wyznaczania granic historycznych
oraz możliwości ich harmonizacji do granic współczesnych. Materiałem źródłowym było 18 357 miejscowości z dotychczas wydanych tomów AHP oraz
235 parafii dla analiz szczegółowych. W pracach nad
obecnymi tomami AHP przyjęto obręby ewidencyjne
za powierzchnie referencyjne ze względu na możliwości harmonizacji danych.

1. Wprowadzenie

w formie linii. Należy jednak pamiętać, że informuje ona raczej o przynależności miejscowości
do określonych jednostek administracyjnych,
a nie jest obrazem precyzyjnej delimitacji. Z tego
powodu toczyły się dyskusje dotyczące wiarygodności rekonstrukcji granic w formie kartograficznej ze względu na duży stopień hipotetyczności
ich przebiegu zależny od wykorzystanych metod
lub źródeł (F. Bujak 1906, T. Manteuffel 1929).
Również dziś można spotkać się z mapami,
których autorzy unikają ich linearnego przedstawiania. Tak właśnie została przedstawiona
przynależność parafialna w Księstwie Nyskim
w XIV w. (W. Schich, J. Stephan 2015, s. 211)
lub własność na terenie kasztelanii Brancion-Uxelles w XII wieku (P. Boucheron 1998).
Granice liniowe jako model krytykował ostatnio
Luca Scholtz (2019) uznając – na przykładzie
Palatynatu w XVIII wieku – punktowy model
reprezentacji przynależności terytorialnej za
bardziej adekwatny i pozbawiony niepewności.

Odtworzenie dawnego podziału administracyjnego i rekonstrukcja granic jest w geografii
historycznej jedną z istotniejszych części badań
nad tzw. krajobrazem historyczno-politycznym.
Rola kartografii jest tu nie do przecenienia:
dawne mapy są źródłem danych, a współczesne (historyczne) są wizualizacją rekonstrukcji.
Dawna mapa może dostarczać bezpośrednich
informacji o przebiegu granic, które można
przerysować wprost albo – w przypadku epok
wcześniejszych – może stanowić materiał pomocniczy dla metody retrogresji (B. Szady 2018).
W tym drugim przypadku wykorzystywane są
głównie źródła pisane, które pozwalają przyporządkować miejscowości do danych jednostek
administracyjnych, a granice między nimi są
narysowane z użyciem interpolacji i analizy topografii na mapie. Rolą mapy historycznej jest
prezentacja rekonstrukcji granic, najczęściej

S ł o w a k l u c z o w e : kartografia historyczna,
atlas historyczny, geografia historyczna, podziały
administracyjne
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Powyższe przykłady nieprzypadkowo dotyczą
epoki przedindustrialnej, dla której mamy do
czynienia z rekonstrukcją granic, a nie przerysowywaniem ich wprost z dawnych map.
Z epoką przedindustrialną wiążą się pierwsze
prace nad kartograficzną rekonstrukcją granic
jednostek administracyjnych ziem polskich,
które dziś kontynuowane są w serii Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku.
(dalej: AHP) opracowywanej w obecnej formie
od 1966 roku (H. Rutkowski 2018a, b). Potrzeba
rekonstrukcji granic pojawiła się pod koniec
XIX w. wraz z referatem S. Smolki na I Zjeździe
Historyków Polskich w Krakowie w 1880 roku.
Postulował on, wpisując się w niemiecki nurt
badań, tzw. Grundkartenforschung, opracowanie map z podziałami granicznymi oraz ważniejszymi miejscowościami dla kilku przekrojów
czasowych (B. Konopska 1994). Takie mapy
miały służyć innym badaczom i przybliżyć opracowanie szczegółowej mapy historycznej ziem
polskich (S. Smolka 1881). Pomysł Smolki dość
szybko doczekał się częściowej realizacji. Aleksander Jabłonowski w atlasie ziem ruskich Rzeczypospolitej granice wyznaczał w zależności
od ilości i jakości materiałów źródłowych, biorąc
również pod uwagę rzadkie akty graniczne. Na
terenach gęsto zaludnionych prowadził je metodą interpolacji, a na pozostałych uwzględnił
topografię, m.in. zasięgi dorzeczy. Brał pod uwagę granice majątków ziemskich, a czasem wyznaczał granice matematycznie (A. Jabłonowski
1899−1904; K. Chłapowski 2019). W wydanej
przed II wojną światową Mapie województwa
krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego
(1788−1792) jej autorzy Władysław Semkowicz
i Karol Buczek (1930) dość precyzyjnie odtworzyli granice województwa, powiatów, gmin
i jednostek administracji kościelnej (diecezji,
archidiakonatów, dekanatów i parafii), posiłkując się źródłami podatkowymi, lustracjami
królewszczyzn, spisami ludności i dawnymi
mapami. Po II wojnie światowej ukształtowała
się koncepcja współczesnego AHP, którego do
dziś wydano sześć tomów, a zakończenie serii
planowane jest w roku 2020. Najważniejszą
częścią atlasu jest mapa główna w skali
1:250 000, na której pokazane są wszystkie
wzmiankowane w XVI-wiecznych źródłach
miejscowości wraz z nazwami, fizjografia (jeziora, rzeki, lasy) opracowana na podstawie
map z przełomu XVIII i XIX wieku oraz granice

administracyjne: świeckie i kościelne (H. Rutkowski 2018a,b).
Metodyka modelowania (rekonstrukcji i wizualizacji) granic w AHP ma długą tradycję, ale
w dobie narzędzi cyfrowych podlega zmianom
wynikającym zarówno z możliwości ich wyznaczania (analizy przestrzenne w GIS), jak i zapisywania (bazy danych) (I.N. Gregory 2002).
Celem autora artykułu jest refleksja nad kartograficznym opracowywaniem granic historycznych w tej serii poprzez analizę granic
rekonstruowanych metodą tradycyjną i z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. W pracach
nad dotychczasowymi tomami AHP granice
rekonstruowano analogowo, ręcznie interpolując linie pomiędzy miejscowościami należącymi
do różnych jednostek (tzw. model liniowy). Narzędzia cyfrowe umożliwiają automatyczne
generowanie granic jednostek administracyjnych na podstawie miejscowości w geometrii
punktowej (poligony Thiessena) lub wykorzystywanie podziałów współczesnych (obrębów
ewidencyjnych) jako danych referencyjnych
(metoda półautomatyczna). W artykule porównano i oceniono trzy wyżej wymienione metody
wyznaczania granic historycznych oraz możliwości ich harmonizacji do współczesnych. Materiałem źródłowym było 18 357 miejscowości
z dotychczas wydanych tomów AHP oraz – dla
analiz szczegółowych – 235 parafii (najmniejszych jednostek administracyjnych). W analizie
wzięto pod uwagę liczbę poligonów (w kontekście ekslaw/enklaw), powierzchnię, długość
oraz czynniki jakościowe – wizualną ocenę
przebiegu granic, czasochłonność opracowania i możliwości harmonizacji.

2. Granice w Atlasie historycznym Polski
Granice w epoce staropolskiej, tj. do 1795 r.
dzieliły się zasadniczo na dwie grupy: publiczne,
do których należały granice świeckie i kościelne
oraz prywatne, tj. granice posiadłości i dóbr
(K. Chłapowski 2019). Granice świeckie to przede
wszystkim granica państwa, tj. Korony Królestwa
Polskiego, granice województw, ziem i powiatów. Te ostatnie były najmniejszymi jednostkami
podziału administracyjnego. Granice kościelne
(ściślej kościoła katolickiego) wyznaczały terytoria diecezji, archidiakonatów, dekanatów i parafii. Parafia była nie tylko najmniejszą jednostką
kościelną, ale pełniła także rolę w porządkowaniu przestrzeni świeckiej; według parafii
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organizowane były spisy podatków nadzwyczajnych w XVI w. – rejestry poborowe (M. Gochna
2014). Elementem treści mapy głównej AHP
w skali 1:250 000 są wszystkie wyżej wymienione rodzaje granic z wyjątkiem granic dekanatów, które przedstawia się jedynie ma mapie
granic kościelnych w skali 1:500 000. Znaki
granic rozróżnione są barwą (świeckie – czarne,
kościelne − purpurowe) oraz złożonością wstęgi
sugerującą ich wagę. Granice własnościowe
nie są uwzględniane na żadnej z map (poza
schematycznym rozmieszczeniem własności
na mapie 1:500 000), ale przy wyznaczaniu
granic publicznych bierze się je pod uwagę.
Granice publiczne nieczęsto były wyznaczone
w terenie, a rzadkie dokumenty delimitacyjne
zachowały się przeważnie dla granic państwowych, stąd także ich rekonstrukcja ma charakter
przybliżony (K. Chłapowski 2019). Przynależność administracyjna dotyczyła raczej konkretnych miejscowości, stąd na terenach słabiej
zaludnionych narysowane granice mają schematyczny przebieg. Wprawdzie istnieją źródła
pozwalające na ich miejscową, dość dokładną
rekonstrukcję, ale są to sytuacje rzadkie i dotyczą niewielkich obszarów oraz wymagają dużych nakładów pracy (T. Związek, T. Panecki
2017; H. Rutkowski 2017). Należy zaznaczyć,
że rekonstrukcja granic jest w AHP prezentowana nie tylko kartograficznie. Immanentnym
elementem każdego tomu jest osobny rozdział
pt. „Granice” (M. Gochna 2017, B. Szady 2017),
w którym opisywana jest metoda wyznaczania
granic, a przede wszystkim trudności i sposoby
rozwiązania pojawiających się problemów.

3. Metody wyznaczania granic w AHP
3.1. Model liniowy
Model liniowy jako metoda rekonstrukcji granic została przyjęta w AHP w latach pięćdziesiątych XX w. i opiera się na interpolacji linii
pomiędzy miejscowościami należącymi do różnych jednostek administracyjnych według źródeł
XVI-wiecznych. Przy rysowaniu linii granic bierze
się pod uwagę topografię, granice historyczne
i współczesne na zasadzie retrogresji (H. Rutkowski 2019). Stanisław Herbst omawiając założenia próbnego zeszytu AHP (jeszcze w skali
1:200 000) uznał odtworzenie granic za bardzo ważny element treści mapy ze względu na
retrospektywne badanie podziałów wcześniej-
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szych, ale także z uwagi na możliwość dokonywania na nich przeliczeń statystycznych
(S. Herbst 1978). Podstawą wytyczania granic
były parafie, ponieważ – po pierwsze – według
tego klucza uporządkowane były miejscowości
w rejestrach poborowych (głównym źródle danych do AHP), a – po drugie – stanowiły najmniejszą jednostkę przestrzenną na mapie.
Ich granice były wytyczane na mapie z wykorzystaniem fragmentów granic współczesnych
i historycznych – tych, które miały swoje odzwierciedlenie na dawnych mapach. Wykorzystywana była metoda retrogresji oraz interpolacja.
Na tak opracowanej siatce granic parafii odtwarzano granice wyższych rzędów, zarówno
kościelnych, jak i świeckich, chociaż należy pamiętać, że granice parafii nie zawsze pokrywały
się z granicami powiatów (S. Herbst 1978).
Granice wyznaczone tą metodą są elementem treści tomów AHP wydanych w latach
1966−2017, tj. województw lubelskiego, mazowieckiego, łęczyckiego, sieradzkiego, sandomierskiego, krakowskiego, poznańskiego
i kaliskiego1. W pewnym sensie mogą one stanowić referencję dla metod (pół)automatycznych,
opisanych niżej, ponieważ zostały opracowane
metodami eksperckimi, których wadą jest jednak czasochłonność. Atlas opracowywany był
ręcznie (1966−1998), komputerowo w programie graficznym (2008) oraz w programie GIS
(2017). Wykorzystanie GIS w pracach nad AHP
umożliwiło cyfrową harmonizację danych z innymi zasobami, np. granicami współczesnymi
lub innymi projektami geohistorycznymi. W wyniku prac nad tomem angielskim AHP, który
był edycją tomów z lat 1966−2008, dane zostały umieszczone w przestrzennej bazie danych
(M. Słoń 2014). Efektem są nie tylko zwektoryzowane granice w geometrii liniowej, ale także
ciągły model powierzchniowy opracowany na
podstawie najmniejszych pól podstawowych
(T. Ott, F. Swiaczny 2001). Każdy poligon cechuje
się jednolitym zestawem atrybutów dotyczących
przynależności administracyjnej: świeckiej (powiat, województwo) i kościelnej (parafia, dekanat,
archidiakonat, diecezja). Dane te wraz z miejscowościami w geometrii punktowej są możliwe
do pobrania na stronie projektu (Korona 2019).
Efektem opracowania modelu powierzchnio1
Dwa ostatnie województwa były opracowywane już w środowisku GIS i częściowo wykorzystywano tu metody automatyczne.
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wego na podstawie granic liniowych stała się
siatka poligonów, które służyłyby jako powierzchnie referencyjne w dalszych pracach
nad AHP, zarówno w zakresie rozszerzania
terytorialnego, jak i chronologicznego. Wówczas
planowano wprowadzanie atrybutów czasowych dla poszczególnych poligonów. Wadą
tak przyjętej warstwy referencyjnej były trudności z harmonizacją danych historycznych do
współczesnych jednostek administracyjnych,
np. z zasobem Państwowego Rejestru Granic
(PRG). Obecnie w bazie znajduje się 2785 poligonów.
3.2. Poligony Thiessena
Próbę częściowej automatyzacji wyznaczania granic w AHP podjęto przy okazji tomu dotyczącego Wielkopolski (woj. poznańskie i kaliskie),
gdzie pomocniczo wykorzystywano poligony
Thiessena (znane także jako diagramy Woronoja). Jest to jedna z metod automatycznej tessalacji obszaru i zmiany modelu dyskretnego
– punktowego w ciągły – powierzchniowy
(K.E. Brassel, D. Reif 1979; W. Pokojski, P. Pokojska 2018). Poligony powstają w taki sposób,
że granice między punktami (np. miejscowościami) wyznaczone są dokładnie w połowie
odległości między nimi, co oddaje siłę przestrzennego oddziaływania tych punktów. Zasadniczą cechą poligonów Thiessena jest zmiana
reprezentacji zjawiska z punktowej na powierzchniową przy wykorzystaniu geostatystyki
i działań matematycznych. Co za tym idzie,
otrzymany model jest modelem przestrzennym,
ciągłym, ale o niegeograficznym charakterze,
ponieważ przy generowaniu poligonów nie są
brane pod uwagę bariery topograficzne, a jedynie odległości między punktami, chociaż − jak
wykazały badania na przykładzie XVIII-wiecznego powiatu łukowskiego − różnica między
tzw. modelem liniowym (analogowym) a sieciowym (poligonami Thiessena) wynosi 1,4%
powierzchni (B. Szady 2010).
W tym modelu mamy do czynienia z sytuacją, w której każdy punkt (jedna miejscowość)
to jeden poligon (aproksymowany obszar miejscowości). Przy założeniu, że miejscowości
mają określoną przynależność do jednostek
administracyjnych, można za pomocą narzędzi typu spatial join przenieść te informacje do
poligonów, a następnie połączyć poligony o jed-

nolitych atrybutach (np. według powiatów) i tym
samym uzyskać ciągłą i przestrzenną rekonstrukcję granic w sposób automatyczny. Analizowany
zbiór danych obejmował 18 357 miejscowości,
zatem utworzonych zostało tyle samo poligonów.
3.3. Obręby ewidencyjne
Obręby ewidencyjne to jednostki powierzchniowe podziału kraju, wyodrębnione dla celów
ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości w Polsce)2. Na obszarach wiejskich
obręb powinien obejmować obszar wsi oraz
przyległe do tej jednostki osadniczej i z nią
związane obiekty fizjograficzne. Na obszarach
miast obręb może obejmować całe miasto lub
jego wydzieloną część. Obręby, a przede wszystkim ich granice, są związane bezpośrednio
z podziałem administracyjnym państwa. Obręby
tworzą jednostki ewidencyjne, tj. obszary gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku, gdy w skład gminy
wchodzi miejscowość o statusie miasta – również w granicach administracyjnych miasta.
Jeden obręb jest częścią jednej jednostki, a jedna
jednostka – częścią jednej gminy. W ten sposób granica obrębu może być granicą gminy,
powiatu, województwa i państwa. Obręby ewidencyjne udostępniane są jako element PRG.
Mimo oficjalnego (państwowego) charakteru,
dane z PRG cechują się jednak pewną niespójnością z innymi rejestrami: Państwowym
Rejestrem Nazw Geograficznych (PRNG) oraz
Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Niespójności dotyczą zarówno liczby, jak i typów miejscowości,
np. w PRG brakuje 604 wsi, które są elementem bazy TERYT (J. Zieliński 2019). Wybór
PRG jako bazy referencyjnej dla harmonizacji
granic AHP wynika z powierzchniowego charakteru tego rejestru (PRNG i TERYT przechowują dane punktowe).
Metodyka wykorzystania obrębów do wyznaczania granic w AHP zakłada nadawanie im
atrybutów miejscowości historycznych. W przypadku analogowej interpolacji linii granicznych,
granica rysowana jest między miejscowościami
(punktami) i może zostać przetworzona do
postaci ciągłej (poligonowej). W przypadku
2
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000393/O/D20190393.pdf
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poligonów Thiessena granice są generowane
automatycznie wokół miejscowości. Efektem
obu podejść jest obszar posiadający atrybuty
przynależności administracyjnej. Przy korzystaniu z obrębów etap rysowania lub generowania granic jest pomijany na rzecz nadawania
atrybutów poszczególnym obrębom ewidencyjnym, na obszarze których znajdują się
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miejscowości o określonej przynależności administracyjnej.
W analizowanym zbiorze pobranym w 2018 r.
było 54 001 obrębów. Ten zasób ograniczono
do 31 144 obrębów wybierając tylko te, które
w całości lub części leżały na obszarze analiz
wyznaczonym przez tomy AHP opracowane do
2017 roku. Następnym krokiem było nadanie

Ryc. 1. Nadanie atrybutów historycznej przynależności administracyjnej obrębom ewidencyjnym
(objaśnienie w tekście)

Ryc. 2. Obszar szczegółowych analiz; 235 parafii z obszaru XVI-wiecznej Korony
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każdemu z obrębów informacji o XVI-wiecznej
przynależności administracyjnej, wykorzystując
do tego relacje przestrzenne z miejscowościami w geometrii punktowej. W przypadku tej
metody mamy zatem relację między punktami
historycznymi a współczesnymi poligonami,
a nie poligonami historycznymi i współczesnymi.
Przypisując dane z miejscowości do obrębów
możliwe były cztery scenariusze (ryc. 1):
Pierwszy, pozytywny, gdy na obszarze obrębu
znajduje się jedna miejscowość historyczna.
Wówczas obręb, na terenie którego znajduje
się ta miejscowość, otrzymuje jego atrybuty
(43% obrębów).
Drugi, również pozytywny, gdy na obszarze
obrębu znajduje się więcej niż jedna miejscowość historyczna, ale wszystkie mają taką
samą przynależność administracyjną (świecką
i kościelną). Takich obrębów jest 1658 (5,3%),
z których 85% to obręby z dwiema miejscowościami.
Trzecim scenariuszem, negatywnym, jest sytuacja, w której na obszarze obrębu znajduje
się więcej niż jedna miejscowość, a ich przynależność administracyjna jest sprzeczna.
Oznacza to, że taki obręb powinien zostać podzielony, aż osiągnięta zostanie sytuacja, w której w danym poligonie będą znajdowały się
miejscowości o spójnych atrybutach. Podział
ten odbywa się ręcznie z wykorzystaniem metody retrogresji, podobnie jak w przypadku interpolacji granic liniowych we wcześniejszych
tomach AHP. Takich obrębów jest 488 (1,6%),
z czego 439 dotyczy niespójności w przynależności parafialnej, 105 powiatowej, a 51 – obu.
Czwartym, również negatywnym scenariuszem jest sytuacja, kiedy w obrębie nie ma
żadnej miejscowości. Wówczas każdemu obrębowi (49%) należy nadać atrybuty miejscowości znajdującej się najbliżej niego zgodnie
z tzw. pierwszym prawem geografii Toblera
(1970).

4. Wyniki analizy szczegółowej
Analiza szczegółowa, w której wzięto pod
uwagę liczbę jednostek wraz z eksklawami,
ich powierzchnie i długości granic, została przeprowadzona na poligonach parafii. Są to najmniejsze jednostki administracyjne, z których
(poza nielicznymi wyjątkami) składają się jednostki wyższych rzędów, zarówno kościelne
jak i świeckie. Na całym analizowanym obsza-

rze, tj. w województwach koronnych opracowanych w AHP do 2017 r., mamy 2390 poligonów
parafii wliczając ich eksklawy. Do szczegółowych analiz wybrano 10% z nich znajdujących
się możliwie w centralnej części całego obszaru
tak, aby problem ekstrapolacji granic (poligony
Thiessena, harmonizacja do obrębów) nie był
istotny (ryc. 2). Na obszarze znajdowało się
2592 miejscowości, z których 4 miały niepewną
przynależność parafialną (parafia „X lub Y”),
ale mimo to zostały w AHP ujęte w jednej z tych
parafii, a 13 znajdowało się na obszarze dwóch
parafii (parafia „X i Y”), co oznacza, że punkt
z miejscowością znalazł się na granicy poligonów.
W modelu liniowym, który powstał w wyniku
bezpośredniej wektoryzacji AHP, na analizowanym obszarze znalazło się 239 poligonów
odpowiadającym 235 parafiom (4 z nich posiadało eksklawy). W modelu opartym na poligonach Thiessena i obrębach jest 11 parafii
więcej, co wynika z agregacji danych według
przynależności łączonej parafialnej („X i Y”).
Osobnym poligonem jest zatem np. parafia
„Drzewica i Bieliny”, podczas gdy znajdujący się
na tym obszarze Zychorzyn w modelu liniowym
leży na granicy obu parafii (ryc. 2). Dane dotyczące liczby poligonów przedstawia tabela 1.
Tab. 1. Liczba poligonów parafii według poszczególnych metod
Model Poligony
Obręby
liniowy Thiessena ewidencyjne
Liczba
poligonów

239

260

282

Liczba
poligonów
z eksklawami

4

14

26

2 eksklawy

4

13

19

więcej
niż 2 eksklawy

0

1

4

W świetle tej analizy można stwierdzić, że
cechą modeli (pół)automatycznych jest generowanie większej liczby eksklaw jednostek administracyjnych niż w modelu liniowym. Duża
liczba eksklaw w modelu opartym na obrębach
wynika z ich szczegółowości. W tym przypadku
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Tab. 2. Długość granic dwudziestu losowych parafii opracowanych trzema metodami
Nazwa
parafii

Model
liniowy
[km]

Poligony
Długość granic
Obręby
Długość granic
Thiessena w stosunku do modelu ewidencyjne w stosunku do modelu
[km]
liniowego [%]
[km]
liniowego [%]

Babsko

26,3

22,9

87,1

31,9

121,3

Chorzęcin

53,2

49,8

93,6

77,4

145,5

Chynowo

26,5

23,5

88,7

30,8

116,2

Dalikowo

35,9

31,5

87,7

42,5

118,4

Dłotów

43,1

50,7

117,6

57,9

134,3

Dobra

31,3

33,9

108,3

43,7

139,6

Domaniewo

44,2

43,0

97,3

58,4

132,1

Goworczów

24,0

23,4

97,5

29,3

122,1

Inowłodz

50,5

55,1

109,1

82,7

163,8

Janisławice

25,0

24,7

98,8

26,8

107,2

Jarosławice
Nadolne

17,9

18,5

103,4

25,6

143,0

Jastrząb

53,7

49,7

92,6

69,0

128,5

Lubocheń Wielki

49,9

40,7

81,6

64,6

129,5

Mierzyn

47,3

54,4

115,0

62,0

131,1

Niesułków

26,7

25,8

96,6

34,4

128,8

Rozniszewo

17,3

13,3

76,9

21,7

125,4

Rzeczyca

40,5

39,6

97,8

63,8

157,5

Wojcin

33,2

34,9

105,1

37,6

113,3

Wsola

40,6

49,9

122,9

51,0

125,6

Żarnów

57,8

64,5

111,6

74,0

128,0

SUMA

744,9

749,8

N/A

985,1

N/A

37,2

37,5

99,5

49,3

130,6

ŚREDNIA

mamy także do czynienia z parafią, która jest
rozdzielona na aż 6 poligonów (po dwa w pozostałych modelach).
Kolejnym kryterium oceny omawianych metod jest powierzchnia jednostek oraz długość
granic opracowana lub wygenerowana z ich
wykorzystaniem. Do tej analizy wybrano losowo

20 parafii spośród analizowanych (ryc. 2). Wybór
został dokonany tylko na podstawie miejscowości o pewnej przynależności parafialnej.
Wyłączono z analizy te parafie, na obszarze
których znajdowały się miejscowości należące
do dwóch parafii (poligony Thiessena i obręby
ewidencyjne), i których granica przechodziła
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Tab. 3. Powierzchnia dwudziestu losowych parafii opracowanych trzema metodami
Nazwa parafii

Model
liniowy
[km2]

Poligony
Powierzchnia
Obręby
Powierzchnia
Thiessena w stosunku do modelu ewidencyjne w stosunku do modelu
[km2]
liniowego [%]
[km2]
liniowego [%]

Babsko

35,3

24,9

70,5

31,7

89,8

Chorzęcin

84,7

74,0

87,4

86,1

101,7

Chynowo

31,8

31,9

100,3

31,3

98,4

Dalikowo

52,5

46,8

89,1

53,8

102,5

Dłotów

100,2

101,9

101,7

104,6

104,4

Dobra

44,7

42,2

94,4

45,6

102,0

Domaniewo

55,3

44,4

80,3

46,4

83,9

Goworczów

21,2

17,5

82,5

20,3

95,8

116,8

131,4

112,5

115,9

99,2

Janisławice

30,4

29,5

97,0

30,3

99,7

Jarosławice
Nadolne

16,9

18,1

107,1

16,9

100,0

Jastrząb

117,6

122,1

103,8

126,1

107,2

Lubocheń Wielki

121,7

102,5

84,2

128,4

105,5

Mierzyn

92,7

90,1

97,2

89,0

96,0

Niesułków

40,2

35,4

88,1

44,1

109,7

Rozniszewo

13,0

10,6

81,5

17,6

135,4

Rzeczyca

79,7

74,4

93,4

82,4

103,4

Wojcin

45,2

39,4

87,2

45,9

101,5

Wsola

63,4

68,4

107,9

60,0

94,6

Żarnów

124,9

137,3

109,9

119,8

95,9

SUMA

1288,2

1242,8

N/A

1296,2

N/A

64,4

62,1

93,8

64,8

101,3

Inowłodz

ŚREDNIA

przez punkt z miejscowością (model liniowy).
Wyniki analiz prezentują tabele 2 i 3.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w modelu opartym na poligonach Thiessena długości
granic są bardzo zbliżone do tych opracowanych analogowo (99,5%), co może świadczyć
o podobnym stopniu generalizacji linii, który

można uzyskać ręczną interpolacją oraz metodą
automatyczną. 12 parafii cechowało się krótszymi granicami, a 8 – dłuższymi (zmiany od
-23,1% do +22,9%). Powierzchnie jednostek
są średnio mniejsze o 6% w stosunku do tych
referencyjnych. W przypadku 13 parafii powierzchnia uzyskana za pomocą poligonów
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Thiessena była mniejsza niż w modelu liniowym, a w przypadku 7 – większa (od -29,5%
do +12,5%). Różnice te mogą wynikać z niegeograficznego charakteru tessalacji obszaru
i wytyczania granicy między punktami w połowie odległości między nimi, bez brania pod
uwagę przeszkód topograficznych i granic współczesnych. Odwrotną sytuację mamy w modelu
opartym na obrębach. Powierzchnie jednostek
są podobne (większe jedynie o 1,3%). Dla
9 jednostek są one mniejsze, a dla 11 większe
(od -16,1% do +35,4%). Dla jednej parafii powierzchnia uzyskana obiema metodami była
taka sama. Długość granic przy zastosowaniu
tej metody zwiększyła się jednak aż o 30%.
Dłuższe granice mają wszystkie parafie (od
+7,2% do +63,8%), co wynika przede wszystkim z dużej szczegółowości rysunku obrębów,
które są pochodną granic gruntów. Konsekwencją tego byłaby konieczność generalizacji,
aby stopień ich szczegółowości odpowiadał
mapie 1:250 000.
W ocenie poszczególnych metod w kontekście ich przydatności do wyznaczania granic
w AHP należy wziąć pod uwagę także bardziej
jakościowe aspekty, takie jak analiza wizualna
przebiegu granic, czasochłonność wykonania
czy możliwości harmonizacji jednostek z innymi
zasobami, np. współczesnymi. Fragment mapy
głównej AHP z granicami opracowanymi trzema
metodami prezentuje rycina 3. W ogólnym zarysie przebieg granic jest zbliżony. Każda z jednostek zawiera miejscowości, które cechują się
takimi samymi atrybutami historycznej przynależności administracyjnej. Im większa jest
gęstość osadnictwa, tym obraz jest bardziej
zbliżony, niezależnie od stosowanej metody.
Poligony Thiessena dają obraz zdecydowanie
najbardziej schematyczny, różniący się od modelu liniowego, ale także od obrębów ze względu
na pomijanie elementów topografii na etapie
generowania granic. Granice opracowane na
podstawie obrębów mają bardzo szczegółowy
przebieg, który wymaga generalizacji i uproszczeń, nie tylko graficznych, ale także merytorycznych. Granice współczesne ukształtowały
się w dużej mierze na podstawie XIX-wiecznych podziałów własnościowych (np. w wyniku
parcelacji gruntów), które są ahistoryczne
wobec podziałów XVI-wiecznych. Pod względem
czasochłonności metoda poligonów Thiessena
jest zdecydowanie najszybsza do wyznaczenia granic. Do ich wygenerowania potrzebne

są w zasadzie tylko punkty z miejscowościami
wraz z atrybutami. Nadawanie atrybutów obrębom poprzez relacje przestrzenne wymaga –
w niektórych przypadkach – ich dzielenia, a także
obarczone jest niepewnością dla tych obrębów,
na obszarze których nie ma danych (miejscowości). Model liniowy jest najbardziej czasochłonny i wymaga manualnej wektoryzacji granic.
Harmonizacja jednostek administracyjnych z innymi zasobami, w tym współczesnymi, jest możliwa w zasadzie tylko dla obrębów. Można do
nich odnosić granice historyczne z różnych lat,
co zapewnia integralność danych.

5. Podsumowanie
Rozpatrując kwestię wizualizacji kartograficznej granic, należy jasno stwierdzić, że obie
metody (pół)automatyczne powinny być wykorzystywane jedynie do wstępnego etapu jej
przygotowania. Drugim etapem jest redagowanie obejmujące m.in. dostosowanie rysunku
do skali mapy i uwzględnienie treści podkładowej. W kontekście prac nad AHP zaletą poligonów Thiessena jest szybkość generowania,
natomiast zaletą obrębów – możliwość harmonizacji z innymi danymi. Wadą poligonów Thiessena jest z kolei zbyt duża schematyczność
i konieczność uszczegóławiania, a wadą obrębów zbyt duża szczegółowość i potrzeba generalizacji. Cechą obu metod automatycznych
jest trudność modelowania niektórych sytuacji,
np. miejscowości leżących na granicach, które
w atrybutach mają „X i Y”. Takie przypadki wymagają ręcznej adjustacji i wynikają z pewnej
specyfiki modelowanego zjawiska.
Biorąc powyższe pod uwagę, w pracach nad
ostatnimi tomami AHP (Prusy Królewskie, Kujawy i Podlasie, planowane ukończenie w 2020 r.)
zdecydowano się na wykorzystanie obrębów
jako podstawy rekonstrukcji granic. Wynika
to przede wszystkim z chęci harmonizacji historycznych podziałów administracyjnych ze
współczesnymi, które tylko ten zbiór, jako referencyjny, umożliwia. Obręby nie są jednak
bezpośrednio nanoszone na mapę, ale poddawane redakcji kartograficznej zgodnie z wymaganiami AHP. Wymagają one redakcji, którą
częściowo można zautomatyzować dzięki algorytmom generalizacji dostępnym w programach
GIS. W formie źródłowej, wraz z nadanymi
atrybutami XVI-wiecznych jednostek admini-
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Ryc. 3. Fragment mapy głównej AHP z granicami parafii opracowanymi trzema metodami: w modelu
liniowym, poligonami Thiessena i atrybutowaniem obrębów ewidencyjnych; mapa podkładowa to angielskie
wydanie AHP, linia kropkowa oznacza model liniowy
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stracyjnych stanowią jedną z podstawowych
warstw w zasobach danych przestrzennych AHP.
Podsumowując, w kartografii historycznej
będziemy zatem dążyć do opracowywania
dwóch powiązanych ze sobą modeli danych:
źródłowego (obrębów albo innych danych referencyjnych) i kartograficznego (zgeneralizowa-

nych granic opracowanych na ich podstawie),
co wymaga opracowania modelu konceptualnego i jego dwóch fizycznych implementacji.
Analogia do modelu topograficznego (krajobrazowego) i kartograficznego (znakowego)
obecnego w kartografii topograficznej jest tu
oczywista (A. Głażewski 2006).
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Cartographic modelling of administrative divisions in the Historical Atlas of Poland
Summary
The author’s aim is to reflect on the cartographic
modelling of historical borders based on the example
of the series Historical Atlas of Poland. Detailed maps
of the 16th century (HAP). HAP presents secular
(state, palatinate, district) and religious borders (dioceses, archdeaconry, deanery, parish). The belonging
of historic settlements to administrative units is
determined on the basis of written sources. During
work on the current volumes of HAP, the borders were
reconstructed through their manual interpolation (the
so-called linear model). Digital tools enable the automatic generation of administrative units based on
settlements in point geometry (Thiessen polygons) or

the use of modern divisions (precincts [obręby ewidencyjne]) as a reference to them (semi-automatic
method). The article compares and assesses the three
mentioned methods of determining historical borders and the possibilities of harmonizing them in
relation to contemporary administrative divisions.
The source material consisted of 18,357 settlements
from the volumes of HAP published so far and 235
parishes for detailed analyses. Precincts were adopted
as reference areas due to the possibilities of data
harmonization.
K e y w o r d s: historical cartography, historical
atlas, historical geography, administrative divisions
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Wykorzystanie silnika gier do wizualizacji Gmachu Głównego
Politechniki Warszawskiej w aplikacji mobilnej
Z a r y s t r e ś c i . Celem badania przedstawionego
w artykule jest identyfikacja i analiza problemów pojawiających się podczas tworzenia modelu 3D na
podstawie danych dwuwymiarowych i jego importu
do silnika gier, a następnie opracowanie algorytmów
automatyzujących ten proces. Autorzy zdecydowali,
że do utworzenia aplikacji prezentującej wynik modelowania wnętrza Gmachu Głównego Politechniki
Warszawskiej wykorzystają silnik gier Unity. Pracę
podzielono na etapy, w których zidentyfikowano problemy związane z przyjętą metodą i zaproponowano
automatyzację wybranych czynności. Do głównych
zadań wykonanych podczas badania należało prze-

tworzenie danych źródłowych do modelu 3D wraz
z poprawieniem błędów powstałych podczas tego
procesu, uszczegółowienie modelu poprzez dodanie
charakterystycznych elementów wnętrza budynku
oraz utworzenie tzw. sceny gry w silniku gier Unity
wraz z implementacją zachowania się aplikacji. Opracowane oprogramowanie może być zintegrowane
z systemami nawigacji wewnątrz budynków, a zaimplementowane skrypty można wykorzystać podczas
przygotowania innych modeli.

1. Wprowadzenie

i in. 2013) lub inżynierii lądowej – wizualizację
miasta ułatwiającą planowanie urbanistyczne
(D. Pielak i in. 2018).
Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem
silników gier w geoinformatyce i kartografii związane jest z wykorzystaniem wizualizacji obiektów
przestrzennych w głównych widokach aplikacji
geoinformacyjnych. W ostatnich latach dynamicznie rozwijają się systemy nawigacji wewnątrz
budynków, a co za tym idzie pojawia się potrzeba tworzenia coraz lepszych wizualizacji,
w tym wizualizacji 3D, które są atrakcyjne dla
użytkownika i ułatwiają orientację w zamkniętej przestrzeni (J. Chen i K.C. Clarke 2020).
Wykonanie takiej wizualizacji wymaga pozyskania trójwymiarowych danych przestrzennych
i przygotowania wieloskalowej prezentacji, co
stanowi wyzwanie dla twórców systemu (D. Got
lib 2019). Silniki gier ułatwiają stworzenie trójwymiarowej wizualizacji danych, dlatego są
chętnie używane w systemach nawigacji wewnątrz budynków. I. Buyuksalih i współautorzy
(2017) wizualizowali fragment miasta z budyn-

Producenci gier komputerowych od lat rozwijają narzędzia i komponenty programistyczne
umożliwiające tworzenie i wyświetlanie atrakcyjnych wizualizacji wirtualnego świata. Zbiór
takich narzędzi i programów, które wspomagają
projektowanie gier a następnie ich implementację, określany jest jako „silnik gier” (J. Lee
2016). Silniki gier rozwijane są niezależnie i wykorzystywane przy tworzeniu wielu tytułów,
a także udostępniane innym twórcom do realizacji własnych projektów. Ze względu na efektywną i atrakcyjną wizualizację danych, są one
wykorzystywane nie tylko w grach komputerowych, ale również w systemach tworzonych
w ramach badań naukowych. Można wskazać
liczne przykłady zastosowania silników gier
w różnych dziedzinach, np. w medycynie – aplikację medyczną do planowania operacji (P. de
Heras Ciechomski i in. 2012), w biologii – wizualizacje molekuł substancji chemicznych w celu
analizy oddziaływania na organizmy żywe (Z. Lv
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kami zapisanymi w formacie CityGML1. K. Liu
(2017) stworzył system nawigacji wewnątrz
budynków wyświetlający modele 3D generowane automatycznie na podstawie dwuwymiarowych planów pięter zapisanych w wektorowym
formacie SVG. P.K.V. Jayananda i współautorzy
(2018) oraz T. Rustagi i K. Yoo (2018) opracowali systemy nawigacji wewnątrz budynków
wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną
(ang. Augmented Reality), które również powstały z użyciem silników gier.
Przygotowując zadanie wizualizacji 3D budynku należy pozyskać dane przestrzenne
i zaplanować proces ich modelowania. Część
nowych budynków projektowana jest z użyciem systemów BIM (ang. Building Information
Modelling), dzięki czemu możliwe jest automatyczne wygenerowanie trójwymiarowego modelu i użycie go w silniku gier. Takie podejście
stosowali w swoich badaniach np. Y. Xiong
i współautorzy (2018) oraz W. Natephra i współautorzy (2017). M. Johansson (2015) dodatkowo
przeprowadził analizę wydajności działania powstałej aplikacji dla różnych typów budynków,
o różnej szczegółowości i dyskutuje typowe wyzwania związane z modelowaniem danych BIM
w celu uzyskania płynnej pracy z modelem.
Niestety, dla większości budynków nie posiadamy danych BIM i aby stworzyć model 3D
konieczne jest tworzenie go od podstaw. Dokładny model budynku można pozyskać w procesie skaningu laserowego, jednak jak pokazują
badania X. Xionga i współautorów (2013) oraz
M. Kedzierskiego i A. Fryskowskiej (2015), proces ten wymaga zaawansowanych algorytmów
przetwarzania chmur punktów i detekcji poszczególnych obiektów. Alternatywnym podejściem jest stworzenie trójwymiarowego modelu
budynku na podstawie rysunków architektoniczno-budowlanych (X. Yin i in. 2008, L. Gimenez 2015) lub podejścia hybrydowe, w których
skaning laserowy stosuje się do uzupełnienia
brakujących obiektów (K. Khoshelham i L. Díaz-Vilariño 2014).
W prezentowanym badaniu autorzy zdecydowali się na stworzenie modelu 3D budynku
na podstawie danych przestrzennych powstałych w wyniku wektoryzacji rastrowych rysunków
architektoniczno-budowlanych. Oczekiwanym

efektem było stworzenie aplikacji mobilnej,
która pozwala na wirtualny spacer po budynku
polegający na tym, że użytkownik porusza się
po modelu, a aplikacja wyświetla jego pole
widzenia. Konieczny był zatem wybór odpowiedniego silnika gier, do którego można zaimportować utworzony model i łatwo użyć do
stworzenia geoinformacyjnej aplikacji mobilnej.
Celem badania była identyfikacja i analiza problemów pojawiających się podczas tworzenia
modelu 3D na podstawie dwuwymiarowych
danych i jego importu do silnika gier, a następnie opracowanie algorytmów, które automatycznie eliminują niektóre błędy związane z przyjętą
metodą.
Badanie wykonano dla Gmachu Głównego
Politechniki Warszawskiej. Budynek jest zabytkowym obiektem architektonicznym zbudowanym na przełomie XIX i XX wieku. Ma cztery
piętra z Aulą Główną w centralnej części i złożony układ wysokich korytarzy przechodzących
między dwoma skrzydłami budynku (A.A. Wag
ner 2001). Dzięki swojej niejednorodności i skomplikowanej budowie jest ciekawym obiektem
i dobrym polem testowym dla różnych systemów działających wewnątrz budynków, w tym
dla nawigacji.

Typowe silniki gier oferują narzędzia do projektowania animacji, efektów wizualnych, renderowania obiektów 2D i 3D, programowania
interakcji między obiektami podlegającymi zasadom fizyki, a także użycia algorytmów sztucznej inteligencji. Implementacja gry odbywa się
za pomocą skryptów kontrolujących zachowanie się sceny2 oraz obsługujących określone
zdarzenia. Silniki gier udostępniają również graficzne narzędzia do edycji sceny gry, dźwięku
i skryptów. Zestaw narzędzi do projektowania
gry przypomina często zintegrowane środowisko programistyczne (B. Cowan i B. Kapralos
2014).
Decyzja o wyborze silnika gier, który umożliwia stworzenie aplikacji założonej w badaniu,
musiała zostać podjęta na początku, ponieważ
problemy związane z przygotowaniem modelu

1
CityGML to otwarty format danych przestrzennych opartych o XML, wprowadzony przez Open Spatial Consortium [1].

2
Scena gry to zbiór obiektów oraz takich dodatkowych
elementów jak źródła światła, tworzących wirtualny świat
w grze.

2. Wybór silnika gier
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Ryc. 1. Proces tworzenia modelu 3D do wizualizacji w silniku gier z dwuwymiarowych danych źródłowych

są zależne od wybranego narzędzia. Autorzy
brali pod uwagę tylko te silniki gier, które mogą
być używane nieodpłatnie. Takich silników jest
wiele, jednak według licznych porównań dwa
najpopularniejsze to Unreal Engine oraz Unity [2].
Na podstawie analizy materiałów [3] i [4] autorzy
stwierdzili, że oba silniki umożliwiają stworzenie aplikacji o założonej funkcjonalności –
udostępniają podobne funkcje i umożliwiają
automatyczne wygenerowanie jej na platformach Android, iOS, Windows i OSX. Ostatecznie autorzy zdecydowali się na wybór silnika
Unity na podstawie krótkiego testu – opracowania prostej gry, polegającej na przesuwaniu
za pomocą strzałek klawiatury sześciennego
bloku po torze przeszkód. W przypadku Unity
realizacja zadania zajęła znacznie mniej czasu,
na co wpływ miała wygoda w posługiwaniu się
narzędziami oraz lepsza znajomość przez autorów języka C# używanego w Unity niż języka
C++ używanego w Unreal Engine.
Unity używa niestandardowego silnika do
renderowania grafiki z silnikiem fizyki3 nVidia
PhysX. Edytor sceny oparty jest na zasadzie
„przeciągnij i upuść” (ang. Drag-n-Drop), dodawane obiekty organizowane są w drzewie sceny,
a zachowanie każdego obiektu można oprogramować, przypisując do niego skrypty w języku
C#, JavaScript lub Boo. Producent udostępnia
pełną dokumentację techniczną [5] wraz z licznymi przykładami i prowadzi forum, gdzie wszyscy
użytkownicy mogą uzyskać wsparcie zarówno
od oficjalnej pomocy technicznej, jak i innych
bardziej doświadczonych programistów [6].
Unity udostępnia wersje płatne z rozszerzoną
funkcjonalnością oraz darmowe pod warunkiem,
że dochody z gry nie przekraczają 100 000 USD
rocznie [7].

3
Silnik fizyki to algorytmy symulujące zjawiska fizyczne
w wirtualnym świecie, np. przyciąganie grawitacyjne.

3. Proces tworzenia modelu
Przyjęty w badaniu proces tworzenia modelu
od danych źródłowych do uzyskania efektu
końcowego można podzielić na etapy przedstawione na rycinie 1. Taki podział umożliwia
definiowanie niezależnych czynności przetwarzania danych z dobrze określonymi warunkami początkowymi i końcowymi oraz kontrolę
procesu tworzenia modelu na poszczególnych
etapach. W kolejnych rozdziałach niniejszego
artykułu autorzy opisują realizację tak zaplanowanego procesu.
Etap 1 polega na pozyskaniu i przetworzeniu
danych 2D. Jego wynikiem jest model danych
dwuwymiarowych dla poszczególnych pięter
budynku. W etapie 2 model jest wzbogacany
o informacje pozwalające zaprezentować obiekty
w trzech wymiarach, np. wysokość pięter, wysokość drzwi i okien oraz ich odległości od
podłogi. Taki model określany jest w literaturze
(np. J. Lesparre i B.G.H. Gorte 2012) jako
model 2½D.
Kolejny etap polega na utworzeniu właściwego modelu, w którym współrzędne wszystkich punktów są trójwymiarowe. Zamierzony
efekt uzyskujemy wyznaczając współrzędne
Z każdego punktu na podstawie informacji o wysokościach pochodzących z etapu 2. W tej fazie
powstaje główna bryła budynku złożona z obiektów należących do poszczególnych pięter oraz
niektóre elementy wnętrza, takie jak ściany działowe, drzwi i okna.
Celem etapu 4 jest uszczegółowienie wnętrza
budynku. Do zadań tej fazy należy m.in. dodanie obiektów, które nie były reprezentowane
w zbiorze wejściowym, ale są istotne w prezentacji 3D (np. ławki i krzesła) lub nałożenie
tekstur w celu wymodelowania wyglądu ścian,
podłóg i drzwi. W etapie 4 wzrasta liczba szczegółów wewnątrz budynku i wierność odwzorowania rzeczywistości. Z punktu widzenia klasyfikacji
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dokładności modeli budynków zaproponowanej przez Open Geospatial Consortium (2012)
model powstały po etapie 3 jak i po etapie 4 mają
poziom LoD4 (w skali LoD0−LoD4, ang. Level
of Details). Ta klasyfikacja jest niewystarczająca
do opisu dokładności modeli, zwłaszcza w kontekście modelowania wnętrz budynków; niestety, nie przyjęto jeszcze innej klasyfikacji, choć
powstało już kilka propozycji, np. M.O. Löwnera
i współautorów (2016).
Ostatnim etapem pracy nad modelem jest dostosowanie go do wymogów prezentacji w silniku
gier. Tu wykonywane są dodatkowe optymalizacje modelu w celu zwiększenia wydajności docelowej aplikacji, przygotowywana jest tzw. scena
gry oraz oświetlenie budynku i mechanizmy
poruszania się w jego wnętrzu.
Istotną cechą zaproponowanego podziału
na etapy jest to, że w każdym z nich powstaje
niezależny model, który może być wizualizowany, weryfikowany i wykorzystany do określonych celów.

4. Źródłowy model 2D budynku
W badaniu użyto danych przestrzennych powstałych w ramach projektów naukowych realizowanych w Zakładzie Kartografii Politechniki
Warszawskiej. Dane te zostały pozyskane w wyniku wektoryzacji rysunków architektoniczno-budowlanych, a następnie zweryfikowane
i aktualizowane na podstawie pomiarów obiektów wewnątrz budynku. Dane przestrzenne
zapisano w układzie PL-2000, aby ułatwić ich
aktualizację i eksport do aplikacji wykorzystujących lokalne prostokątne układy odniesienia.
Model danych w zakresie topografii budynku
oparto o BISDM 3.0 (ang. Building Interior
Space Data Model) firmy ESRI. Jest to wektorowy model danych przeznaczony do reprezentacji budynku, jego podłóg oraz przestrzeni
w formie 2D. Poszczególnym obiektom (np. ścianom) nadawane są odpowiednie atrybuty, włączając wysokość pomieszczenia (S. Amirebrahimi
i in. 2016), co ułatwia późniejsze utworzenie
modelu 3D.
Model źródłowy zawierał cztery klasy obiektów
opisujących topografię budynku: 1) IEA (ang. Indoor Element Area), reprezentującą ściany,
drzwi oraz okna, 2) II (ang. Indoor Installation),
połączenia pomiędzy piętrami, np. schody, 3) IS
(ang. Interior Space) przestrzenie pomieszczeń
oraz 4) ISF (ang. Interior Space Floors) podłogi

w pomieszczeniach. Obiekty posiadały atrybut
oznaczający kondygnację, do której są przypisane. W przypadku Gmachu Głównego wyróżniono dziewięć kondygnacji odpowiadających
piętrom budynku oraz półpiętrom, na których
znajdują się poziomy biblioteki i hol wejściowy.
Ściany i drzwi posiadały również atrybut określający ich wysokość, a okna informacje o odległości od podłogi. Model źródłowy można
zatem określić jako 2½D.

5. Utworzenie modelu 3D budynku
a. Oprogramowanie GIS wykorzystane
w procesie modelowania 3D
Do pracy nad modelem 3D brano pod uwagę
trzy programy: ESRI CityEngine, SketchUp firmy
Trimble oraz udostępniany na zasadach wolnego oprogramowania Blender. Wadą programu SketchUp jest brak natywnej obsługi
formatu danych FBX4. Wybór między pozostałymi dwoma został dokonany na podstawie testów. W obu aplikacjach autorzy stworzyli prosty
model 3D domu jednorodzinnego z uwzględnieniem drzwi, okien oraz nałożono na niego
tekstury. Poruszanie się po obu aplikacjach było
intuicyjne, ale w przypadku programu CityEngine stworzenie i teksturowanie modelu było
znacznie szybsze. Ponadto porównano szybkość importu modelu źródłowego oraz wydajność programu podczas jego edycji. Dla obu
aplikacji osiągnięto podobne wyniki, a poruszanie się po modelu było płynne i bezproblemowe. Ostatecznie zdecydowano się na program
CityEngine.
ESRI CityEngine to zaawansowane oprogramowanie służące do modelowania 3D. Innowacyjną cechą CityEngine jest tzw. proceduralne
podejście do tworzenia modelu, polegające na
opisie modelu poprzez sekwencję poleceń
określających kroki tworzenia brył geometrycznych [8]. Oprócz typowych funkcji, oprogramowanie umożliwia umieszczenie modelu
na platformie internetowej, udostępnianej przez
firmę ESRI. To rozwiązanie sprawia, że zaprezentowanie wyników swoich prac jest możliwe
poprzez przeglądarkę internetową (S. Pal Singh
i in. 2014).
4
FBX to format danych wdrożony przez firmę AutoDesk,
używany do wymiany modeli 3D.
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Ryc. 2. Korekta wysokości drzwi: A) przed zmianą, B) po zmianie

b. Przygotowanie modelu
Trójwymiarowy model budynku opracowano
na podstawie modelu źródłowego opisanego
w rozdziale 4 za pomocą oprogramowania
ESRI CityEngine. Następnie wyeksportowano
go do formatu FBX, który jest popularnym formatem używanym do wymiany modeli 3D między programami graficznymi. Przyjęte podejście
polegało na utworzeniu trójwymiarowych modeli poszczególnych pięter na podstawie danych 2½D, a następnie połączeniu ich w jeden
model budynku. Taki proces mógł być częściowo
zautomatyzowany, jednak był źródłem wielu
błędów, takich jak brak dopasowania kształtu
obiektów na sąsiadujących piętrach lub błędne
wysokości niektórych drzwi i okien, co wymagało ręcznej korekty.
Podział obiektów związany z klasami modelu
źródłowego był niewystarczający do efektywnej
pracy, dlatego zdefiniowano podział uwzględniający więcej typów obiektów występujących
w modelowanym budynku: ściany, schody,
podłogi, okna, drzwi, sufity pomieszczeń, meble,
barierki, szklaną windę zewnętrzną oraz grunt
reprezentujący dwa dziedzińce wewnętrzne
Gmachu Głównego. Każdemu obiektowi przy-

pisano atrybut określający jego rodzaj. Ułatwiło
to pracę z modelem w programie CityEngine,
ponieważ na podstawie wartości atrybutu zdefiniowano warstwy, których widoczność można
było wyłączać podczas takiej pracy. Podział
ten wykorzystano również podczas automatycznego nakładania tekstur na wszystkie obiekty
w danej warstwie oraz podczas eksportu modelu do silnika gier.
c. Korekta wysokości drzwi
Część obiektów reprezentujących drzwi została wyeksportowana z nieprawidłową wysokością, a ponadto obiekty ponad nimi nie wypełniały
dokładnie płaszczyzny ściany (ryc. 2A). Problem
wynikał z automatycznego przypisania stałej
wysokości wszystkich drzwi w modelu źródłowym, podczas gdy część z nich była niestandardowa. Konieczne było zatem przejrzenie
wszystkich drzwi w budynku i ustalenie ich
rzeczywistej wysokości, a następnie przesunięcie ściany ponad ich górną krawędzią. Efekt
poprawek przedstawia rycina 2B. Autorzy podjęli próbę automatyzacji tego procesu, jednak
z uwagi na to, że każdy ubytek miał inne rozmiary, niemożliwa okazała się implementacja
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Ryc. 3. Wygląd klatki schodowej: A) przed poprawkami, B) po dodaniu filarów

uniwersalnego skryptu i konieczna była czasochłonna modyfikacja modelu.
d. Uzupełnienie brakujących fragmentów
klatki schodowej w Auli Głównej
Czasochłonnym procesem było również modelowanie klatki schodowej znajdującej się w Auli
Głównej. W modelu źródłowym nie występowały wszystkie obiekty ją tworzące, brakowało
np. filarów podtrzymujących kolejne poziomy
schodów. Ponadto konieczna była korekta geo-

metrii obiektów składających się na klatkę
schodową, aby dopasować je względem siebie
oraz do przylegających do nich ścian i pięter.
Efekt poprawek przedstawia rycina 3. Problem
ten jest powiązany z przyjętą metodą tworzenia modelu 3D. W źródłowych danych kolejne
poziomy zawierały obiekty dwuwymiarowe bez
odwzorowania kilku obiektów jeden nad drugim.
Z tego powodu zostały pominięte filary znajdujące się ponad barierkami schodów oraz niektóre inne obiekty.

Ryc. 4. Niedokładne dopasowanie kształtów obiektów na sąsiadujących piętrach
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e. Dopasowanie sąsiadujących pięter

6. Uszczegółowienie modelu 3D

Największym problemem związanym z przyjętym procesem tworzenia modelu były różnice
kształtów obiektów sąsiadujących ze sobą na
różnych piętrach. Efekt można zaobserwować
przy połączeniach pięter schodami, które w modelu były częścią niższej kondygnacji, a ich
szczyt często nie pasował do kształtu wyższej
kondygnacji. Problem wymagał ręcznej korekty
geometrii dla wszystkich schodów.
Podobna sytuacja występowała przy łączeniach kolumn na granicy pięter (ryc. 4). Po
analizie materiałów źródłowych autorzy doszli
do wniosku, że przesunięcia pomiędzy kondygnacjami wynikały z kilku czynników:
• elementy konstrukcyjne budynku, które w rzeczywistości są pochylone lub skrzywione, były
odtwarzane jako proste z ich obrysu przy podłodze,
• model 2D powstał z niskiej jakości materiałów architektoniczno-budowlanych,
• złożona geometria ozdobnych kolumn została zgeneralizowana dla każdego poziomu
oddzielnie bez uwzględnienia zależności topologicznych pomiędzy piętrami.
Ostatecznie, problem nie został całkowicie
wyeliminowany ze względu na dużą liczbę koniecznych poprawek. Kontynuując badanie
autorzy planują zautomatyzować proces i wyznaczać obrysy kolumn takie same dla wszystkich kondygnacji.

a. Nakładanie tekstur
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Nakładanie tekstur jest kluczową częścią
etapu 4. Użytkownik może porównać wzór lub
charakterystyczne cechy wyglądu obiektów,
co ułatwia ich identyfikowanie w przestrzeni.
Za pomocą tekstur możliwe jest również zasymulowanie istnienia niewielkich obiektów, jak
np. klamki, pokrętła lub zdobienia.
Tekstury nałożono na wszystkie obiekty wewnątrz budynku, w tym podłogi, ściany, okna itd.
W tym celu konieczne było pozyskanie zdjęć
z budynku zrobionych we właściwych warunkach oświetleniowych. Następnie zdjęcia zostały
przekształcone w tekstury za pomocą narzędzia wbudowanego w program CityEngine.
Umożliwia ono edycję tekstur, w tym przekształcenie zdjęć w tekstury z uwzględnieniem konwersji z rzutu środkowego na rzut ortogonalny
za pomocą transformacji konforemnej Helmerta. Dzięki podziałowi na warstwy, na niektóre obiekty (np. okna, ściany i drzwi) tekstury
zostały nałożone automatycznie. W przypadku
podłóg nakładanie tekstur wymagało ręcznej
korekty ze względu na różnorodność wzorów
tekstur (np. drewniany parkiet).
b. Modelowanie schodów
W modelu źródłowym schody, które łączą
różne kondygnacje, reprezentowane są za

Ryc. 5. Schody A) przed oraz B) po zastosowaniu skryptu modelującego
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pomocą prostokątów. Trójwymiarowy model
budynku z takimi schodami wygląda bardzo
nienaturalnie, gdyż schody przypominają pochylnie i rozpraszają uwagę użytkownika (ryc. 5A).
Próby rozwiązania problemu za pomocą nałożenia tekstur nie dały zadawalających rezultatów i konieczna była modyfikacja schodów
polegająca na utworzeniu poszczególnych
stopni. Autorzy stworzyli skrypt, który automatycznie generował stopnie na podstawie wysokości schodów. W kolejnym kroku skrypt
nakładał tekstury uwzględniając różne wzory
na płaszczyznę górną, dolną oraz boczną każdego stopnia. Przykładowy wygląd schodów
wygenerowanych za pomocą skryptu przedstawia rycina 5B.
c. Dodanie numerów pomieszczeń
na drzwiach
Ważnym elementem ułatwiającym poruszanie się po budynku są numery na drzwiach.
Początkowo autorzy starali się wiernie odwzorować rzeczywiste położenie i rozmiar cyfr,
jednak tak przygotowany model uniemożliwiał
odczytanie numeru podczas wirtualnego poruszania się wzdłuż korytarzy. Z tego powodu
zdecydowano się umieścić na drzwiach powiększone numery sal, nieco niżej niż w rze-

czywistości, dzięki czemu są łatwo zauważalne
z dużej odległości i pod niewielkim kątem5
(ryc. 6).
d. Dodanie elementów wyposażenia
W ramach kolejnego zadania do modelu zostało dodane wyposażenie budynku. Ze względu
na rozmiar obiektu oraz znajdujące się w nim
liczne freski, obrazy, tablice pamiątkowe i pomniki, autorzy zdecydowali się przygotować tylko
wnętrze sali wykładowej numer 315 jako reprezentacyjnego fragmentu modelu.
Sala 315 może pomieścić około 200 osób,
a jej cechą charakterystyczną jest schodowy
układ poszczególnych poziomów, na których
znajdują się ławki. Podłoga sali dzieli się na
trzynaście poziomów, z czego na dwunastu są
ławki. W celu pozyskania modeli obiektów wyposażenia autorzy dokonali ręcznych pomiarów
pomieszczenia z dokładnością centymetrową
za pomocą taśmy mierniczej. W ten sposób
zmierzono szerokość i wysokość schodów oraz
ławek, odległość ławek od ścian, szerokość
środkowego przejścia pomiędzy ławkami, wymiary podwyższenia dla prowadzącego zajęcia
i wymiary tablicy znajdującej się w centralnym
punkcie sali. Wykorzystanie w modelu układu
odniesienia PL-2000 ułatwiło proces umieszczania obiektów na podstawie zmierzonym
odległości. Efekt pracy przedstawia rycina 7.

7. Przygotowanie modelu do wyświetlenia
w silniku Unity
a. Stworzenie sceny w silniku Unity
Po zakończeniu modelowania danych przestrzennych model został zaimportowany do
edytora scen Unity. Wymiana danych między
programami CityEngine i Unity została wykonana za pomocą formatu FBX.
Po imporcie modelu zmieniono układ odniesienia tak, aby przesunąć punkt (0.0) do środka
budynku. Dzięki temu silnik gier może efektywniej i dokładniej wykonywać obliczenia na
liczbach o niewielkiej wartości bezwzględnej.
Z drugiej strony nie wpływa to na możliwość

Ryc. 6. Drzwi z nałożonym numerem sali

5
Z powodu czasochłonności procesu autorzy zdecydowali
się umieścić w prototypowej aplikacji numery na drzwiach
jedynie w wybranych korytarzach.
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Ryc. 7. Wygląd sali wykładowej 315 (dla lepszej widoczności usunięto sufit)

integracji z innymi systemami, ponieważ możemy łatwo przeliczyć współrzędne na układ
odniesienia PL-2000.
b. Dodanie do sceny źródeł światła
Przy tworzeniu sceny gry kolejną czynnością
było dodanie odpowiednich źródeł światła.
W przypadku wizualizacji Gmachu Głównego
Politechniki Warszawskiej autorzy podjęli próbę
wiernego odwzorowania oświetlenia pochodzącego z lamp znajdujących się w budynku.
Autorzy przeprowadzili eksperymenty z różnymi rodzajami oświetlenia i ostatecznie zdecydowali się odrzucić wybór źródeł typu „Spot
Light” imitujących lampy na rzecz punktowych
źródeł światła typu „Point Light” ze względu na
spadek wydajności aplikacji. Rozmieszczenie
punktowych źródeł światła daje zbliżony efekt
do źródeł „Spot Light” przy zachowaniu płynnej pracy aplikacji (ryc. 8).

oznacza wirtualną, niewidoczną osobę, której
pole widzenia wyświetlane jest na ekranie urządzania. Projektując poruszanie się po budynku,
zderzacze zostały dodane do ścian i podłóg,
pozostawiając możliwość poruszania się po
korytarzach i wchodzenia do wybranych sal
przez drzwi.
d. Implementacja poruszania się po budynku
Silnik gier Unity udostępnia komponent „RigidBodyFPSController” zawierający zbiór metod

c. Dodanie zderzaczy
Zderzacz to niewidzialna i nieprzenikalna powierzchnia, która nakładana na obiekty uniemożliwia przenikanie ich pomiędzy sobą. Dzięki
temu możliwe jest wprowadzenie wirtualnej
postaci poruszającej się po scenie, która nie
może przenikać przez ściany. W przypadku
aplikacji stworzonej przez autorów, postać

Ryc. 8. Rozmieszczenie punktowych źródeł światła
na scenie, widok z góry
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Ryc. 9. Sterowanie poruszaniem się w aplikacji

obsługujących poruszanie się postaci w świecie wirtualnym za pomocą strzałek na klawiaturze oraz ruchów myszy komputera. Z uwagi
na to, że aplikacja miała być uruchomiona na
urządzeniach mobilnych z ekranami dotykowymi, konieczna była implementacja własnych
mechanizmów poruszania się. W tym celu dodano do ekranu trzy kontrolki (ryc. 9):
• joystick (nr 1) odpowiedzialny za poruszanie się w przód, wstecz, w lewo i w prawo,
• przycisk (nr 2) odpowiedzialny za wykonywanie skoków,
• niewidoczny panel (nr 3) zmieniający kierunek, w który skierowana jest kamera.
Ciekawym mechanizmem zastosowanym
w aplikacji jest możliwość skorzystania z wind.
Jeśli użytkownik wejdzie do środka windy, wy-

świetlane jest okno dialogowe z wyborem piętra,
na które zostanie przeniesiony (ryc. 10).
Dodatkowym ułatwieniem przy poruszaniu
się po budynku jest możliwość szybkiego przemieszczenia się do zdefiniowanych miejsc. Gdy
użytkownik kliknie przycisk „Menu” znajdujący
się w lewym górnym rogu okna, pojawia się
okno dialogowe z listą miejsc, do których może
się przenieść (ryc. 11).
e. Optymalizacje aplikacji mobilnej
W procesie tworzenia gier komputerowych
ważna jest optymalizacja sceny gry w celu uzyskania wysokiej wydajności aplikacji. Wydajność
może być mierzona jako obciążenie procesora,
układu graficznego lub zużycia pamięci RAM.

Ryc. 10. Panel wyboru piętra w windzie

Wykorzystanie silnika gier do wizualizacji Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej...

149

Ryc. 11. Lista zdefiniowanych miejsc w budynku, do których można się szybko przenieść, wyświetlana
po kliknięciu przycisku „Menu”

Jednak w przypadku gier najczęstszym sposobem jest pomiar parametru o nazwie FPS
(ang. Frames Per Second), czyli liczba wyświetlanych klatek obrazu na sekundę. Jako wartość graniczną, przy której animacja przestaje
być płynna, przyjmuje się 30 FPS.
Po imporcie modelu z programu CityEngine
i utworzeniu sceny gry, aplikacja działała bardzo
wolno. Analiza sceny pozwoliła zidentyfikować
potencjalne przyczyny problemu. Model danych
składał się z około 26 000 obiektów, które silnik Unity renderował osobno. Ponadto scena
zawierała ponad 100 źródeł światła typu „Spot
Light” symulujących rzeczywiste oświetlenie
budynku, ale istotnie zwiększających złożoność
obliczeń.
Autorzy przeprowadzili badanie, które pozwoliło potwierdzić przyczyny problemu i przygotować zoptymalizowany model danych. W tym
celu przygotowano aplikację do wykonania testów umieszczając na głównym ekranie licznik
FPS oraz dodając funkcję zapisywania tej wartości do pliku tekstowego co jedną sekundę.
Do testów przygotowano cztery modele budynku:
• Model 1 zawierający 26 000 obiektów i ponad 100 źródeł światła.
• Model 2, w którym zredukowano liczbę obiektów do 500, łącząc ze sobą obiekty posiadające tę samą teksturę. Przy eksporcie modelu
w CityEngine użyto opcji „Merge meshes by
material”.
• Model 3, w którym zoptymalizowano źródła
światła. Zamiast stu źródeł światła typu „Spot

Light”, użyto sześć źródeł punktowych uzyskując podobne oświetlenie sceny.
• Model 4 zawierający zarówno optymalizację
liczby obiektów jak i źródeł światła.
Każdy model przetestowano w aplikacji, zbierając odczyty wartości FPS podczas poruszania
się wzdłuż czterech ścieżek. Ścieżki zaprojektowano w taki sposób, aby przechodziły przez
różne charakterystyczne fragmenty modelu:
• Ścieżka 1 prowadząca wzdłuż korytarzy na
czwartym piętrze – niewielka liczba obiektów
widoczna jednocześnie na ekranie.
• Ścieżka 2 przechodząca przez Aulę Główną
– duża, otwarta przestrzeń.
• Ścieżka 3 przechodząca po schodach –
stopnie utworzone automatycznie przez skrypty.
• Ścieżka 4 wewnątrz sali 315 – fragment
modelu o największej szczegółowości.
Pomiary FPS były zbierane co jedną sekundę
i trwały około jednej minuty. Pomiary rozpoTab. 1. Uśrednione wartości FPS dla czterech ścieżek
i czterech modeli; dla każdego scenariusza wykonano
dziesięć testów
Ścieżka 1 Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4
Model 1

8,1

6,9

6,4

7,2

Model 2

14,8

18,7

13,3

19,5

Model 3

18,4

13,6

15,1

12,3

Model 4

52,6

51,6

52,1

52,5
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czynały się po odczekaniu dziesięciu sekund
od uruchomienia aplikacji w celu wyeliminowania wpływu innych czynników, takich jak czas
ładowania całości modelu do pamięci. Tabela 1
zawiera średnie wartości FPS wyznaczone
w dziesięciu testach dla każdego z czterech
modeli i każdej z czterech ścieżek testowych.
Wykonane badanie pozwoliło potwierdzić,
że w celu uzyskania płynności działania aplikacji konieczna jest optymalizacja modelu polegająca na istotnym zmniejszeniu liczby obiektów.
Ponadto istotne jest zmniejszenie liczby źródeł
światła umieszczonych na scenie. Uwzględnienie obu optymalizacji pozwoliło na uzyskanie
płynnego wyświetlania modelu z ponad 50 FPS.
Porównując wyniki testów modeli dla różnych
ścieżek testowych, można zauważyć istotne
różnice dla modelu 2 i 3. Wartości FPS wyraźnie zależą od ścieżki testowej – od liczby wyświetlanych obiektów przy modelu 2 i od liczby
widocznych źródeł światła przy modelu 3. Jednocześnie dla modelu 4 różnice FPS dla różnych ścieżek są niewielkie, a zatem model ten
nie wymaga dalszej optymalizacji.

8. Podsumowanie i wnioski
W ramach badania udało się utworzyć model
Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej
oraz zaimplementować aplikację pozwalającą
na wirtualny spacer po budynku, którą autorzy
planują udostępnić w sklepie w Google Play.
Zastosowanie silnika gier Unity ułatwiło stworzenie aplikacji mobilnej i umożliwiło atrakcyjną
prezentację trójwymiarowego modelu budynku.
Aplikacja może być w przyszłości wykorzystana
do wizualizacji innych modeli, ale również może
być użyta jako komponent w systemach nawigacji wewnątrz budynków.
Jak pokazało badanie, stworzenie trójwymiarowego modelu budynku na podstawie źródło-

wych danych 2D dla poszczególnych pięter
jest możliwe, choć proces tworzenia modelu wymaga uzupełnienia obiektów, których nie można
reprezentować jako dane dwuwymiarowe. Podczas pracy pojawiły się problemy związane z modelowaniem budynków 3D, z tworzeniem aplikacji
mobilnych wyświetlających trójwymiarowe modele oraz problemy ściśle związane z wybranym
podejściem do projektu. Zgodnie z celem badania problemy zostały zidentyfikowane i opisane,
a wiele z nich zostało rozwiązanych za pomocą
utworzonych skryptów automatyzujących pracę.
Niestety, nie wszystkie zadania udało się przyspieszyć i część poprawek w danych musiała
być wykonana ręcznie zwiększając czasochłonność procesu. Wiele z rozwiązanych problemów
jest typowych dla wybranego sposobu tworzenia modelu 3D budynku, zatem opracowane
skrypty będzie można wykorzystać w przyszłości.
Kontynuując badania autorzy planują ulepszyć model budynku poprzez wyeliminowanie
pozostałych błędów geometrii obiektów oraz
wymodelowanie dodatkowych szczegółów znajdujących się w korytarzach i Auli Głównej. Możliwość wykorzystania uzyskanej wizualizacji
do celów nawigacji wewnątrz budynków otwiera
nowe kierunki badawcze związane z prezentacją kartograficzną 3D.
Podziękowania
Autorzy pragną przekazać szczególne podziękowania Miłoszowi Gnatowi za cenne rady
związane z wyborem narzędzi informatycznych
oraz pomoc w rozwiązaniu kilku kluczowych
problemów.
Badanie opisane w niniejszym artykule opiera
się częściowo na wynikach pracy inżynierskiej
Huberta Janickiego pod kierunkiem Jacka Bernarda Marciniaka ukończonej w lutym 2020 roku.
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Jacek Bernard Marciniak, Hubert Janicki

Using a game engine to visualize the Main Building of the Warsaw University
of Technology in a mobile application
Summary
The aim of the study presented in this article is to
identify and analyse the problems which arie when
creating a 3D model based on two-dimensional data
and its import into a game engine and then developing
algorithms to automate this process. The authors
decided that they would use the Unity game engine
to create an application presenting the results of
modelling the interior of the Main Building of the
Warsaw University of Technology. The work was
divided into stages in which problems related to the
adopted method were identified and the automation
of selected activities was suggested. The main tasks

performed during the study included processing the
source data into a 3D model along with the correction of errors made during this process, detailing
the model by adding characteristic elements of the
building’s interior, and creating the so-called game
scene in the Unity game engine along with the implementation of the application’s behaviour. The
developed software can be integrated with indoor
navigation systems, and the implemented scripts
can be used during the preparation of other models.
K e y w o r d s: 3D modelling, 3D visualization, game engine, Unity, building model

Niniejszy tekst jest polską wersją artykułu: Jacek Bernard Marciniak, Hubert Janicki: Using a game engine to
visualize the Main Building of the Warsaw University of Technology in a mobile application. „Polish Cartographical Review” Vol. 52, 2020, no. 2, pp. 61–73, DOI: 10.2478/pcr-2020-0006.
W przypadku cytowania należy podawać wersję w języku angielskim.

N otatki

Andrzej Głażewski
Politechnika Warszawska
Zakład Kartografii

Kartografowie wśród władz Politechniki Warszawskiej walczących o wolność
w latach 1981–1989. Na marginesie nielegalnego bloczka znaczków pocztowych
Jest taki bloczek ośmiu zupełnie nielegalnych
znaczków pocztowych sprzed ponad trzydziestu lat
z portretami rektora i dziekanów Politechniki Warszawskiej – arkusik o szczególnej wartości. Upamiętnia on również troje kartografów wpisanych w walkę
środowiska akademickiego o powrót prawdziwie wolnej myśli na Uczelnię. Wyrazem tej samorządności
były wolne wybory władz Uczelni, m.in. rektora PW.
11 kwietnia 1981 r. został nim prof. Władysław Findeisen, wieloletni kierownik Katedry, a następnie
dyrektor Instytutu Automatyki. Ówczesne władze Politechniki Warszawskiej stały po stronie społecznej,
wspierając pracowników i studentów. Już w maju
1984 r. rektor otrzymał stanowisko Komitetu Zakładowego PZPR, w którym partia nie popierała jego

kandydatury na kolejną kadencję. Tuż po wyborach
władz uczelnianych, w których rektor W. Findeisen
otrzymał mandat na kolejną kadencję, znowelizowano
ustawę o szkolnictwie wyższym, wzbudzając protest
środowiska akademickiego. Ustawa pozwalała władzy
na ukrócenie samorządności i demokracji na uczelniach. Tydzień później minister odwołał rektora PW
wraz z siedmioma dziekanami i prodziekanami trzech
wydziałów, twierdząc z zadziwiającą otwartością na
posiedzeniu Senatu PW: „Prof. Findeisen nie otrzymał
rekomendacji partyjnej na to stanowisko. Pociągnęło
to za sobą dalsze ruchy w kierownictwie Politechniki
Warszawskiej. (…) Rektorem od dnia jutrzejszego
mianowany został prof. Z. Grabowski” [5]. Rezygnację
ze stanowiska złożył wtedy prorektor ds. studenc-

Ryc. 2. Znaczek „Solidarność
to my” proj. A. Znojkiewicza,
1984 [1]

Ryc. 1. Bloczek znaczków „Odwołani z pełnionych funkcji w Politechnice
Warszawskiej w listopadzie 1985 r.” [1]. W górnym rzędzie: prof. W. Findeisen – rektor PW, doc. A. Makowski – dziekan Wydziału Geodezji
i Kartografii (GiK), prof. P. Murza-Mucha – dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego (MT), doc. J. Petykiewicz – dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS); w dolnym
rzędzie: doc. W. Kołodziej – prodziekan Wydziału FTiMS, dr hab. J. Panasiuk – prodziekan Wydziału GiK, doc. U. Urbaniak-Biernacka – prodziekan Wydziału GiK, dr inż. Z. Wrzesiński – prodziekan Wydziału MT

kich prof. Wiesław Kawecki. Wyrazem solidarności pracowników
i studentów z ustępującymi pod
przymusem władzami była zatłoczona Duża Aula podczas pożegnania rektora, które odbyło się
29 listopada 1984 r. i chóralne Dziękujemy! dając wyraz poparcia ustępującemu rektorowi.
Dzięki skrupulatności prof. Andrzeja Makowskiego, ówczesnego
dziekana Wydziału Geodezji i Kar-
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tografii i senatora PW, zachowało się w Zakładzie
Kartografii, którym kierował, kilka dokumentów z opisanych wydarzeń, wśród nich Protokół nr 13 posiedzenia Senatu PW odbytego w dniu 30 listopada
1985 r. [5], pokazujący stanowiska senatorów. Jednym z załączników do Protokołu jest Uchwała nr 48
Senatu PW wyrażająca najwyższe uznanie dla odchodzącego rektora. Z uchwały jasno wynikało, że Senat
Politechniki Warszawskiej docenił zaangażowanie
JM Rektora prof. W. Findeisena, będącego „symbolem jedności i samostanowienia Uczelni, który dobrze
zasłużył się Politechnice Warszawskiej” [6].
Nakładem niejawnej struktury „Solidarności” PW
ukazał się drukiem wspomniany wyżej arkusik wydawniczy, rozpowszechniony w naszej uczelnianej
społeczności, zawierający osiem znaczków poczty
„Solidarności”. Był to także wyraźny, artystyczny w formie, protest środowiska solidarnościowego przeciwko
odwołaniu władz Uczelni. Zestaw ośmiu portretów,
opracowanych na podstawie zdjęć „paszportowych”
opatrzony logo Politechniki wpisał się w nurt wielu
edycji ogólnopolskiej nielegalnej poczty „Solidarnościowej”. Chociaż znaczki te nie należą do oficjalnie
uznanych walorów filatelistycznych, to stanowią wzruszającą pamiątkę tamtych czasów, w których pełniły
rolę „małych posłańców wielkich nadziei” [1]. Część
z nich miała wydźwięk satyryczny i wręcz drwiła z władzy, część wspominała wielkich Polaków oraz wydarzenia, o których nie wolno było pamiętać, a zwłaszcza
głośno mówić. Wśród nich miejsce szczególne zajmuje prezentowany bloczek z Politechniki Warszawskiej, będący świadkiem i dokumentem tamtych dni.
Wśród odwołanych dziekanów i prodziekanów nie
zgadzających się na łamanie prawa przez totalitarne
rządy PRL, znalazło się troje pracowników Zakładu
Kartografii. Wśród nich był dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii doc. dr hab. inż. Andrzej Makowski
(1931–2013), będący także senatorem trzech kadencji (1981−1993, z przerwą w latach 1985−1990).
Prof. A. Makowski mawiając później, że w „Politechnice nie ma pracy ale jest życie”, stał się dla następnych pokoleń kartografów wzorem postawy odważnej
i niepokornej wobec rządów komunistycznych. Ta
sama stanowcza postawa w kontestowaniu wyroków
władzy cechowała doc. dr hab. Urszulę Urbaniak-Biernacką (1932–1997), prodziekan ds. nauki Wydziału
Geodezji i Kartografii wybraną na kadencję 1984–1987
i doc. dr hab. inż. Jana Panasiuka (1926–2017), prodziekana ds. nauczania Wydziału Geodezji i Kartografii, kierownika zespołu Kartografii Matematycznej
Zakładu Kartografii.
Profesor A. Makowski był wybitnym kontynuatorem myśli prof. Jana Różyckiego, twórcy studiów
kartograficznych na Politechnice Warszawskiej i pierwszego kierownika Katedry Kartografii, wyróżniał się
postawą moralną, był wzorem człowieka i naukowca
szukającego prawdy, dobra i piękna. Wyrazem uznania dla jego postawy było ustanowienie w 2017 roku

przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich medalu
im. Prof. Andrzeja Makowskiego, nadawanego za
„istotny wkład w rozwój kartografii” i przyznanego
dotychczas siedmiu osobom. Z kolei prof. U. Urbaniak-Biernacka ukończyła Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, a kolejne stopnie naukowe zdobywała na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Jako geograf o specjalizacji
geomorfologicznej była wieloletnią kierowniczką zespołu dydaktycznego Podstaw Nauk o Ziemi w Zakładzie Kartografii PW, a prowadzone przez wiele lat
barwne zajęcia dydaktyczne i wycieczki geomorfologiczne pozostaną we wdzięcznej pamięci uczniów.
Natomiast prof. J. Panasiuk był twórcą metod wyznaczania metrycznych zniekształceń odwzorowawczych,
rozwiązań zagadnień geodezyjnych w odwzorowaniu
Gaussa-Krügera oraz współtwórcą układu współrzędnych „PL-1992”. Po 1989 roku był przewodniczącym Koła Wydziałowego NSZZ „Solidarność” PW.
Charakterystyczne dla Profesora było podejście do
każdego studenta z ogromnym szacunkiem i zrozumieniem. Trudne tematy związane z tajnikami prostych
i odwrotnych zadań geodezyjnych w odwzorowaniach kartograficznych lub problemy optymalizacji
rozkładu zniekształceń odwzorowawczych potrafił
wykładać z wdziękiem i temperamentem.
Nie tylko członków władz uczelni spotykały szykany; dotyczyło to także niepokornych członków Rad
Wydziałów i innych organów. Dużo późniejszym
dokumentem jest list protestacyjny do rektora prof.
Z. Grabowskiego w obronie dr. inż. Karola Szeligi,
adiunkta w Instytucie Geodezji Gospodarczej Wydziału Geodezji i Kartografii, członka Rady Wydziału,
który 29 września 1987 r. został nagle zwolniony z pracy
z powodów politycznych [7]. List zawiera 55 podpisów pracowników Wydziału (znakomitej większości),
a pamiętać trzeba, że taki podpis wymagał odwagi…
Wolność ponownie rodziła się w czerwcu 1989 roku.
Znamienne, że wtedy właśnie były rektor PW prof.
W. Findeisen został senatorem Parlamentu z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Wielu
z nas miało możliwość głosowania właśnie na niego,
a także wspierania na różnych polach działań legalnego już Komitetu Obywatelskiego Solidarność.
Historia zatoczyła swoiste koło w roku 2020, kiedy to
były rektor Politechniki i powstaniec warszawski,
prof. Władysław Findeisen, doctor honoris causa
czterech uczelni, został Honorowym Obywatelem
Warszawy.
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Marek Pieniążek, Maciej Zych: Statistical maps. Data visualisation methods. „Statistical
Research Papers” Vol. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 2020, 248 s.
Przed trzema laty w naszym „Suplemencie” zamieściłem recenzję podręcznika wymienionych wyżej
Autorów pt. Mapy statystyczne, opracowanie i prezentacja danych1. Widoczna obok okładka kryje książkę,
która zawiera angielskie tłumaczenie powyższej publikacji, wydanej tym razem jako pierwszy tom serii
„Statistical Research Papers” Głównego Urzędu Statystycznego. Dobrze się stało, że podjęto taką decyzję,
propagującą nasze osiągnięcia kartograficzne.
Podręcznik ma już pewną historię. Początkiem była
publikacja opracowana dla statystyków krajowego
Urzędu Statystycznego Gruzji w ramach projektu
„Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej
w Gruzji w obszarze statystyki regionalnej. Transfer
wiedzy potrzebnej do prowadzenia analiz rozwoju
regionalnego oraz zestawiania rachunków regionalnych”. Podręcznik opracowany w 2014 roku ukazał
się w języku gruzińskim, a po polsku w końcu 2016
i został zatytułowany Graficzna prezentacja danych
statystycznych. Wykresy, mapy, GIS. Wreszcie znacznie rozszerzona wersja, zrecenzowana w naszym
półroczniku, nosząca tytuł Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych, była do nabycia już na
początku 2017 roku. To ten ostatni podręcznik ukazał
się w wersji angielskiej. Przypominam jego rozdziały:
1. Elements of statistical maps
2. Base maps
3. Aplication of GIS – data management and preparation for map creation
4. Elements of spatial analysis
5. Cartographic data presentation methods
6. Statistical map editing guidelines.
Tłumaczenie wydane po trzech latach zostało
przystosowane dla obcokrajowców. M.in. zastąpiono
fragmenty dotyczące podziałów statystycznych
Polski informacjami o podziałach stosowanych przez
EUROSTAT. Pewne zmiany wprowadzono w części
wstępnej obszernego rozdziału 5. Tu słusznie przywołano koncepcję skal pomiarowych, która jest podstawą metodyczną pierwszego poziomu klasyfikacji
kartograficznych form prezentacji, często zwanych
metodami kartograficznymi. Zmieniono kilka rycin,
m.in. umieszczając ilustrację skal gęstościowych –
jeszcze rzadko stosowanych – jako element legendy

1
Por. „Polish Cartographical Review. Suplement w języku
polskim” T. 2, 2017, nr 2, s. 253–256.

map kropkowych. Pokazano dwie formy graficzne,
ale niefortunnie jedna z nich ma odnosić się do kartogramicznego rozmieszczenia kropek na mapie.
Niefortunnie, bowiem słusznie na sąsiedniej stronie
czytamy, że takie rozmieszczenie kropek jest niepoprawne.

Znajduję również drobne poprawki i weryfikację
niektórych poglądów Autorów zamieszczonych w wydaniu polskim. Takich zmian, świadczących o dążeniu do przystosowania podręcznika dla władających
językiem angielskim, jest niemało. Trudno jednak nie
wspomnieć, że w obu wydaniach Autorzy objaśniając
metodę koncentracji opracowaną przez prof. F. Uhorczaka, pominęli nazwisko jej autora, wprowadzając
nowy termin angielski accummulation method. Artykuł

158

Recenzje

objaśniający metodę w języku angielskim (concentration method) mógłby znaleźć się w spisie literatury.
Jako dydaktyk pozostaję przy wcześniejszej opinii,
że rozdział 4 powinien zostać umieszczony po omówieniu metod prezentacji kartograficznej, gdyż wtedy
z pewnością stałby się lepiej zrozumiały dla osób
zaznamiajających się dopiero z metodami prezentacji
kartograficznej.
Podręcznik oceniam wysoko jako istotne osiągnięcie naszej kartografii. Biorąc pod uwagę miejsce
studiów geograficznych obu Autorów (obecnie pracowników GUS w Warszawie), traktuję go jako bardzo
pożyteczne w pewnym stopniu zamknięcie etapu
badań nad kartograficznymi formami i metodami
prezentacji, zapoczątkowanymi przez prof. Lecha
Ratajskiego ponad 60 lat temu. Wyraźnie widać, że
podręcznik w dużej mierze zawiera ustalenia i reguły
opracowane w niegdysiejszej Katedrze Kartografii UW.
Do takiej opinii skłania mnie zarówno tekst jak i – moim
zdaniem – poprawnie opracowane ilustracje. Nie
znam podręcznika, którego autor czy autorzy wykonałby samodzielnie taką liczbę ilustracji, a jest ich –
podobnie jak w wydaniu polskim – niemal 200.
W omawianym wydaniu Autorzy zrezygnowali
z literatury po każdym rozdziale, umieszczając ją na
końcu podręcznika. Jest to niewiele ponad 50 pozycji,

podobnie jak w wydaniu polskim, ale oczywiście ze
znacznie większym udziałem pozycji obcojęzycznych. Sądzę, że pożyteczne byłoby rozszerzenie
tego zestawienia o kilka znaczących pozycji anglojęzycznych.
Tekst czyta się dość dobrze, ale pożyteczne byłoby,
gdyby korektę zrobił jeszcze native speaker mający
przygotowanie kartograficzne. Niejednokrotnie tłumaczenie zrozumiałe słownikowo, nie jest terminem
stosowanym w słownictwie kartograficznym, np. class
determination zamiast stosowanego class selection
lub value chart w miejsce graphic array. Nasuwa się
tu myśl, że pożyteczne byłoby opracowanie międzynarodowego słownika wyjaśniającego nazwy metod
prezentacji w kilku podstawowych językach, przede
wszystkim po angielsku. Autorzy są predystynowani
do zainicjowania takiej pracy, np. w ramach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, gdyż zamieścili
poprawne ilustracje chyba wszystkich podstawowych metod prezentacji kartograficznej, które mogły
by być podstawą graficzną takiej pracy.
Na pewno warto też szerzej rozpropagować podręcznik za granicą, zarówno w środowisku statystyków jak i kartografów.
Jacek Pasławski (Warszawa)

Geoportal Województwa Łódzkiego. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Departament Geodezji, Kartografii i Geologii, Wydział Geoinformacji. Łódź 2013–2021.
https://geoportal.lodzkie.pl
Recenzowany geoportal wojewódzki stanowi system informacji geograficznej stworzony przez samorządowe władze województwa łódzkiego jako jeden
z elementów projektu „Infrastruktura Regionalnego
Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego1. Aplikacja została uruchomiona w roku 2013 i od tego czasu jest aktualizowana poprzez zasilanie nowymi i zaktualizowanymi
danymi; rozwijana jest również struktura tematyczna
portalu.
Jednym z założeń projektu było zapewnienie
zgodności z wymogami Dyrektywy INSPIRE2, której
1
Projekt nr WND-RPLD.04.02-00-00-021/09 „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego” został zrealizowany w ramach
Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007−2013.
2
Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
Dz. Urz. UE.L 2007 Nr 108.

implementację do krajowego porządku prawnego
stanowi Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej3. Serwis obejmuje obrębowo obszar województwa i zawiera zestaw danych przestrzennych
dostępnych za pomocą aplikacji głównej zatytułowanej „Portal województwa”, jak również zestaw uruchamianych osobno 28 modułów tematycznych, z których
13 może być włączonych bezpośrednio z poziomu
menu mapy głównej, pozostałe zaś za pośrednictwem odnośników zawierających opis ich zakresu
treści, umieszczonych na stronie opisowej projektu4.
Opracowana została również aplikacja na urządzenia mobilne.
Główny moduł serwisu, jak wskazano powyżej,
stanowi aplikacja „Portal województwa”. Zawartość
tego elementu stanowi zestaw warstw danych pogrupowanych w 11 kategorii tematycznych, z których
cztery: Mapa ogólnogeograficzna 1:250 000, Dane

3
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 177.
4

https://mapy.lodzkie.pl, dostęp 26.01.2021.
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Ryc. 1. Fragmenty BDOT10k na obszarze Gminy Andrespol w Geoportalu krajowym (na górze)
i Geoportalu Województwa Łódzkiego (na dole)
kartograficzne BDOT10k, Ortofotomapa GUGiK oraz
Ortofotomapa (z zasobów województwa) stanowią
dane podkładowe, zaś pozostałe 7 to zestawy warstw
tematycznych. W obrębie poszczególnych kategorii
tematycznych, twórcy portalu umożliwili indywidualną
wizualizację poszczególnych warstw mapy.
Dwie warstwy ogólnogeograficzne wyświetlane
są zamiennie, w zależności od wybranego powiększenia mapy głównej. Wątpliwości budzi zastosowana
nazwa pierwszej z warstw podkładowych, albowiem
ujęcie w nazwie warstwy skali 1:250 000 oczywiście
nie wskazuje na faktyczną skalę wyświetlanego obrazu, gdyż ten jest zależny od wybranego powiększenia i wielkości monitora, na którym ów obraz jest

wizualizowany, zaś mapa dostępna jest w czterech
stopniach szczegółowości. Ponadto mapa również
budzi szereg zastrzeżeń pod względem poprawności kartograficznej. Pierwszoplanowym elementem mapy jest prezentacja zabudowy. Niestety, ma
ona niewiele wspólnego z rzeczywistością. Pominięto
w zasadzie większość obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i to również w obrębie miast
(np. Osiedle Smulsko w Łodzi), co jednak nie wynika
z przyjętej metody generalizacji, gdyż przedstawiono
przykładowo jako obszar zabudowany znacznie
rzadszą zabudowę wsi Wiączyń Dolny. Dla większości obszarów wiejskich nie pokazano zaś jakiejkolwiek zabudowy i pominięto nawet sygnaturowe
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oznaczenie miejscowości, pozostawiając jedynie
nazwy wsi. Sam zaś obraz zabudowy nie odpowiada
jej faktycznemu zasięgowi, nie wspominając już o fatalnej generalizacji konturów. Wszystkie nazwy miejscowości zostały dane wersalikami, nie odróżniono
również miast od wsi. Pogrubioną czcionką dano
nazwy miejscowości stanowiących siedziby gmin,
co jednak nie zostało nigdzie objaśnione. Podsumowując, tego elementu portalu nie sposób zaliczyć
do udanych.
Opisana wyżej mapa stanowi mapę podkładową
dla pięciu pierwszych powiększeń obrazu kartograficznego. W kolejnych powiększeniach rolę warstwy
ogólnogeograficznej przejmuje wizualizacja kartograficzna Bazy Danych Obiektów Topograficznych
(BDOT10k). Treść tegoż elementu portalu jest zgodna
ze specyfikacją wynikającą z obowiązujących przepisów5. Budowa portalu umożliwia indywidualną
wizualizację warstw tematycznych BDOT10k. Wybór
warstw tematycznych odbywa się za pomocą rozwijanego menu dostępnego w osobnym oknie, nazwanym „Zawartość mapy”, choć wydaje się, że nazwa
„Treść mapy” byłaby trafniejsza. Mało intuicyjny jest
układ zestawienia poszczególnych warstw tematycznych, co jest wynikiem braku logicznego uporządkowania ich kolejności w polu wyboru. Dla przykładu,
warstwy cieków wodnych („rzeka lub strumień”,
„kanał” i „rów melioracyjny”) umieszczone zostały
między liniami tramwajowymi a liniami elektroenergetycznymi. Korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia użytkownika byłoby również pogrupowanie
warstw w większe grupy tematyczne, chociażby w wynikające z cytowanego już rozporządzenia 9 głównych
kategorii klas obiektów (sieć wodna, sieć komunikacyjna, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budynki, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania
terenu, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego oraz obiekty inne) i dopiero w obrębie tych
kategorii wydzielenie poszczególnych klas obiektów.
Analiza treści bazy BDOT10K wykracza oczywiście poza ramy niniejszej recenzji, należy jednak
odnotować zasadnicze różnice w prezentacji graficznej i wizualizacji tych samych danych, między
recenzowanym portalem a Geoportalem GUGiK6.
Rycina 1 prezentuje porównanie wizualizacji BDOT10k
w tym samym powiększeniu i stopniu szczegółowości
na obszarze północno-zachodniej części gminy
Andrespol w Geoportalu krajowym oraz Geoportalu
5
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych
obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz. U. Nr 279, poz. 1642. Załącznik 1. Opis baz
danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych
oraz standardy techniczne tworzenia map.
6

Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii. https://geoportal.
gov.pl/; dostęp 26.01.2021.

Województwa Łódzkiego. Do bardziej istotnych różnic należy znacznie większe wyeksponowanie obrazu zabudowy w Geoportalu krajowym, jak również
domyślne wyświetlenie nazw ulic w portalu wojewódzkim.
Z pozostałych warstw referencyjnych z poziomu
portalu głównego dostępne są w postaci mozaiki
dwie ortofotomapy lotnicze: jedna z Wojewódzkiego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, druga zaś
z zasobu centralnego GUGiK. Dalsze ortofotomapy
dostępne są za pomocą menu wyboru modułu tematycznego „Ortofotomapa” i pochodzą z nalotów ze
stanem aktualności na lata: 1978 (fotomapa panchromatyczna obejmująca dawne województwo
miejskie łódzkie wg podziału administracyjnego z lat
1975–1997), 1996 (dla północno-wschodniej części
województwa), 2004 (panchromatyczna dla całego
obszaru województwa), 2007 (dla miasta Łodzi oraz
niewielkich fragmentów w zachodniej części pow. rawskiego i opoczyńskiego), 2009 (dla większości obszaru województwa), 2012 (dla aglomeracji łódzkiej
oraz 7 najważniejszych miast), 2015 (również obejmująca większą część województwa) oraz najnowsza
z roku 2019 (obejmująca m. Łódź, pochodząca z zasobów Łódzkiego Ośrodka Geodezji). Nawigacja czasowa odbywa się za pomocą wyboru warstw albo za
pomocą osobnego narzędzia nazwanego „Pasek
czasu”. Zamieszczenie tak dużej liczby obrazów
lotniczych umożliwia dokonywanie analiz zmienności
czasowej elementów pokrycia terenu i oczywiście
stanowi jedną z bardziej znaczących zalet Geoportalu. W trakcie dalszych prac rozwojowych systemu
warto byłoby rozważyć uzupełnienie metadanych dla
poszczególnych zbiorów danych obrazowych, które
z założenia są dostępne za pomocą polecenia „Informacje o mapie”, po podświetleniu wybranej
warstwy tematycznej, jednak informacje te zostały
zamieszczone jedynie dla ortofotomapy GUGiK
(dane dotyczące dysponenta danych), jak również
dla obrazów z roku 2019 (dane dotyczące wielkości
piksela i daty nalotu).
Z pozostałych zestawów tematycznych warstw,
dostępnych z poziomu portalu głównego, dostępne
są granice administracyjne, miejscowości, obiekty
użyteczności publicznej, jak również zestaw czterech
warstw o charakterze technicznym i katastralnym:
punkty adresowe, granice działek ewidencyjnych
wraz z obrębami ewidencyjnymi, ewidencja gruntów
i budynków oraz uzbrojenie terenu.
Prezentacja granic administracyjnych obejmuje
granice województwa, powiatów i gmin. Do drobnych
potknięć można zaliczyć oznaczenie granic dawnych
dzielnic administracyjnych miasta Łodzi7 znakiem
7
Podział miasta na 5 dzielnic został zniesiony w roku
2003; obecnie (wg stanu z dnia 26.01.2021) miasto jest podzielone na 36 osiedli stanowiących jednostki pomocnicze
gminy.
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granicy gminy. Zastrzeżenia budzi również wygląd
objaśnienia znaków granic w legendzie, która dostępna
jest w zakładce „Legenda” w oknie „Zawartość mapy”,
bowiem znaki o charakterze typowo liniowym zostały
objaśnione w sposób sugerujący ich charakter powierzchniowy (zamknięte prostokąty ograniczone poszczególnymi znakami granic).
Zestaw warstw o nazwie „Miejscowości” obejmuje
trzy osobne warstwy zawierające opisy nazw miast,
wsi oraz pozostałych jednostek osadniczych, takich
jak osiedla, kolonie, osady lub przysiółki, jednakże
bez dodatkowego rozróżnienia. Słabo czytelne są
same nazwy, co spowodowane jest użyciem do tego
celu czcionki barwy jasnobrązowej z czarną obwódką.
Wszystkie nazwy dano tekstem, różniącym sie jedynie nieznacznie wielkością czcionki, co nie ułatwia
odróżnienia miast od wsi.
Jak już wspomniano, poza systemem mapy głównej, w skład portalu wchodzi szereg modułów tematycznych obejmujących szerokie spektrum zagadnień.
Ogółem dostępnych jest 28 modułów, zawierających
dane przestrzenne obejmujące całość albo też poszczególne obszary województwa. Do najbardziej
interesujących i przydatnych modułów zaliczyć należy
bez wątpienia Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych8, zawierający m.in. zasięgi kompleksów
rolniczej przydatności gleb, pozyskane w wyniku
wektoryzacji map glebowo-rolniczych w skali 1:5000,
stanowiących element Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.
Interesujące opracowanie stanowi również moduł
Mapy historyczne Województwa Łódzkiego, zawierający rastrowe obrazy szeregu dawnych opracowań kartograficznych, z których do najciekawszych
należy okupacyjny plan miasta Łodzi pt. Verkehrsplan
Łódź w skali 1:20 000 opracowany przez Sztab Generalny Armii Niemieckiej (Generalstab des Heeres),
częściowo na podkładzie powiększonej fotograficznie Mapy Taktycznej Polski WIG. Moduł ten obejmuje
również wektorową prezentację historycznego przebiegu granic administracyjnych województwa od
roku 1919.
Innowacyjnym rozwiązaniem jest moduł Portal
udostępniania map, umożliwiający wyszukanie zasięgów oraz metadanych map i danych przestrzen8
Moduł ten zajął II miejsce w Konkursie SKP „Internetowa
Mapa Roku 2013 im. Krzysztofa Buczkowskiego”. Por. sprawozdanie Rozstrzygnięcie konkursu Internetowa Mapa Roku
2013. http://kartografia.pwr.edu.pl/wordpress/rozstrzygniecie-konkursu-internetowa-mapa-roku-2013/; dostęp 27.01.2021.
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nych wchodzących w skład wojewódzkiej części
Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego,
zintegrowany z systemem pozwalającym na złożenie zamówienia na poszczególne opracowania.
Pozostałe moduły prezentują takie dane jak tereny
inwestycyjne, struktura użytkowania gruntów, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
szlaki rowerowe, czy też obiekty turystyczne i charakteryzują się zróżnicowanymi formami prezentacji
kartograficznej i strukturą wewnętrzną. Zestaw danych
jest niewątpliwie różnorodny, aczkolwiek nie stanowi
on zwartego systemu, który mógłby stanowić internetowy odpowiednik atlasu regionalnego, albowiem
brak w nim opracowań obejmujących szereg zagadnień, tak z zakresu geografii fizycznej (np. klimatu)
jak i społeczno-ekonomicznej (np. przemysłu). Poszczególne moduły nie są również ujednolicone pod
względem szczegółowości danych. Oczywiście nie
ma przeszkód, aby w toku dalszych prac dodane zostały kolejne opracowania tematyczne.
Geoportal zawiera szereg funkcji interaktywnych,
umożliwiających dokonywanie licznych operacji na
zamieszczonych w nim mapach. Poza podstawowym funkcjami umożliwiającymi przesuwanie map,
zmianę powiększenia i stopnia szczegółowości
obrazu kartograficznego, twórcy portalu umożliwili
również dokonywanie pomiarów odległości oraz
powierzchni wieloboków, odczytywanie wysokości
punktów wskazanych kursorem oraz generowanie
profilu terenu wzdłuż zaznaczonej linii na mapie. Dostępna jest również funkcja wyszukiwania obiektów.
Zaletą opracowania jest możliwość zmiany układu
współrzędnych prostokątnych płaskich.
Nieco więcej uwagi warto, w ocenie recenzenta,
poświęcić konstrukcji legendy. Do wspomnianych
już problemów z poprawną prezentacja objaśnień
znaków o charakterze liniowym należy dodać niezbyt funkcjonalne rozwiązanie umożliwiające wyświetlenie legendy jedynie jako zakładki w oknie
„Zawartość mapy”, co uniemożliwia jednoczesne
wyświetlenie listy aktywnych warstw tematycznych
oraz objaśnienia znaków.
Podsumowując należy podkreślić, że recenzowany
Geoportal stanowi niewątpliwie cenne źródło danych
przestrzennych obejmujących obszar województwa
łódzkiego. Jego zaletą jest szeroki zakres zawartych
w nim danych, natomiast dalszych prac wymaga
uzyskanie jednolitości wewnętrznej opracowania.
Cenne byłoby również poświęcenie większej uwagi
poprawności redakcji kartograficznej prezentowanych danych.
Michał Okonek (Łódź)
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Geografowie polscy. Słownik biograficzny. Pod redakcją Antoniego Jackowskiego,
Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Kraków: Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Tom 1, A–J,
s. 1–632; Tom 2, K–P, s. 633–1344; T. 3, R–Ż, s. 1345–1920
Wśród kilkunastu publikacji odziedziczonych po
obchodzonej uroczyście w 2018 roku setnej rocznicy
powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego
wyróżniają się dwie okazałe prace zbiorowe: Polskie
Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę niepodległości – trzy tomy, razem 1088 stron oraz będący
obiektem niniejszej prezentacji i oceny również trzytomowy, lecz znacznie obszerniejszy, liczący bowiem
aż 1920 stron słownik biograficzny polskich geografów. Temu bezprecedensowemu w naszej lite-

grafii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym przez kilka lat koncentrowały
się prace nad słownikiem. Po przypomnieniu tradycji
polskiej biografistyki, sięgających końca XVI wieku
oraz dotychczasowych nielicznych i cząstkowych
opracowań1, autorzy wstępu kreślą zwięzłą historię
powstania idei i rozwoju prac nad sfinalizowanym
właśnie dziełem, począwszy od pierwszego projektu
Janiny Piaseckiej z 1994 roku poprzez propozycję
przystąpienia do realizacji tego zamierzenia właśnie

raturze geograficznej dziełu warto się przyjrzeć ze
zwróceniem szczególnej uwagi na zawarte w nim
informacje dotyczące znacznej liczby uwzględnionych w nim geografów kartografów oraz osób blisko
związanych w różny sposób z naszą profesją.
Zanim zajmiemy się tym „kartograficznym wątkiem”
słownika, przytoczmy kilka istotnych faktów o jego
genezie, współtwórcach i zawartości, korzystając
głównie z obszernego, liczącego 12 stron Wstępu,
podpisanego przez trójkę jego redaktorów – Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia i Izabelę Sołjan oraz sekretarza tej redakcji Justynę Liro
– wszystkich (co okazało się istotne) z Instytutu Geo-

z okazji stulecia PTG, przedstawioną w 2011 roku
Komitetowi Nauk Geograficznych PAN przez nowo wybranego przewodniczącego Zarządu Głównego PTG
prof. Antoniego Jackowskiego, po podjęcie odpowiedniej uchwały i powołanie w połowie 2012 roku
Komitetu Redakcyjnego, Redakcji oraz zespołu
tzw. koordynatorów regionalnych, mających uspraw1
Są tu m.in. przywołane Materiały do słownika kartografów i geodetów polskich, zestawione przez J. Szeligę i W. Wernerową, wydane w 1999 r. przez Instytut Historii Nauki PAN
i Polskie Towarzystwo Geograficzne, zawierające 149 krótkich biogramów.
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nić organizację prac. Następnie autorzy przedstawiają zwięźle główne założenia słownika, kryteria
wyboru uwzględnionych osób (głównie nieżyjących)
oraz objętości poświęconych im biogramów. Stwierdzają, że decydujący wpływ na końcowy efekt miały
poszczególne ośrodki geograficzne, przy czym nie
wszystkie z nich stanęły na wysokości zadania, przygotowując znacznie mniej biogramów, niż pierwotnie
zakładano. Dzielą się także smutną refleksją, że
w ostatnich latach polskie periodyki geograficzne
zaniechały zwyczaju regularnego publikowania
wspomnień o zmarłych zasłużonych geografach, podkreślają przy tym, że dobrą tradycję podtrzymuje tu
jedynie „Polski Przegląd Kartograficzny” (dodajmy,
że także jego dzisiejszy sukcesor, polskojęzyczny
suplement „Polish Cartographical Review”). Wstęp
kończą informacje o liczbie zamieszczonych haseł
i ich autorów oraz podziękowania skierowane do instytucji i osób, które przyczyniły się do ostatecznego
sukcesu, jakim było ukazanie się słownika w kwietniu 2018 roku.
Po wstępie redaktorzy zamieścili obszerny alfabetyczny wykaz literatury uzupełniającej, do której zaliczyli, jak podano w jego tytule, „słowniki biograficzne,
prace z historii nauki oraz geografii (wybór)”, liczący
295 pozycji. Jest wśród nich także około dwudziestu
prac z zakresu historii kartografii, m.in. znana monografia Karola Buczka o kartografii staropolskiej,
opracowania Bolesława Olszewicza i Bogusława Krassowskiego o dziejach naszej kartografii wojskowej,
międzywojenne i powojenne zestawienia chronologiczno-bibliograficzne B. Olszewicza, a także monografie regionalne poświęcone historii kartografii Śląska
(Juliana Janczaka i Bogusława Czechowicza) oraz
Pomorza (Mieczysława Stelmacha). Pominięto jednak
kilka ważnych pozycji, m.in. rozprawę Lecha Ratajskiego Polska kartografia ekonomiczna XX wieku
(1965), monografię Stanisława Alexandrowicza Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do
połowy XVIII wieku (2012), a przede wszystkim obszerny czterotomowy słownik biograficzny pt. Polski
wkład w przyrodoznawstwo i technikę, opracowany
pod redakcją Bolesława Orłowskiego w Instytucie
Historii Nauki PAN i wydany w 2015 roku2. To niezwykle kompetentne opracowanie, jeszcze obszerniejsze od słownika geografów, liczące bowiem 2012
stron z 1139 biogramami, zawiera m.in. ponad sto
życiorysów polskich podróżników i odkrywców, przedstawicieli nauk o Ziemi (geologów, geofizyków, geomorfologów itp.) oraz kartografów i topografów. To
2
Pełny tytuł i skrócone dane bibliograficzne o słowniku
to Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz
pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki.
Red. naukowa Bolesław Orłowski. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, 2015. T. I–IV,
521+543+511+437 s.
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wzorcowe pod wieloma względami dzieło mogłoby
stanowić wzorzec dla twórców naszego słownika,
okazuje się jednak, że nie dotarło na czas do jego
redaktorów i autorów biogramów. Po pożytecznym
wykazie zastosowanych w słowniku skrótów – kolejno
instytucji i organizacji, czasopism oraz wydawnictw
seryjnych i zwartych, część wprowadzającą zamyka
wykaz autorów biogramów. Zestawiono w nim nazwiska i imiona 249 osób, wśród których możemy doszukać się dziewięciu kartografów, w tym po trzech
z Lublina i Wrocławia, dwóch emerytów z Warszawy
oraz jednego z Gdańska.
Zasadniczy zrąb słownika, zaczynający się od
strony 44 pierwszego tomu krótkim jednostronicowym życiorysem uczennicy E. Romera dr Marii
Abancourt-Koczwarowej (1897–1944), a kończący
na stronie 1919 prawie pięciostronicowym życiorysem prof. Stefana Żyndy (ur. w 1931 r.), to w sumie
744 biogramy polskich i z polską związanych geografów oraz wybranych przedstawicieli dyscyplin pokrewnych – geologów, geodetów, historyków nauki itp.,
w tym 112 osób żyjących. Biogramy te są plonem
pracy wymienionej wyżej grupy prawie dwóch i pół
setki autorów, przy czym okazuje się, że zdecydowana większość to autorzy jednego, rzadziej dwóch
lub trzech biogramów, natomiast aż 302 (w tym 5 jako
współautor) napisał sam prof. Antoni Jackowski, można
go zatem uważać za autora około 40% całego słownika. Stało się tak, ponieważ ani jemu, ani innym
redaktorom nie udało się znaleźć i zmobilizować odpowiednich osób, które podjęłyby się przygotować
przewidziane biogramy zasługujących na nie geografów. Najlepiej pod tym względem prezentują się
– co zrozumiałe – przedstawiciele ośrodka krakowskiego, co przejawia się zarówno w liczbie autorów
tekstów, uwzględnionych geografów, jak i w objętości
samych biogramów. Ta zaś jest w słowniku niezwykle zróżnicowana – od przekraczających sześć stron
życiorysów Jana Długosza, Wincentego Pola, Wacława Nałkowskiego i Zbyszka Chojnickiego oraz krakowskich profesorów Mieczysława Klimaszewskiego,
Wiktora Ormickiego, Jerzego Smoleńskiego i samego
Antoniego Jackowskiego po zaledwie kilkunasto-,
a nawet kilkuwierszowe, szczególnie rażące w przypadku tak zasłużonych osób, jak Wojciech z Brudzewa, Janina Piasecka i Sławomir Mączak3.
Po tych ogólnych uwagach dotyczących całości
dzieła, przyjrzyjmy się nieco bliżej zamieszczonym
tu biogramom geografów kartografów i przedstawicieli dyscyplin pokrewnych. Pomijając geografów,
którzy mieli znaczne zasługi dla kartografii, ale była
ona tylko bocznym nurtem ich aktywności (np. profe3
Rekordowy pod tym względem jest miniaturowy, mający zaledwie trzy i pół wiersza „biogram” XVIII-wiecznego
profesora UJ Józefa Putanowicza. Dodajmy, że wszystkie
umieszczone w słowniku takie przesadnie zwięzłe notki biograficzne są autorstwa Antoniego Jackowskiego.
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sorów Jerzego Kondrackiego, Stanisława Leszczyckiego i Wojciecha Walczaka), do przedstawicieli
szeroko rozumianej naszej dyscypliny (tj. z jej historią,
podstawami geodezyjnymi i teledetekcją) możemy
zaliczyć 68 uwzględnionych w słowniku osób (w tym
7 żyjących). Chronologicznie ich listę otwiera oczywiście Bernard Wapowski, wiek XVIII reprezentuje
Karol Perthées, wiek XIX m.in. Juliusz Kolberg i Wojciech Chrzanowski, kartografię romerowską oprócz
E. Romera Józef Wąsowicz i Teofil Szumański, Wojskowy Instytut Geograficzny m.in. Józef Kreutzinger
i Teodor Naumienko, powojenną kartografię uniwersytecką m.in. profesorowie Stanisław Pietkiewicz,
Władysław Pawlak, Jan Szeliga i Kazimierz Trafas,
politechniczną profesorowie Bronisław Piątkiewicz
i Jan Różycki, wreszcie historyków kartografii Bolesław Olszewicz, Bogusław Krassowski i Edward
Schnayder.
Mimo tak znacznej liczby uwzględnionych w słowniku osób lista kartografów, którzy powinni się w nim
znaleźć jest daleka od kompletności. Brak tu bowiem
co najmniej trzydziestu biogramów (w tym biogramów
trzech osób żyjących). Spośród nieżyjących przykładowo wymieńmy Jadwigę Wójcicką (1850–1933) – nauczycielkę geografii i autorkę oryginalnych ściennych
map szkolnych, historyka kartografii profesora Stanisława Alexandrowicza (1931–2015), profesor Krystynę Podlachę (1934–2011) z Instytutu Geodezji
i Kartografii, kartografów wojskowych Stefana Jóźwickiego (1913–2004) i Andrzeja Marcinkiewicza
(1925–2013), nauczycieli akademickich w Katedrze
Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego Leonarda
Baranowskiego (1922–1993) i Gabriela Bonatowskiego (1933–2009), kierowników redakcji w wydawnictwach kartograficznych Helenę Halicką (1909–19930)
i Wiesława Królikowskiego (1925–1988), wreszcie
autorów i redaktorów licznych map w Narodowym
Atlasie Polski Tadeusza Garleja (1908–2000) i Wandę
Kluge (1924–2009). Z kolei spośród osób żyjących
na uwzględnienie w słowniku w pełni zasłużyły, lecz
są w nim nieobecne profesor Wiesława Żyszkowska
(ur. w 1940 r.) z Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Andrzej Konias (ur. w 1943 r.) z Akademii Pomorskiej w Słupsku, a także dr Michał Najgrakowski
(ur. w 1927 r.), wieloletni kierownik Pracowni Kartografii w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz redaktor naczelny Atlasu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyczyna tak istotnych braków wśród uwzględnionych w słowniku kartografów, jak również niewielka
objętość (przeważnie 1–2 strony) poświęconych im
biogramów wyjaśnia się, gdy zestawimy listę ich autorów, Są na niej 24 nazwiska, a wśród nich po
trzech kartografów z uniwersytetów w Lublinie i we

Wrocławiu, którzy napisali łącznie osiem biogramów;
autorką czterech biogramów jest Małgorzata Luc
z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz także czterech
Beata Maciejewska z sekretariatu Zarządu Głównego
PTG. Podobnie jak w odniesieniu do całości słownika,
kartografów, zwłaszcza warszawskich musiał jednak
wyręczyć prof. Antoni Jackowski, sam pisząc 36, a więc
ponad połowę „kartograficznych” biogramów! Są wśród
nich m.in. biogramy profesorów Franciszka Biernackiego, Bolesława Olszewicza, Bronisława Piątkiewicza, Lecha Ratajskiego i Stefana Żmudy, natomiast
zwięzłe życiorysy profesorów Stanisława Pietkiewicza, Wiktora Grygorenki oraz Jacka Paslawskiego
– trzech wieloletnich kierowników Katedry Kartografii
Uniwersytetu Warszawskiego skompilowała na podstawie dostarczonych materiałów wymieniona wyżej
Beata Maciejewska.
Ta zadziwiająca nieobecność stołecznych kartografów wśród autorów biogramów4 wynika niewątpliwie
z braku należytej koordynacji prac nad słownikiem,
w tym przypadku interwencji i stymulacji ze strony
warszawskiego „koordynatora regionalnego”, którym
był prof. Andrzej Lisowski. Mało brakowało, a w słowniku nie byłoby biogramów Stanisława Pietkiewicza
i Jacka Pasławskiego, czemu zapobiegł alarmujący
apel do członków naszej redakcji tuż przed oddaniem go do druku. Trudno się przy tym dziwić, że tak
liczne biogramy napisane przez Antoniego Jackowskiego są często zbyt lakoniczne i trafiają się w nich
różne przeoczenia, a nawet pomyłki. Przykładem może
być przekręcenie nazwiska lubelskiej hydrografki
i współautorki skryptu kartografii prof. T. Wilgata Bronisławy Szalkiewiczówny (1920–1968), występującej
tu jako Bronisława Szlakiewiczówna.
O różnych niedociągnięciach słownika można napisać więcej, z drugiej jednak strony należy podkreślić
doprowadzenie całego ambitnego dzieła do pomyślnego zakończenia oraz udostępnienie polskim
geografom imponującej ilości informacji o ich poprzednikach i mistrzach. Na szczególne zaś słowa
uznania zasługuje wysiłek i determinacja, jaką w przygotowanie słownika włożył obciążony przecież innymi
obowiązkami profesor Antoni Jackowski.
Warto przy tym pomyśleć o wypełnieniu stwierdzonych luk i poprawieniu zauważonych usterek oraz
rozważyć opublikowanie w przyszłości drugiego
poprawionego i uzupełnionego wydania całości lub
przynajmniej skromnego suplementu.
Jerzy Ostrowski (Warszawa)
4
Pomijam tu dwa krótkie biogramy recenzenta i jego
brata Wiesława, o których napisanie zostaliśmy poproszeni
przed zamknięciem prac nad słownikiem.
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Małgorzata Telecka, Grzegorz Gajek, Marian Harasimiuk: Nazewnictwo geograficzne
o polskiej genezie na świecie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2019, 130 s. + 2 wklejki
Publikacja opracowana i wydana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej dotyczy ciekawego
i niezbyt często omawianego zagadnienia, jakim są
związane z Polską nazwy geograficzne obiektów
położonych poza jej terytorium (w granicach współczesnych i historycznych). Temat poruszany w nielicznych artykułach w okresie stu ostatnich lat (pojawił
się już w międzywojennym „Polskim Przeglądzie
Kartograficznym”), doczekał się całościowego opracowania tylko raz, w postaci książki Bolesława Kuźmińskiego Polskie nazwy na mapie świata wydanej
w 1967 roku. Omawiana publikacja jest drugim tego
typu kompleksowym opracowaniem.
W książce uwzględniono, jak podają autorzy, około
800 nazw o polskiej genezie. Uwzględnione są tu
dwa rodzaje nazw: nazwy związane z samą Polską,
miejscami w Polsce (np. miastami, regionami) i Polakami oraz nazwy nadane przez Polaków. Jak podano wyżej, nie są brane pod uwagę nazwy obiektów
geograficznych na terenach historycznie związanych
z Polską, gdyż ich uwzględnienie siłą rzeczy zmieniłoby publikację w słownik nazw geograficznych
współczesnych i historycznych ziem polskich, a nie
to było jej celem.
Opracowanie zostało przejrzyście podzielone na
rozdziały. W pierwszym autorzy omawiają procedurę
badawczą, źródła danych, sposoby nadawania nazw
geograficznych przez Polaków oraz strukturę samej
publikacji. Można tu dowiedzieć się także o zasadach doboru poszczególnych nazw i wykluczania
innych. Osiem następnych rozdziałów dotyczy nazewnictwa geograficznego z poszczególnych części
świata. Są to kolejno: Azja, Afryka, Ameryka Północna,
Ameryka Południowa, Antarktyda, Europa, Australia,
Oceania (wybór takiej kolejności rozdziałów jest wyjaśniony w rozdziale wstępnym).
W każdym rozdziale znajduje się wstęp z zarysem
historii odkryć geograficznych, mapa z zaznaczonymi
opisywanymi obiektami (7 map całostronicowych
formatu A4, 2 mapy na wklejce formatu A3; w rozdziale dotyczącym Europy są dwie mapy – Europy
i osobna dla Svalbardu) oraz wykaz nazw podzielony
na: „nazwy związane z odkrywcami, badaczami i osobami zasłużonymi”, „nazwy obiektów naturalnych”,
„nazwy miejscowości, osiedli, fortów”, „nazwy związane z polskimi wyprawami”, „nazwy związane z obszarami chronionymi”, „nazwy związane z trasami
i ścieżkami”. Podział ten nie jest rozłączny i przyporządkowanie niektórych nazw do danych grup nie
zawsze jest logiczne. W poszczególnych przypadkach podana jest nazwa polska (często jest to spol
szczenie dokonane prawdopodobnie przez samych
autorów), nazwa oryginalna (nie dla wszystkich

obiektów), współrzędne geograficzne (o ile udało się
obiekt zlokalizować), informacje o etymologii nazwy
i inne informacje (np. czy nazwa nadal obowiązuje,
czy jest to nazwa, która została nadana przez odkrywcę, jednak nie weszła nigdy do użytku, przyczyny

braku lokalizacji, informacje, że lokalizacja jest przybliżona lub niepewna itp.). Ponadto przy nazwach
nadanych od osób podane są krótkie notki informacyjne o tych osobach, mające z reguły 2–3 wiersze
długości; w przypadku zaś 11 osób (np. B. Dybowski,
P.E. Strzelecki) zamieszczono ich obszerniejsze biogramy, przeważnie na około pół strony, opatrzone
portretem opisanej osoby. Uzupełnieniem tekstów
jest 25 zdjęć wybranych obiektów.
Ostatnią część stanowią „Zakończenie”, „Podziękowania” oraz „Bibliografia” zawierająca 121 pozycji
literatury oraz 52 pozycje internetowe. Szkoda, że
nie dołączono tu indeksów uwzględnionych nazw
geograficznych oraz uwzględnionych postaci. Istotnie ułatwiłoby to korzystanie z publikacji.
Istotną kwestią opracowania jest podanie współrzędnych geograficznych opisanych obiektów. W dotychczasowych publikacjach dotyczących „polskich”
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nazw na świecie ograniczano się przeważnie do
wymienienia tych nazw i podania ich ogólnej, opisowej lokalizacji (np. w Polskich nazwach na mapie
świata B. Kuźmińskiego na schematycznych mapach
pokazano przybliżone położenie tylko nielicznych,
wybranych obiektów, dla pozostałych podając jedynie przybliżoną lokalizację opisową). Autorzy słusznie podkreślają, że istotnym novum tej książki jest
dokładne zlokalizowanie opisanych nazw, czyli coś,
czego autorzy wcześniejszych opracowań nie podejmowali się lub czynili to tylko w ograniczonym zakresie. Oczywiście, kwestia istniejących obecnie nazw
nie nastręczała problemów, gdyż są one uwzględniane na współczesnych mapach. Problem dotyczył
jednak licznych nazw, które nie zachowały się do tej
pory. Tu autorzy dokonywali często detektywistycznej pracy, aby na podstawie opisów, map z epoki itp.
zidentyfikować położenie danego obiektu. Jak widać
po tej publikacji, w znacznej mierze im się to udało;
tylko dla nielicznych obiektów lokalizacji nie udało
się ustalić (pomimo tego zostały one tu wymienione)
lub ustalić lokalizację przybliżoną albo niepewną.
Wszystkie nazwy, dla których zidentyfikowano lokalizacje, zostały oznaczone na mapach (część z nich
ma dodatkowe kartony z powiększonymi obszarami
o dużym zagęszczeniu „polskich” nazw). Mapy te
niestety są słabą stroną opracowania. Potraktowane
zostały one czysto lokalizacyjnie – nazwy zostały
pozaznaczane na udostępnianym nieodpłatnie przez
Natural Earth podkładzie zawierającym cieniowanie
z nałożonymi kolorami dla porycia terenu i granicami
państw. Mapy wykonane zostały w odwzorowaniu
walcowym, prawdopodobnie równoodległościowym
(brak siatki kartograficznej utrudnia identyfikację odwzorowania), co istotnie zniekształciło obraz niektórych części świata (np. Europy, Azji). Ponadto jeden
podkład, w jednakowym stopniu generalizacji, został
wykorzystany do wszystkich map, przez co zwłaszcza
na powiększeniach niektórych obszarów podkładowy
obraz zmieniony jest w mało wyraźną mozaikę pikseli (np. na mapie Svalbardu piksele te mają ponad
1 mm; tu na szczęście zastosowano inne odwzorowanie, prawdopodobnie stożkowe, nie zniekształcające kształtu archipelagu, jednak mapę skręcono
w stosunku do kierunku północy [!]). Szkoda, że
autorzy nie pokusili się o samodzielne opracowanie
poprawnych map.
Wydaje się także, że wyraźniej powinny być oznaczone trzy grupy nazw ze względu na ich status,
czyli nazwy przyjęte i obecnie obowiązujące (ta grupa
nazw jest najbardziej interesująca, gdyż to te nazwy
możemy spotkać na współczesnych mapach lub zaznaczane w terenie), nazwy, które funkcjonowały
dawnej, lecz zostały zastąpione innymi nazwami lub
nazwany obiekt przestał istnieć (czyli nazwy historyczne) oraz nazwy, które nigdy nie weszły w życie
(np. nazwy „funkcjonujące” jedynie w zapiskach odkrywcy). Być może osobną grupę powinny stanowić

także nazwy nadawane przez alpinistów różnym,
przeważnie drobnym obiektom górskim, które funkcjonują jedynie w środowisku alpinistycznym, a nie
zostały nigdy oficjalnie zatwierdzone. To rozróżnienie można by np. dość łatwo pokazać na mapach
lokalizujących obiekty różnymi rodzajami sygnatur.
Ujednolicenia wymaga także zastosowany w książce
sposób zapisu nazw. Po pierwsze, dla wszystkich
obecnie istniejących obiektów powinien być podany
endonim, czyli nazwa oryginalna (w niektórych przypadkach go brak). Należałoby także ograniczyć
własne tłumaczenie nazw na język polski, gdyż te
tłumaczenia miejscami są dość dziwne (np. Rzeka
Mały Sandusky) lub niekonsekwentne (np. dla jednostek w Stanach Zjednoczonych przetłumaczono
Hrabstwo Kościuszko dla Kosciusko County, ale
zostawiono Pulaski County, nie tłumacząc go na
Hrabstwo Pułaski); czasami nazwiska, które na emigracji zmienili Polacy, są przywracane do pierwotnej
formy (np. Szczyt Modrzejewskiej a nie Szczyt Modjeska), a czasami zachowane w zmienionym zapisie
(np. Rzeka Sandusky zamiast Rzeka Sadowski/Sadowskiego). Wydaje się, że podstawowa powinna
być nazwa w obecnym oryginalnym brzmieniu (o ile
istnieje), a polski odpowiednik, o ile jest stosowany,
podany na drugim miejscu.
Kwestia poprawnego zapisu dotyczy także nazw
rosyjskich wymienianych w publikacji. Dla części
z nich stosowane są polskie zapisy (polska transkrypcja), a dla części transkrypcja angielska. Wbrew
temu, co podano w publikacji (s. 10), zapis angielski
nie jest obecnym zlatynizowanym zapisem nazw
rosyjskojęzycznych. W Rosji stosowany jest inny system zapisu, tzw. GOST 1983 (użyty np. w angielskojęzycznym wydaniu Atłasu Mira), a w Polsce – polska
transkrypcja fonetyczna alfabetu rosyjskiego lub
rosyjski system GOST 1983. Nie ma powodu, aby
zapis angielski stosować w polskich publikacjach.
Szkoda także, że w książce tej, pomimo że na jej
potrzeby przeanalizowano wiele źródeł, niemal zupełnie pominięto ogólnodostępne rejestry nazw geograficznych poszczególnych państw (w bibliografii
wymieniony jest tylko rejestr amerykański, norweski
dla obszarów polarnych i rejestr kanadyjskiego
Quebecu). Na podstawie tych rejestrów można by
dodać kolejne liczne nazwy związane z Polską,
np. francuski rejestr wymienia 4 obecnie istniejące
we Francji miejscowości o nazwie Varsovie, 3 o nazwie La Polonaise i po jednej Pologne, La Pologne,
Les Polognes i Polonia; w czeskim rejestrze 15 razy
pojawia się nazwa Polsko, po dwa razy V Polsku
i Krakov oraz po jednym razie nazwy Polský pramen,
Polské bažiny, Polský rybník; w węgierskim jest
9 nazw z członem Lengye (Polska); w Holandii jest
miejscowość Polen, w Belgii La Pologne, w Meksyku
odnajdziemy 6 nazw z członem Polonia, Polonia jest
także na Kubie, w Dominikanie i Panamie, a Varsovia w Gwatemali i Hondurasie. To tylko część z licz-
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nych „polskich” nazw, które można odszukać w tych
rejestrach, a nie zostały uwzględnione w opracowaniu. Co więcej, nawet w „Urzędowym wykazie polskich
nazw geograficznych świata”, opracowanym przez
Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza
Granicami Rzeczypospolitej Polskiej i udostępnionym w Internecie, można znaleźć kilka tego rodzaju
nazw, które zostały pominięte w recenzowanej publikacji (np. Pasmo Birkenmajera i Przełęcz Polaków
na Svalbardzie, Ławica Kościuszki na Oceanie Spokojnym, na południe od Tuvalu).
Zaskakuje również niemal całkowite pominięcie
nazw związanych z Janem Pawłem II. Wymieniono
tylko jedną, nadaną przez Polaków w trakcie badań
antarktycznych, a takich nazw jest na świecie więcej,
m.in. Aeroporto di Bari-Karol Wojtyła we Włoszech,
Aeroporto João Paulo II w Ponta Delgada na Azorach (w książce wymienione są stacje kolejowe nazwane od Polaków, więc tym bardziej powinny być
uwzględnione lotniska), Cima Giovanni Paolo II (góra
we Włoszech), Pope John Paul II Hill w Kanadzie,
trzy miejscowości Juan Pablo II w Meksyku i dwie
w Peru, Ioannes Paulus II Peninsula (nazwa nadana
w 2005 r. przez Bułgarów na antarktycznej Wyspie
Livingstona), Mons Ioannis Pauli II (nazwa nadana
przez Włochów w antarktycznych Górach Ellswortha).
Sam dobór nazw uznawanych za związane z Polską
lub Polakami oczywiście jest niekiedy dyskusyjny,
bowiem inny być nie może. Gdy nie jest znana dokładna etymologia, to jedynie można przypuszczać,
czy nazwy typu Bem, Commiskey są „polskie”, czy
tylko na takie wyglądają. Czasami wręcz w publikacjach podawane są sprzeczne informacje na temat
pochodzenia danej nazwy; przykładowo miejscowość Cracow z australijskiego stanu Queensland
w polskich publikacjach przeważnie podawana jest,
jako „polska”, pochodząca od Krakowa. Jednak w swojej publikacji Polacy w Australii i Oceanii 1790–1940
z 1962 roku Lech Paszkowski po przeprowadzonych
przez niego poszukiwaniach nie potwierdza tej wersji
– według jego ustaleń zbieżność zapisu jest przypadkowa.
Można tu także dyskutować, czy niektóre z uwzględnionych postaci należy traktować jako Polaków, a zatem i uwzględniać związane z nimi nazwy. Czy sam
fakt bycia przez daną osobę potomkiem Polaków
powoduje, że nazwy nadane na cześć tej osoby są
związane z Polską? To założenie w niektórych przypadkach chyba jednak jest nieuprawomocnione.
Przykładowo, znany polarnik Johann Nepomuk Wilczek jest w publikacjach określany jako badacz
austriacki, a nie polski. Rodzina Wilczków co prawda
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pochodzi z zachodnich terenów Śląska Cieszyńskiego i jej polskie pochodzenie jest ogólnie uznawane, jednak zgermanizowała się już co najmniej
w XVI wieku. Zaliczanie zatem Johanna Nepomuka
Wilczka do grona polskich badaczy jest mało uprawnione (tu można by dodać, że na tej samej zasadzie za
Polaka należałoby uznać obecnego władcę Liechtensteinu, księcia Hansa-Adama II von und zu Liechtenstein, gdyż jest on prawnukiem Johanna Wilczka).
Z tego powodu nazwy geograficzne nadane na cześć
Wilczka lub nadane przez niego samego nie są nazwami polskimi, lecz austriackimi.
Podobnie dyskusyjne jest uwzględnienie nazwy
wyspy Nassau, należącej obecnie do Wysp Cooka,
jako nazwy „polskiej”, bo nadanej na cześć naturalizowanego w Polsce Karola de Nassau-Siegen. Po
pierwsze, powtarzane w kilku polskich publikacjach
twierdzenie, że wyspa nazwana została od tego
uczestnika wyprawy dookoła świata z lat 1766–1769
pod dowództwem Louisa Antoine’a de Boungainville’a,
nie jest potwierdzane w zagranicznych publikacjach,
podających inną etymologię tej nazwy; faktyczna
etymologia jest jednak kwestią wymagającą szerszego badania. Po drugie, należałoby się zastanowić,
czy – zakładając, że wyspa nazwana została faktycznie na cześć Karola de Nassau-Siegen – byłaby
to nazwa związana z Polską. Karol de Nassau-Siegen
brał udział w wyprawie dookoła świata kilkanaście
lat przed tym, zanim przeniósł się do Polski i uzyskał
polskie obywatelstwo, zatem wtedy z Polską nie miał
jeszcze nic wspólnego. Także jego późniejsze działania pokazują, że za Polaka się nie uważał; już w kilka
lat po uzyskaniu polskiego obywatelstwa służył Rosji,
a w czasie insurekcji kościuszkowskiej walczył w armii
pruskiej jako rosyjski agent przeciw Polakom, uczestnicząc miedzy innymi w oblężeniu Warszawy.
Powyższe przykłady pokazują jedynie, jak niejednoznaczna i dyskusyjna jest kwestia ustalenia, czy daną
nazwę można zaliczyć do nazw o polskiej genezie.
Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na
świecie jest publikacją wartościową, po raz pierwszy
od ponad 50 lat zbierającą polskie nazewnictwo geograficzne świata związane z Polską i po raz pierwszy
precyzyjnie lokalizującą nazwane obiekty. Warto, aby
ten ciekawy zbiór polskich nazw był dalej rozbudowywany, zwłaszcza o nazwy z wymienionych wyżej
ogólnodostępnych rejestrów nazw geograficznych
poszczególnych państw. Warto również w ewentualnym drugim wydaniu zmienić wyposażenie kartograficzne publikacji.
Maciej Zych (Warszawa)
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Doktor Roman Wytyczak
22 VII 1939 – 11 VIII 2020
W dniu 11 sierpnia 2020 r. zmarł we Wrocławiu
dr Roman Wytyczak, starszy kustosz, zasłużony
pracownik Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, geograf, historyk kartografii
śląskiej, nauczyciel, archiwista, bibliotekarz i krajoznawca, autor licznych publikacji na łamach czasopism geograficznych, kartograficznych, historycznych
i krajoznawczych, w tym także w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” i „Polish Cartographical Review”.
Roman Wytyczak urodził się 22 lipca 1939 r. w Samborze (obecnie Sambir na Ukrainie) w rodzinie nauczycielskiej. W 1946 r. zamieszkał wraz z matką
w Żarach w ówczesnym województwie zielonogórskim. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum,
w którym w 1957 r. uzyskał świadectwo maturalne.
W tymże roku rozpoczął studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył je
w 1963 r. obroniwszy pracę magisterską na temat
Plejstocen i utwory starsze północnego obrzeża
Niecki Turoszowskiej.
Jesienią 1963 r. Roman Wytyczak rozpoczął trwającą 22 lata pracę jako nauczyciel geografii, początkowo w szkole podstawowej, a następnie w III Liceum
Ogólnokształcącym we Wrocławiu, w międzyczasie
kończąc studium podyplomowe nauczycieli geografii.
W 1985 r. znalazł zatrudnienie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, gdzie pracował jako starszy
archiwista w dziale kartograficznym i gdzie miał doskonałą sposobność zapoznania się z dawnymi mapami Śląska i planami Wrocławia.
Już jednak dużo wcześniej Roman Wytyczak interesował się turystyką, krajoznawstwem i problemami
regionalnymi, miał do czynienia z mapami, był przecież po studiach geograficznych. Od 1959 r. był
aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, co znalazło odzwierciedlenie w ponad trzydziestu publikacjach dotyczących
zagadnień rozwoju turyzmu, ochrony przyrody i zagospodarowania ziem górskich, zamieszczanych
już od 1966 r. przeważnie w „Wierchach”, a po roku
1989 głównie w regionalnym roczniku „Śląski Labirynt
Krajoznawczy”, wydawanym z jego udziałem jako
członkiem kolegium redakcyjnego. Ciekawe jest
jednak to, że w jego wcześniejszych artykułach i notatkach brak jest powiązania tej krajoznawczej tematyki z dawnymi dokumentami kartograficznymi.
Tu należy wspomnieć o nawiązaniu znajomości
Romana Wytyczaka z prof. Julianem Janczakiem
(1932–1995), historykiem gospodarczym, historykiem
kartografii śląskiej, regionalistą, krajoznawcą i aktyw-

nym turystą. To podczas licznych wypraw w teren
z grupką młodych ludzi prof. J. Janczak umiejętnie
nawiązywał do związków między geografią i historią,
wskazywał na zmiany w krajobrazie kulturowym pod
wpływem działalności człowieka oraz na znaczenie
analiz dawnych map i literatury, co znalazło odbicie
w przyszłej działalności i pracy naukowej uczestników wypraw terenowych i toczonych dyskusji. Tu
dodajmy, że w wyprawach tych uczestniczyły obok
Romana Wytyczaka także pani Beata Konopska
z ówczesnej Pracowni Atlasu Historycznego Polski
Instytutu Historii PAN.

W wypadku Romana Wytyczaka rezultatem
głębszego zainteresowania tematyką historyczno-geograficzną była dysertacja pt. Studium nad krajobrazem kulturowym międzyrzecza Bobru i Bystrzycy
w XVIII w., przygotowana pod kierunkiem prof. Juliana
Janczaka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Wrocławskiego, obroniona w 1987 r. i zakończona
nadaniem jej autorowi stopnia doktora nauk humanistycznych.
W marcu 1989 r. dr Roman Wytyczak rozpoczął
pracę w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, początkowo na stanowisku
starszego bibliotekarza, a od sierpnia 1989 r. – kustosza służby bibliotecznej. W lutym 1990 r. Roman
Wytyczak został powołany na kierownika Działu
Kartograficznego, któremu w 1992 r. przywrócono
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dawną nazwę (sprzed 1971 r.) Gabinet Kartografii.
Pracował w nim do przejścia na emeryturę w styczniu 2005 roku.
Zafascynowany będącymi pod jego opieką cennymi zbiorami dobrze je poznał i szczegółowo opisał
w 1994 r. w dwuczęściowym artykule w „Polskim
Przeglądzie Kartograficznym”. W listopadzie tegoż
roku był głównym organizatorem XV Ogólnopolskiej
Konferencji Historyków Kartografii we Wrocławiu,
która była poświęcona historii działalności oraz
dorobkowi znanej oficyny kartograficznej Karola
Flemminga w Głogowie (1833–1931). Był także redaktorem specjalnego zeszytu „Czasopisma Zakładu
Narodowego imienia Ossolińskich” (1996 z. 7), który
w całości wypełniły materiały tej Konferencji, z jego
przedmową i obszernym (48 stron) artykułem o dziejach i zasługach wydawnictwa Flemminga.
Swoje zainteresowania badawcze skierował głównie na dawną kartografię Śląska, czego pokłosiem
jest ponad 20 publikacji na ten temat. Wyróżniają się
wśród nich dwa efektowne, bogato ilustrowane katalogi map Śląska i jego części w zbiorach książnicy
wrocławskiego Ossolineum (1998 i 2008). Był ponadto współautorem katalogu zabytkowych planów
Wrocławia oraz autorem i redaktorem mało znanego
katalogu map Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku
z prywatnej kolekcji stołecznej kancelarii prawnej
White & Case (2003). Równolegle kontynuował badania z zakresu geografii historycznej, a jego naj-

obszerniejsza praca z tej dziedziny o rekonstrukcji
krajobrazu kulturowego okolic Wrocławia w końcu
XVIII wieku ukazała się w 2002 roku w „Roczniku
Wrocławskim”.
W 1996 r. dr Roman Wytyczak został powołany na
członka Komisji Geografii Historycznej przy Komitecie
Nauk Historycznych PAN. W latach dziewięćdziesiątych był współautorem – w zakresie kartografii
– wniosku rewindykacyjnego zbiorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich znajdujących się nadal
we Lwowie.
Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za wzorową pracę jako nauczyciel geografii, za wyjątkową
aktywność na polu turystyki i krajoznawstwa, wreszcie
za popularyzację kartografii śląskiej i upowszechnianie wiedzy o zbiorach kartograficznych Biblioteki
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Pozostając 15 lat na emeryturze, dr Roman Wytyczak w dalszym ciągu, a może nawet jeszcze
z większym zaangażowaniem zajmował się historią
kartografii śląskiej, wykorzystując w pracy przede
wszystkim mapy i atlasy ze zbiorów wrocławskich
i publikując wyniki dociekliwych badań głównie w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym”, a od 2018 r. w „Polish Cartographical Review”. Pracował twórczo do
ostatnich dni życia i prawdopodobnie pozostawił kilka
niedokończonych opracowań.
Maciej Piekuth (Legnica)

Bibliografia publikacji doktora Romana Wytyczaka
(wybór, bez przedmów i streszczeń referatów)
I. A r t y k u ł y, n o t a t k i
1. Wypadki w Śnieżnych Kotłach. „Wierchy” T. 35,
1966, s. 240.
2. Ułani Polscy w Sudetach. „Wierchy” T. 38, 1969,
s. 305.
3. Wypasy bydła i owiec w Sudetach. „Wierchy”
T. 39, 1971, s. 216–217.
4. Zapomniana atrakcja Wałbrzycha. Tamże,
s. 275–276.
5. Głazy Krasnoludków – nowy rezerwat Sudetów
Środkowych. „Wierchy” T. 40, 1972, s. 258.
6. Podzwonne dla Miedzianki. Tamże, s. 288–289.
7. Z historii dawnych zdrojowisk w Sudetach.
„Wierchy” T. 41, 1973, s. 181–188.
8. Chaty zrębowe w Jagniątkowie. „Rocznik Jeleniogórski” T. 11, 1973, s. 64–66.
9. Skały Pasterskie w Kotlinie Kłodzkiej. „Wierchy”
T. 42, 1974, s. 226–227.
10. Kozie Grzbiety – zapomniany fragment Przedgórza Sudeckiego. „Wierchy” T. 44, 1975, s. 185–192.

11. Krajobraz wygasłych wulkanów Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. „Geogr. w Szkole” R. 29, 1976,
nr 2, s. 90–92.
12. Droga węglowa z Wałbrzycha do Malczyc na
przełomie XVIII i XIX w. „Czasop. Geogr.” T. 48, 1977,
z. 2, s. 183–187.
13. Ścieżki naukowe w czeskich Karkonoszach.
„Wierchy” T. 48, 1979, s. 246–248.
14. O rzetelności słowa w publikacjach regionalnych. „Prace Metodyczno-Krajoznawcze” Z. 1, 1979,
Zarząd Wojewódzki PTTK we Wrocławiu.
15. Geneza i rozwój uzdrowiska w Jedlinie na
tle przemian gospodarczych regionu wałbrzyskiego
w XVIII i XIX w. „Informator Krajoznawczy” 1980.
Zarząd Wojewódzki PTTK we Wrocławiu, s. 1–14.
16. Rola osadnictwa w wylesianiu Sudetów w XIII
i XIV w. na przykładzie międzyrzecza Bobru i Bystrzycy. „Czasop. Geogr.” T. 52, 1981, z. 1, s. 31–43.
17. W krainie wygasłych wulkanów. „Gościniec”
1984, nr 12, s. 3 i 4 okładki.
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18. Z historii dawnych schronisk w Sudetach.
W: Z lamusa „Rzepióra”. Wrocław 1985, s. 33–48.
19. Miejscowości wypoczynku świątecznego mieszkańców Wrocławia na przełomie XVIII i XIX w. „Informator Krajoznawczy” Z. 43, 1986, s. 33–49.
20. Wódz Konfederacji Barskiej w Sudetach. „Karkonosze” 1986, nr 2, s. 36–40.
21. Zaginione krzyże pokutne we Wrocławiu. „Przydrożne Pomniki Przeszłości”, Świdnica 1986, nr 1,
s. 6–7.
22. Kamienie Stulecia we Wrocławiu. Tamże,
s. 16–19.
23. Budy były pierwsze (z dziejów schronisk karkonoskich). „Poznaj Swój Kraj” 1988, nr 1, s. 16–19.
24. Pierwsza encyklopedia sudecka. „Informator
Krajoznawczy” Z. 51, 1988, s. 11–14.
25. Zapomniane pamiątki wrocławskie. „Informator
Krajoznawczy” Z. 52, 1988, s. 44–45.
26. Krajobraz kulturowy w rejonie Radkowa w świetle map rękopiśmiennych z XVIII i XIX wieku. „Śląski
Labirynt Krajoznawczy” 1, 1989, s. 35–39.
27. Mapy majątkowe Hochbergów z pierwszej
połowy XVIII wieku. „Annales Silesiae” T. 20, 1990,
s. 29–39.
28. Nasze korzenie. „Śląski Labirynt Krajoznawczy” 2, 1990, s. 37–40.
29. Zbiornik wodny w Czorsztynie – czy jest potrzebny? „Geografia w Szkole” R. 43, 1990, nr 1,
s. 55–57.
30. Zanim powstały pierwsze turystyczne mapy.
„Karkonosze” 5, 1991, s. 157–160.
31. Mało znana mapa pogranicza śląsko-łużyckiego z końca XVI wieku. „Śląski Labirynt Krajoznawczy” 3, 1991, s. 103–106 (o mapie Górnych
Łużyc B. Scultetusa z 1593 r.).
32. Z dziejów mapy turystycznej Sudetów na przykładzie Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Ossolińskich we Wrocławiu. Tamże, s. 133–144.
33. Wpływ przemysłu tkackiego na zasięg lasów
międzyrzecza Bobru i Bystrzycy w Sudetach w XVIII
w. „Kronika Wałbrzyska” T. 7, 1991, s. 139–160.
34. Sieć drogowa w krajobrazie rejonu Wałbrzycha
i Kamiennej Góry do końca XVIII w. Tamże, s. 161–176.
35. Nazwy szklarskie na mapach Ziemi Kłodzkiej
do końca XIX w. W: Kłodzkie epizody. Wrocław 1992,
s. 15–24.
36. Pierwsza polska mapa Ziemi Kłodzkiej po
1945 roku. „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 4, 1992,
s. 115–121 (o mapie W. Walczaka z 1948 r.).
37. Kolekcja kartograficzna Józefa Maksymiliana
Ossolińskiego. „Czasop. Zakładu Nar. im. Ossolińskich” 1992, z. 1, s. 217–226.
38. Wśród starych atlasów i map Biblioteki Ossolineum. „Semper Fidelis” 1992, nr 2, s. 22–23.
39. Zbiory kartograficzne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. „Polski
Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, Część I, nr 1, s. 17–24;
Część II, nr 2, s. 85–92.
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40. Skansen w Kudowie-Pstrążnej zaprasza.
„Śląski Labirynt Krajoznawczy” 7, 1995, s. 155–158.
41. Z dziejów obrazu kartograficznego Ziemi
Kłodzkiej przed 1945 r. W: Ziemia Kłodzka w dawnej
kartografii (katalog wystawy, oprac. Krystyna Oniszczuk-Awiżeń), Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
1995, s. 5–8.
42. Dzieje i dorobek zakładu kartograficznego Karola Flemminga w Głogowie. W: Kartografia oficyny
Karola Flemminga w Głogowie. Materiały z XV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 17–18 listopada 1994, „Czasop. Zakładu Nar.
im. Ossolińskich” 1996, z. 7, s. 9–56.
43. Oficyna Karola Flemminga w Głogowie. W: Mapy
ziem polskich wydane przez Karola Flemminga w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog, oprac. Lucyna
Szaniawska. „Studia i Materiały z Historii Kartografii”
17, 1998, s. 4–12.
44. Zbiory kartograficzne Ossolineum w latach
1939–1945. „Czasop. Zakładu Nar. im. Ossolińskich”
1999, z. 10, s. 295–303.
45. Kto i do jakich celów korzysta z dawnych map
w Gabinecie Kartografii Ossolineum we Wrocławiu.
W: Mapa w pracy historyka, „Z Dziejów Kartografii”
T. 11, 1999, s. 224–227.
46. Kartografia Śląska w dorobku Bolesława Olszewicza. W: Kartografia polska XIX wieku w dorobku
Bolesława Olszewicza, „Z Dziejów Kartografii” T. 12,
2000 (druk 2001), s. 100–104.
47. Wśród starych planów Wrocławia. „Rocznik
Wrocławski” 6, 2000, s. 333–349.
48. Krajobraz kulturowy okolic Wrocławia w końcu
XVIII stulecia – próba rekonstrukcji. „Rocznik Wrocławski” 8, 2002, s. 71–105.
49. Mapa M. Quada z XVI w., księstwa cieszyńskiego T.C. Lottera z XVIII w. i Ukrainy według W. Beauplana z XVI stulecia – nowe nabytki Gabinetu
Kartografii Ossolineum. „Czasop. Zakładu Nar. im.
Ossolińskich” Z. 13, 2002, s. 177–187.
50. Publikowane mapy Śląska do połowy XVIII
wieku na tle innych regionów oraz ich adaptacje
przez kartografów europejskich. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 35, 2003, nr 4, s. 265–275.
51. Z badań nad chronologią wydań i wiarygodnością treści map Jonasa Scultetusa. „Polski Przegl.
Kartogr.” T. 36, 2004, nr 3, s. 187–198.
52. Galicja na mapach Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu. W: Kartografia Galicji
1772–1918, „Z Dziejów Kartografii” T. 13, 2004,
s. 285–300.
53. Wrocławscy współpracownicy i przyjaciele
Abrahama Orteliusa. W: Krajobrazy przeszłości.
Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Mariusza Dworsatschka. Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 2009, s. 53–60.
54. Między Scultetusem a Flemmingiem. Obraz
Śląska na mapach od lat 30. XVII w. do lat 30. XIX stu-
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lecia. W: Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”. Tom
poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014, s. 69–79.
55. Usage of the Atlas of Silesia from 1752 in European cartographic publications. „Polish Cartogr. Review” Vol. 50, 2018, no. 1, s. 47–56.
56. Wykorzystanie Atlasu Śląska z 1752 roku w europejskich publikacjach kartograficznych. „Polish Cartogr. Review. Suplement w języku polskim” T. 3,
2018, nr 2, s. 219–229.
57. Trzy zapomniane atlasy Śląska z pierwszej
połowy XIX wieku. „Polish Cartogr. Review. Suplement w języku polskim” T. 4, 2019, nr 1–2, s. 73–86.
II. K a t a l o g i m a p i p l a n ó w
58. Śląsk w dawnej kartografii. Obraz Śląska na
mapach XVI–XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wrocław:
Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1998, 176 s.,
opisy katalogowe oraz reprodukcje 195 map i 6 planów miast lub ich fragmentów.
59. Wrocław na planach, XVI–XX wiek, ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Historycznego we Wrocławiu, Archiwum Budowlanego Miasta
Wrocławia oraz prywatnej kolekcji Andrzeja Jaworskiego. Wrocław: Wydawnictwo VIA NoVa, 1999,
32 s., opisy i reprodukcje 43 planów (wspólnie z Krystyną Szykułą, Haliną Okólską i Wacławem Sobocińskim).
60. Terrae veteris Poloniae. Mapy Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku – Maps of the Commonwealth of Poland from the 16th to the 18th century.
Kolekcja White & Case. Redakcja i opracowanie

katalogu Roman Wytyczak. Warszawa: White & Case,
2003, 95 s., opisy i reprodukcje 38 map i planów.
61. Śląsk na mapach z lat 1800–1945 w zbiorach
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
2008, 186 s., opisy katalogowe 446 map i planów
oraz 64 reprodukcji ich zmniejszeń lub fragmentów.
III. R e c e n z j e
62. Osieki, przesieki, stróże i zawady, czyli o granicach plemiennych. J. Jankowski: Terytoria plemienne Polski w świetle toponimów obronnych. Wrocław:
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988, 230 s.
– „Śląski Labirynt Krajoznawczy” 1, 1989, s. 129–134.
63. Kladsko – promény středoevropského regionu.
Historický atlas. Ondřej Felcman, Eva Semotanová.
Hradec Králove – Praha: Universita Hradec Králove,
Historický ústav AVČR, 2005 – „Polski Przegl. Kartogr.” T. 38, 2006, nr 1, s. 65–67.
64. Radosław Skrycki: Kartografia Śląska. Rozdział 3.7 w pracy zbiorowej Historia kartografii ziem
polskich do końca XVIII wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007, s. 313–326 – „Polish Cartogr. Review. Suplement w języku polskim” T. 2, 2017, nr 2,
s. 261–265.
I V. S p r a w o z d a n i a , w s p o m n i e n i a
65. Konferencja „Ochrona środowiska w Sudetach” (Piechowice 11–12 XI 1988). „Śląski Labirynt
Krajoznawczy” 1, 1989, s. 138–140.
66. Turysta i krajoznawca. „Śląski Labirynt Krajoznawczy” 7, 1995, s. 23–25 (o prof. Julianie Janczaku).
67. Śląsk na starych mapach w Opolu. Tamże,
s. 193–194 (o wystawie w Muzeum Śląska Opolskiego we wrześniu 1995 r.).
Zest. M. Piekuth i J. Ostrowski

Siedemdziesięciolecie urodzin doktora Jana Krupskiego
Doktor Jan Krupski, wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, 5 września 2020 r. obchodził
swoje siedemdziesiąte urodziny. Urodził się w 1950 r.
w Brzegu w woj. opolskim. Jako absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu, po nieskutecznej próbie studiowania w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, w 1969 r. rozpoczął studia geograficzne na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Już na studiach rozwijał swoje
pasje naukowe jako aktywny członek Koła Naukowego Geografów UWr. Kilkakrotnie był członkiem
jego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uczestniczył również w kilku obozach naukowych i w motorowerowej
wyprawie naukowej do Grecji w 1973 roku. Już wów-

czas wykazywał zainteresowania badawcze, czego
przykładem może być jego referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół
Naukowych Geografów w Krakowie i Złotym Potoku
w 1973 r., dotyczący zasobów wodnych zlewni Kleśnicy, nagrodzony przez jury Zjazdu.
Przejawem wrodzonego talentu plastycznego Jubilata była jego praca magisterska, przygotowana
pod opieką dr. Władysława Pawlaka, zatytułowana
Metoda cieniowania w zastosowaniu do mapy Tatr
1:100 000. W 1974 r. uzyskał, z wyróżnieniem, dyplom
magistra geografii ze specjalnością kartografia. Opracowaną mapą, jak również wieloma następnymi, które
„wyszły spod jego ręki” dowiódł, że w kartografii pro-

Kronika
jektowanie i realizacja obrazu map, szczególnie kompleksowych, ma wiele wspólnych aspektów i zasad
stosowanych w graficznych sztukach pięknych.
Po ukończeniu studiów kontakty przyszłego doktora
z Kołem Naukowym Geografów nie uległy osłabieniu. Był organizatorem i prowadzącym kurs fotograficzny dla członków Koła, a w 1975 r., po utworzeniu
Sekcji Kartograficznej, objął funkcję jej opiekuna.
W latach 1977–1979 był członkiem Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół Naukowych Geografów.
W ramach pracy tego Komitetu pełnił funkcję jurora
XI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Geografów we Wrocławiu i Kowarach, który również współorganizował.
1 października 1974 r. Jan Krupski rozpoczął pracę
w Zakładzie Kartografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku asystenta-stażysty, a potem asystenta i starszego asystenta.
Jego zainteresowania naukowe niemal od początku
dotyczyły problemów kartograficznej prezentacji
ukształtowania powierzchni Ziemi. Mocną podstawę
tych badań stanowiła praktyka Jubilata w zakresie
prezentacji obszarów górskich na mapach. Trudno
wskazać pasmo górskie Sudetów, które nie byłoby
przedmiotem kartograficznego opracowania przez
dr. Krupskiego. Był on autorem, współautorem albo
redaktorem technicznym map turystycznych nie tylko
wielu regionów Dolnego Śląska, ale także Beskidu
Śląskiego, pojezierzy i wybrzeża Bałtyku. Opracował
także kilka planów miast i ogrodów zoologicznych.
Na szczególną uwagę zasługują jego panoramy, fotopanoramy i liczne mapy panoramiczne obszarów
górskich, ale przede wszystkim autorskie rysunki skał
oraz cieniowanie rzeźby Tatr.
Liczne opracowania kartograficzne dr. Jana Krupskiego ukazały się drukiem. W tym zakresie współpracował on z wydawnictwem kartograficznym Eko-Graf,
PTTK i Dolnośląskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej. Unikatowy rysunek skał i cieniowanie Tatr zostały
wykorzystane jako element treści podkładu do map
w skali 1:50 000 w Atlasie Tatrzańskiego Parku Narodowego (1985). Nowy rysunek przygotował Jubilat
do opracowanej już później mapy turystycznej Tatry
polskie i słowackie (Eko-Graf, 1995) oraz odrębnie
do tatrzańskich arkuszy mapy topograficznej GUGiK
w skali 1:50 000 (1997).
Doktor Krupski wpisywał się więc w nurt kartografii
stosowanej, podejmowany w Zakładzie od początku
jego istnienia. Aktywnie uczestniczył w redagowaniu
realizowanych w nim atlasów: we współpracy z OPGK
w Katowicach (Atlas – tematyczne mapy miejskie –
wydany w 1976 r.) oraz Biurem Projektowym KGHM
„Cuprum” na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (Atlas zagrożeń i przekształceń oraz koncepcji kształtowania i odnowy środowiska LGOM
– nieopublikowany). W ramach prac nad tym drugim
atlasem Jubilat opracował dwie mapy w skali 1:200 000:
Użytkowanie terenu oraz Krajobrazy. Z kolei efektem

173

współpracy z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach było opracowanie 18 arkuszy mapy
nachyleń terenu województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego w skali 1:25 000.

Jako młody naukowiec odbywał staże zagraniczne.
Kilkakrotnie przebywał w Dreźnie, korzystając z doświadczeń kadry naukowej tamtejszej Politechniki
i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W 1981 r. uzyskał
stypendium naukowe rządu austriackiego na Uniwersytecie w Wiedniu. Miesięczny pobyt w Zakładzie
Kartografii (kierowanym wówczas przez prof. E. Arnbergera), pod opieką naukową doc. Ingrid Kretschmer,
zaowocował wspólnym artykułem dotyczącym historii
polskiej kartografii. Uzyskane natomiast podczas tych
wyjazdów wiadomości i publikacje były bardzo pomocne w pracach nad przygotowywaną rozprawą
doktorską.
Jednym z nurtów zainteresowań badawczych Jana
Krupskiego była kartografia szkolna, zwłaszcza rozważania nad doborem rodzaju mapy do nauczania
geografii na pierwszym jego etapie: hipsometrycznej
czy krajobrazowej. Efektem badań w tym zakresie
była praca Teoretyczne i metodyczne podstawy opracowania szkolnych atlasowych map krajobrazowych
dla klas IV i V, na podstawie której w czerwcu 1984 r.
uzyskał stopień naukowy doktora. Praca, której promotorem był prof. Władysław Pawlak, obejmowała
szereg problemów metodycznych i praktycznych dotyczących pojęcia krajobrazu oraz opracowywania
uwzględniających go map.
W październiku 1984 r. dr Krupski objął w Zakładzie
Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego stanowisko
adiunkta. Wyrazem jego niegasnących zainteresowań kartografią szkolną w tym okresie jest autorskie
opracowanie dwóch projektów map – wybranych
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Ostatni dzień w pracy dr. Jana Krupskiego – wrzesień 2017 r.

obszarów szkolnej ściennej mapy krajobrazowej
Polski w skali 1:500 000 wraz z technologią ich reprodukcji. Zostały one zaprezentowane podczas V Szkoły
Kartograficznej w Borowicach w 1989 roku. Niestety,
realizacja tej mapy skończyła się tylko na tych projektach.
Przedmiotem zainteresowań Doktora była także
historia reprodukcji kartograficznej, a przez wiele lat
był on opiekunem Pracowni Reprodukcji Kartograficznej Zakładu Kartografii UWr. Współpracując wraz
z zespołem z naukowcami z Akademii Rolniczej we
Wrocławiu realizował również prace w zakresie kartograficznej wizualizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Jubilat był aktywnym uczestnikiem licznych seminariów i konferencji naukowych, także zagranicznych.
Reprezentował Zakład Kartografii UWr m.in. na Międzynarodowym Seminarium Katedr Kartografii Krajów Socjalistycznych w Dreźnie (1987). Uczestniczył
w XIII Międzynarodowej Konferencji MAK w Morelii
(1987), 47. Deutscher Kartographentag w Dreźnie
(1998) oraz w XXIII Międzynarodowej Konferencji
MAK w Moskwie (2007). Brał udział we wszystkich
szkołach kartograficznych, należąc do ścisłego grona
organizatorów tych, którymi zawiadywał ośrodek
wrocławski; dwukrotnie pełnił funkcję sekretarza komitetu organizacyjnego szkół (w 1989 i 1991 r.).
W roku 1995 dr Jan Krupski podjął pracę we wrocławskim Oddziale Polskiego Przedsiębiorstwa
Wydawnictw Kartograficznych S.A. na stanowisku
zastępcy dyrektora ds. produkcji, aby już po pięciu
latach powrócić do rodzimego Zakładu Kartografii na

stanowisko adiunkta (do 2009 r.) i pozostać w nim
aż do września 2017, kiedy przeszedł na emeryturę.
W tym kolejnym, niemal 10-letnim okresie pracy
naukowej kontynuował tematy badawcze dotyczące
prezentacji rzeźby na mapach, rozszerzając je o zagadnienia generalizacji kartograficznej. Wyraźnie
podkreślał istotę podejścia „geograficznego” w zakresie prezentacji ukształtowania terenu. Przedmiotem
jego badań były także aspekty relacji: koncepcja a realizacja kartograficznego obrazu rzeźby. Wiele uwagi
poświęcił zagadnieniu przedstawienia ukształtowania
powierzchni na mapie ogólnogeograficznej opracowanej w środowisku cyfrowym, skupiając się przede
wszystkim na aspektach jakości wizualizacji rzeźby
wygenerowanej na mapie na podstawie informacji
zawartych w bazach danych. Na przełomie lat 2002
i 2003 w Zakładzie Kartografii UWr powstała Pracownia GIS i Kartografii Komputerowej, a dr Jan Krupski
objął funkcję jej kierownika.
Przedmiotem naukowych zainteresowań Jubilata
była także ewolucja kartograficznego rynku wydawniczego w Polsce w okresie rozwoju gospodarki
rynkowej oraz kształcenie w zakresie kartografii na
Uniwersytecie Wrocławskim.
Utrzymywał kontakty zawodowe z zakładami kartografii w Pradze i Ołomuńcu, a przede wszystkim
z Instytutem Kartografii Politechniki w Dreźnie. Współpraca z tym Instytutem trwała najdłużej, ponieważ
została zapoczątkowana jeszcze na początku lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy jego dyrektorem był prof. R. Ogrissek. Dr Krupski uczestniczył
również w organizowanych przez drezdeński ośrodek
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spotkaniach – Kartographisches Symposium Theorie
2000 w 2000 r. oraz w 6. Sommerschule Medientechnik Farb- und Dokumentmanagement w roku 2001.
Działalność dr. Krupskiego na polu kartografii stosowanej dotyczyła w tym okresie przede wszystkim
kartografii szkolnej. Jest autorem rysunku poglądowego i współautorem ściennej planszy przedstawiającej składniki krajobrazu, kierowanych do uczniów,
którzy po raz pierwszy mają kontakt z geografią. Do
tej szczególnie wymagającej grupy młodych odbiorców skierowane były również atlasy do nauczania
przyrody, których Jubilat był współtwórcą. Należy do
nich atlas geograficzny opublikowany przez PPWK
w 1999 r. oraz atlas Przyroda wydany przez wrocławskie wydawnictwo „Europa” po raz pierwszy w 2004 r.
i mający jeszcze pięć wydań, w tym jedno w postaci
multimedialnego programu edukacyjnego i jedno przygotowane przez wydawnictwo Ibis. Do starszych
uczniów skierowany był natomiast atlas gimnazjalny,
którego dr Krupski także był współautorem. Na szczególną uwagę zasługują zamieszczone w nim, a opracowane przez Jubilata, oryginalne mapy krajobrazowe
z elementami rolnictwa oraz mapy ogólnogospodarcze poszczególnych kontynentów. Doktor ma także
udział w opracowaniu ponad stu arkuszy Mapy sozologicznej Polski 1:50 000 i Mapy hydrograficznej
Polski 1:50 000.
Swój dorobek naukowy i redaktorski dr Jan Krupski
wszechstronnie wykorzystywał w dydaktyce, której
poświęcał bardzo dużo czasu. W 2005 r. za całokształt swojej działalności naukowo-dydaktycznej
został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Szczególnie mocno w pracę ze studentami
Jubilat angażował się w ostatnich latach przed emeryturą, kiedy w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii
UWr od października 2009 r. pracował na stanowisku starszego wykładowcy. Wykształcił przynajmniej
dwa pokolenia studentów specjalności kartografia,
kartografia i GIS oraz geoinformatyka i kartografia,
prowadząc w różnych okresach i na różnych latach
przedmioty: Redakcja map i atlasów (wykłady), Reprodukcja kartograficzna (wykłady, ćwiczenia), Rysunek
kartograficzny (ćwiczenia), Metodyka kartograficzna
(ćwiczenia), Kartografia tematyczna (ćwiczenia), Grafika kartograficzna (wykłady, ćwiczenia), Historia
kartografii (wykłady, ćwiczenia) oraz seminarium magisterskie i pracownię magisterską. Był opiekunem
praktyk dyplomowych realizowanych przez studentów studiów magisterskich; z dużym zaangażowaniem wyszukiwał miejsc, w których studenci mogliby
zdobywać szlify zawodowe. W latach 2000–2005
prowadził zajęcia także na specjalizacji kartograficznej dla studentów zaocznych. Oprócz tego realizował
kursy rozszerzające wiedzę z zakresu kartografii na
specjalności geografia społeczno-gospodarcza oraz
w Podyplomowym Studium Turystyki i Podyplomowym Studium dla Nauczycieli Geografii. Pod Jego
opieką powstało ponad 40 prac magisterskich. Ich
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tematyka związana była z zainteresowaniami naukowymi i działalnością wydawniczą Jubilata. Część
nich dotyczyła przedstawiania rzeźby terenu na mapach, zwłaszcza w kontekście jej generalizacji, niektóre
metod reprodukcji i druku map oraz zmian w kartografii polskiej po 1989 roku. Zdecydowanie najwięcej
prac polegało na wykonaniu projektu atlasu lub mapy.
Przyszli adepci sztuki kartograficznej pod wnikliwym
okiem Doktora opracowywali atlasy regionalne, turystyczne i tematyczne, a także mapy z cieniowanym
lub hipsometrycznym obrazem ukształtowania terenu,
turystyczne i tematyczne.
Prowadził również zajęcia na kilku kierunkach studiów pierwszego stopnia, przede wszystkim na studiach geograficznych. To głównie ich absolwenci
zasilali później szeregi kartografów-magistrantów.
Były to ćwiczenia z Kartografii i topografii (później
z Podstaw kartografii), ćwiczenia terenowe z kartografii i topografii, ćwiczenia z analizy map oraz konwersatoria i seminaria dla studentów III roku geografii.
Do obowiązków dydaktycznych Doktora należały
także zajęcia na innych kierunkach studiów: Wstęp do
kartografii – ćwiczenia dla studentów ochrony środowiska, Podstawy kartografii społeczno-gospodarczej,
planistycznej i geodezji oraz Rysunek techniczny i planistyczny – ćwiczenia (i wykład z rysunku) dla studentów gospodarki przestrzennej, Kartografia turystyczna
– wykłady i ćwiczenia dla studentów turystyki (na
UWr i na wrocławskiej AWF) oraz Podstawy geodezji
– ćwiczenia dla studentów inżynierii geologicznej.
Intensywna praca dydaktyczna i naukowa nie
przeszkodziła Jubilatowi w działalności organizacyjnej na polu geografii i kartografii. Niemal od początku
swojej pracy zawodowej należał do Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Dwukrotnie był sekretarzem komitetu organizacyjnego Zjazdu PTG, w latach 1991–1993 piastował
funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Wrocławskiego,
a następnie zasiadał w jego Komisji Rewizyjnej. W latach 1996–2007 był członkiem Rady Redakcyjnej
„Polskiego Przeglądu Kartograficznego”. W 1995 r.
został uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Na uwagę zasługuje również działalność Jubilata
na rzecz nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. W 2000 r. został powołany
w skład Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych jako jej członek, natomiast w latach 2004–2010
pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego tej Komisji
oraz funkcję przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego dla zakresów 6 (redakcja map) i 7 (fotogrametria). Sam od 1991 r. posiada świadectwo nadania
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 6. Jako niekwestionowany ekspert
z zakresu kartografii był również autorem opinii
autorsko-prawnych w sprawie naruszenia praw
autorskich i ekspertyz sądowych w sprawie zarzutów
o plagiat.
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Szczególnie dużo energii i pracy poświęcił dr Jan
Krupski działalności w Stowarzyszeniu Kartografów
Polskich, którego był współzałożycielem. Od momentu jego powstania w 1999 r. do chwili obecnej
pozostaje zastępcą przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz redaktorem „Biuletynu
SKP”. Reprezentując interesy polskich kartografów
podejmuje m.in. działania na rzecz zmiany przepisów prawnych w zakresie kartografii, ochrony praw
twórców map, zabiega o podniesienie rangi zawodu
kartografa. Wraz z zespołem organizuje seminaria,
sympozja i konferencje zawodowe. Dbając o poprawę
jakości polskich publikacji kartograficznych oraz ich popularyzację, zorganizował 18 konkursów „Mapa roku”.
Osiągnięcie wieku emerytalnego nie zahamowało
aktywności Jubilata nie tylko w ramach Stowarzy-

szenia Kartografów Polskich. Jest częstym gościem
w progach Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego, życzliwie służy radą i pomocą młodszym koleżankom i kolegom po fachu.
Jako doświadczony dydaktyk mocno wspiera młodych pracowników w prowadzeniu zajęć ze studentami. Dla koleżanek i kolegów z Zakładu zawsze
będzie „naszym Panem Janem” częstującym wszystkich pączkami.
Z okazji Jubileuszu pracownicy, doktoranci i studenci Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego życzą Panu Doktorowi
zdrowia, niegasnącego optymizmu i życzliwości oraz
nieustającej energii w działaniu.
Dorota Borowicz (Wrocław)

Bibliografia publikacji doktora Jana Krupskiego
A. Piśmiennictwo
I. A r t y k u ł y, r e f e r a t y, n o t a t k i
1. Zasoby wodne zlewni Kleśnicy. W: Materiały
VIII Ogólnopolskiego Zjazdu SKNG, Kraków – Złoty
Potok 1973, s. 33–34.
2. Ogólna charakterystyka stosunków hydrograficznych i ocena zasobów wodnych zlewni Kleśnicy.
„Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1975,
z. 1, s. 56–60 (wspólnie z K. Heffnerem).
3. Mapy perspektywiczne i parakartograficzne
sposoby przedstawiania terenu oraz możliwości ich
wykorzystania. W: Stan i perspektywy rozwoju polskiej kartografii, „Mat. Ogólnop. Konf. Kartogr.” T. 7,
Warszawa 1980, s. 227–233.
4. Mapa hipsometryczna czy mapa krajobrazowa
w pierwszym etapie nauczania geografii. W: Współczesne atlasy i mapy szkolne. „Mat. Ogólnop. Konf.
Kartogr.” T. 8, Wrocław 1981, s. 34–38.
5. A hypsometric or a landscape map at the first
stage of teaching geography. W: Modern school
maps and atlases. XI All-Polish Cartographic Conference, Wrocław, 6–7 November, 1981 (Abstracts).
„Materials of the All-Polish Cartographic Conferences”
Vol. 8, Wrocław 1981, s. 10–11.
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Polens und der polnischen Kartographie. „Intern. Yearbook of Cartogr.” Vol. 22, 1982, s. 105–146 (wspólnie
z Ingrid Kretschmer).
7. Teoretyczne i metodyczne podstawy opracowywania szkolnych atlasowych map krajobrazowych
dla klas IV i V. W: Streszczenia prac habilitacyjnych
i doktorskich 1984, 1985. Warszawa: IGiPZ PAN,
1986, s. 104–106.
8. The first Americana in Poland – the globe, the map
of the continent and its descriptions. W: Proceedings of

the 13th International Cartographic Conference – Actes
de la 13-e Conférence Cartographique Internationale.
Morelia, Mich., Mexico, Oct. 12–21, 1987. Vol. 1,
Mexico 1988, s. 1−7 (wspólnie z Janiną Piasecką).
9. Sztuka w kartografii. W: IV Szkoła Kartograficzna
– Koninki 88 (streszczenia referatów), Kraków 1988,
s. 1–7.
10. Sieć pól odniesień przestrzennych w analizie,
definiowaniu i syntezie zróżnicowaniu cech środowiska geograficznego, W: Urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, Sprawozdanie z II etapu badań
(1988–1989). Wrocław: Akademia Rolnicza, 1989,
s. 139–147 (wspólnie z Adamem Góreckim, Elżbietą
Nowak-Ferdhus, Władysławem Pawlakiem i Wiesławą
Żyszkowską).
11. Sieć pól odniesień przestrzennych w analizie,
definiowaniu i syntezie zróżnicowaniu cech środowiska geograficznego. W: Kartograficzny opis rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. RPBR–21, z. 4, Wrocław:
Akademia Rolnicza, 1990, s. 7–40 (wspólnie z Adamem Góreckim, Elżbietą Nowak-Ferdhus, Władysławem Pawlakiem i Wiesławą Żyszkowską).
12. Sieć pól odniesień przestrzennych w analizie,
definiowaniu i syntezie zróżnicowaniu cech środowiska
geograficznego. W: Urządzanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Sprawozdanie z badań wykonanych
w latach 1989–1990, RPBR–21, z. 11, Wrocław: Akademia Rolnicza, 1990, s. 176–192 (wspólnie z Adamem
Góreckim, Elżbietą Nowak-Ferdhus, Władysławem
Pawlakiem i Wiesławą Żyszkowską).
13. Metoda kartochromii w reprodukcji map we
lwowskiej Książnicy-Atlas. „Polski Przegl. Kartogr.”
T. 25, 1995, nr 1, s. 18–23.
14. Problemy kartografii terenów górskich. W: Góry
w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie
dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków: Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK, 1996, s. 39–64.
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15. Anwendung von manuellen und rechnergestützten Techniken zur Gestaltung von perspektivischen
Karten und von Panoramakarten. W: Kartographie,
Kommunikation, Kunst, Deutscher Kartographentag,
1 bis 6 Juni 1998 in Dresden, Tagungsführer, Dresden 1998, s. 67.
16. Kartograficzny ruch i rynek wydawniczy w Polsce
w latach 1989–2000. W: Kartografia polska u progu
XXI wieku. „Mat. Ogólnop. Konf. Kartogr.” T. 22, Warszawa 2000, s. 209–242 (wspólnie z Romanem Janusiewiczem).
17. Uogólnienie czy synteza mapy ogólnogeograficznej? W: Uproszczenie – uogólnienie – synteza.
„Główne problemy współczesnej kartografii” 2001.
Pod red. W. Pawlaka, Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska i Zakład Kartografii,
Wrocław 2001, s. 119–136.
18. Commercial cartography in Poland 1989−2000.
W: Proceedings of the 20th Intern. Cartogr. Confer.,
Beijing 2001, Vol. 2, s. 995−1001 (wspólnie z Romanem Janusiewiczem).
19. Pompa w rynek. „Geodeta” nr 6 (73), czerwiec
2001, s. 14–15 (m.in. o bezpłatnych mapach dołączanych do wielkonakładowych gazet).
20. Uprawnienia „na szóstkę”. „Geodeta” nr 8 (75),
sierpień 2001, s. 36. (także przedruk w: „Biul. Stow.
Kartogr. Polskich” nr 5-6, grudzień 2001 – kwiecień
2002, Wrocław 2001, s. 7–8).
21. Głos Stowarzyszenia Kartografów Polskich do
projektu rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych do zasobu. „Biul. Stow.
Kartogr. Polskich” nr 3-4, grudzień 2000 – kwiecień
2001, s. 5–9 (wspólnie z Romanem Janusiewiczem).
22. Redukcyjny charakter modelu kartograficznego.
W: Świat mapy – Świat na mapie. „Główne problemy
współczesnej kartografii” 2002. Pod red. W. Pawlaka,
Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego
Śląska i Zakład Kartografii, Wrocław 2002, s. 181–190.
23. Polnische Kartographie. W: Lexikon der Kartographie und Geomatik, Band 2 (Karto bis Zz), Heidelberg 2002, s. 229–231 (hasło w leksykonie).
24. Zawód „kartograf”. „Biul. Stow. Kartogr. Polskich”
nr 7, listopad 2002, wydanie konferencyjne, s. 8–12.
25. Samodzielne funkcje zawodowe w zakresie
kartografii. Tamże, s. 34–35 (wspólnie z Romanem
Janusiewiczem).
26. Uwagi SKP do projektu nowelizacji ustawy
„Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Tamże, s. 48–58
(wspólnie z Joanną Bac-Bronowicz).
27. Kształcenie kartografów w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego W: Księga
jubileuszowa. 50 lat Zakładu Kartografii. Pod red.
W. Spallka, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego,
Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2003, s. 26–39.
28. Problemy kartograficznej prezentacji terenów
górskich. Tamże, s. 55–67

29. Maszynopisy znalezione w szafie – walka
E. Romera o polski przemysł kartograficzny. „Biul.
Stow. Kartogr. Polskich” nr 8–10, kwiecień 2003 –
kwiecień 2004, s. 11–14
30. Metoda kartochromii w reprodukcji map w Książnicy-Atlas. Tamże, s. 15–20.
31. Międzynarodowa Wystawa Kartograficzna
w Warszawie 23.08 – 9.09.1934 r. Tamże, s. 20–29.
32. Kartograficzny obraz ukształtowania terenu –
koncepcja a realizacja. W: Co zwie się koncepcją
mapy? „Główne problemy współczesnej kartografii”
2005. Pod red. W. Pawlaka i W. Spallka, Wrocław,
Uniwersytet Wrocławski, 2005, s. 135–148.
33. Geograficzny kierunek w generalizacji ukształtowania terenu. W: Projektowanie i redakcja map.
„Główne problemy współczesnej kartografii” 2005.
Pod red. W. Pawlaka i W. Spallka. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 2005, s. 167–183.
34. Wykorzystanie Bazy Danych Ogólnogeograficznych do opracowania map tematycznych. W: Bazy
danych w kartografii. „Główne problemy współczesnej
kartografii” 2009. Pod red. W. Żyszkowskiej i W. Spallka.
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, Wrocław 2009,
s. 48–72 (wspólnie z Dorotą Borowicz).
35. Uwagi Zarządu Stowarzyszenia Kartografów
Polskich do projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. „Biul. Stow. Kartogr. Polskich”
nr 21–22, październik 2008 – marzec 2009, s. 4–5
(wspólnie z Joanną Bac-Bronowicz i Robertem Pajkertem).
36. Kształcenie w zakresie kartografii na kierunku
geografia na Uniwersytecie Wrocławskim. „Biul. Stow.
Kartogr. Polskich”, nr 23, październik 2009, s. 19–20,
(wspólnie z Wiesławą Żyszkowską).
37. Konkursy Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku”. Tamże, s. 50–53.
38. Opracowanie i redakcja średnioskalowej
mapy topograficznej obszaru górskiego w środowisku
ArcInfo. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 44, 2012, nr 1,
s. 30–45 (wspólnie z Kacprem Jancewiczem).
39. Dotychczasowy system uzyskiwania uprawnień zawodowych z zakresu kartografii i fotogrametrii.
„Biul. Stow. Kartogr. Polskich”, maj 2013, s. 11–12.
II. R e c e n z j e
40. Ziemia Kłodzka. Mapa turystyczna. Skala 1:90 000.
PPWK, Warszawa 1974. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 7,
1974, nr 2, s. 83–84.
41. Poznajemy Polskę. Atlas geograficzny dla
klasy IV. Opracowanie PPWK – Wydział Produkcyjny
Wrocław. PPWK, Warszawa 1975. „Polski Przegl.
Kartogr.” T. 9, 1977, nr 3, s. 122–123.
42. Atlas geograficzny dla klasy V. Opracowanie
PPWK – Oddział Produkcyjny Wrocław. PPWK, Warszawa 1985. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 18, 1986, nr 3,
s. 127–129.
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43. Tatry. Satelitarna mapa obrazowa – Satellite
Image Map. Skala 1:75 000. Warszawa 1994, Neokart-GIS. „Polski Przegl. Kartogr” T. 26, 1994, nr 3,
s. 163–165.
III. S p r a w o z d a n i a , w s p o m n i e n i a ,
biogramy
44. Powstanie i pierwszy okres działalności Sekcji
Kartograficznej SKNG im. Juliana Czyżewskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. „Polski Przegl. Kartogr.”
T. 9, 1977, nr 3, s. 137.
45. XI Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów. Przewodnik zjazdowy. SZSP,
Wrocław 1979, 87 s. (wspólnie z H. Chmalem).
46. V Szkoła Kartograficzna w Borowicach koło
Karpacza. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 22, 1990, nr 1-2,
s. 40–44.
47. VII Szkoła Kartograficzna w Polanicy-Zdroju.
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 23, 1991, nr 3, s. 116–119.
48. VIII Szkoła Kartograficzna we Wrocławiu.
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 26, 1994, nr 1, s. 55–59.
49. Sprawozdanie z zebrania założycielskiego
Stowarzyszenia Kartografów Polskich. „Biul. Stow.
Kartogr. Polskich” nr 1, październik 1999, s. 8–10
(wspólnie z Joanną Bac-Bronowicz i Romanem Janusiewiczem).
50. Sprawozdanie z I Walnego Zgromadzenia
Członków-Założycieli Stowarzyszenia Kartografów
Polskich. Tamże, s. 11–14 (wspólnie z Joanną Bac-Bronowicz).
51. Pierwsze zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Tamże, s. 15–16.
52. Wizyta Zarządu Głównego SKP w Głównym
Urzędzie Geodezji i Kartografii. Tamże, s. 17 (wspólnie z Joanną Bac-Bronowicz).
53. Sprawozdanie z II zebrania Zarządu Głównego
SKP we Wrocławiu. Tamże, s. 18.
54. Setna rocznica urodzin Profesora Józefa Wąsowicza. „Biul. Stow. Kartogr. Polskich”, nr 2, marzec
2000, s. 4–5.
55. Sprawozdanie z posiedzeń Zarządu Głównego SKP. Tamże, s. 12–14 (dot. zebrań III, IV, V i VI
wspólnie z Romanem Janusiewiczem).
56. Trzy pierwsze nagrody dla map Polskiego
Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych S.A.
Tamże, s. 23.
57. Protokół z I Zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kartografów Polskich. „Biul. Stow. Kartogr. Polskich”, nr 3-4, grudzień 2000 – kwiecień
2001, s. 23–25.
58. Rozstrzygnięcie Konkursu SKP „Mapa Roku”.
Tamże, s. 25–26.
59. Sprawozdanie z II zebrania Zarządu Głównego
SKP w nowej kadencji. Tamże, s. 28–30 (wspólnie
z Romanem Janusiewiczem).
60. „Mapa Roku” 2001. „Geodeta” Nr 12 (79), grudzień 2001, s. 55.

61. Posiedzenie Zarządu Głównego SKP we Wrocławiu. „Biul. Stow. Kartogr. Polskich” nr 5-6, grudzień 2001 – kwiecień 2002, s. 23–25.
62. Rozstrzygnięcie Konkursu SKP „Mapa Roku”
2001. Tamże, s. 26–27.
63. Wyniki konkursu SKP „Mapa Roku 2002”.
„Geodeta” nr 1, styczeń 2003, s. 69.
64. Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Zawód kartografa”. „Polski Przegl.
Kartogr.” T. 35, 2003, nr 1, s. 71−74 (wspólnie z Joanną Bac-Bronowicz).
65. I Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich pod hasłem „Zawód kartografa”.
„Przegl. Geodez.” R. 75, 2003, nr 4, s. 24–27 (wspólnie z Joanną Bac-Bronowicz).
66. Próba likwidacji Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii. „Biul. Stow. Kartogr. Polskich” nr 8–10,
kwiecień 2003 – kwiecień 2004, s. 23 (wspólnie z Joanną Bac-Bronowicz).
67. I Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Tamże, s. 53–57 (wspólnie z Joanną Bac-Bronowicz).
68. Rozstrzygnięcie konkursu „Mapa Roku 2002”.
Tamże, s. 63.
69. III Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich w Lądku Zdroju. „Polski
Przegl. Kartogr.” T. 34, 2004, nr 3, s. 239–240.
70. III Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich. „Biul. Stow. Kartogr.
Polskich” nr 11–12, maj 2004 – kwiecień 2005,
s. 11–13.
71. Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2003”. Tamże, s. 19.
72. Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia
Kartografów Polskich „Mapa Roku 2004”. „Biul. Stow.
Kartogr. Polskich” nr 13–15, maj 2005 – kwiecień
2006, s. 11–12.
73. Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia
Kartografów Polskich „Mapa Roku 2005”. „Polski
Przegl. Kartogr.” T. 38, 2006, nr 2, s. 201.
74. Jedna kartografia. II Zawodowa Konferencja
SKP „Zawód kartografa”, Wrocław i Polanica-Zdrój,
23–25 listopada 2006 r. „Geodeta” Nr 1 (140), styczeń 2007, s. 61.
75. II Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia
Kartografów Polskich „Zawód kartografa” we Wrocławiu i Polanicy-Zdroju. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 39,
2007, nr 1, s. 93–95.
76. Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2006”. Tamże, s. 96.
77. Informacja o zebraniach Zarządu Głównego
SKP w okresie od czerwca 2007 r. do kwietnia 2008 r.
„Biul. Stow. Kartogr. Polskich” nr 19–20, październik
2007 – kwiecień 2008, s. 19–21.
78. Konkurs map, atlasów i przewodników turystycznych na I Międzynarodowych Targach Turystycznych Wrocław 2009. „Biul. Stow. Kartogr. Polskich”
nr 21–22, październik 2008 – marzec 2009, s. 15-16.
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79. Rozstrzygnięcie konkursu „Mapa Roku 2007”
Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Tamże, s. 16–18.
80. Konkurs publikacji kartograficznych i przewodników turystycznych na I Międzynarodowych Targach Turystycznych Wrocław 2009. „Polski Przegl.
Kartogr.” T. 41, 2009, nr 2, s. 186–187.
81. III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia
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82. Konkurs „Mapa Roku 2008” Stowarzyszenia
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nr 3, s. 312–315 (wspólnie z Jerzym Ostrowskim).
87. Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2011”. „Polski Przegl.
Kartogr.” T. 44, 2012, nr 2, s. 195–196.
88. Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2013”. „Polski Przegl.
Kartogr.” T. 46, 2014, nr 3, s. 344–345.
89. Rozstrzygnięcie konkursu „Mapa Roku 2014”.
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 47, 2015, nr 3-4, s. 299– 300.
90. Rozstrzygnięcie konkursów Stowarzyszenia
Kartografów Polskich „Mapa Roku 2015” i „Mapa
Roku 2016”. „Polish Cartogr. Review. Suplement
w języku polskim” T. 2, 2017, nr 1, s. 134–136.
91. Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia
Kartografów Polskich „Mapa Roku 2017”. „Polish
Cartogr. Review. Suplement w języku polskim” T. 3,
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92. Laureaci medalu SKP: Mgr Jerzy Ostrowski,
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94. Wyniki konkursu Stowarzyszenia Kartografów
Polskich „Mapa Roku 2018”. „Polish Cartogr. Review.
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IV. R e d a k c j a p r a c z b i o r o w y c h
i czasopism
95. Baza danych w kartograficznym systemie informacyjnym. VIII Szkoła Kartograficzna. Wrocław,
18–20. 11. 1993. Zakład Kartografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja

Kartograficzna PTG. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1993 , 80 s. (wspólnie z Wiesławą Żyszkowską).
96. „Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich”,
półrocznik (od 2014 r. nieregularnie), 17 zeszytów,
numery: 1, październik 1999 – 28, czerwiec 2019.
Wrocław: Stowarzyszenie Kartografów Polskich (przy
współpracy Joanny Bac-Bronowicz i Romana Janusiewicza).
B. Mapy, panoramy, atlasy
I. M a p y i p a n o r a m y t u r y s t y c z n e
1. Góry Kaczawskie, mapa turystyczna z panoramą, DOIT, Wrocław 1975 (folder, z E. Malickim).
2. Góry Wałbrzyskie i Kamienne, mapa turystyczna
z panoramą, DOIT, Wrocław 1975 (folder, z E. Malickim).
3. Grupa Śnieżnika, mapa turystyczna z panoramą,
Dolnośląski Ośrodek Informacji Turystycznej, Wrocław 1975 (folder, z E. Malickim).
4. Karkonosze, mapa turystyczna z panoramą,
DOIT, Wrocław 1975 (folder, z E. Malickim).
5. Masyw Ślęży, mapa turystyczna z panoramą,
DOIT, Wrocław 1975 (folder, z E. Malickim).
6. Grzbiet Chełmu, mapa turystyczna. W: F. Kremser, Góra Św. Anny, KAW, Katowice 1977 (folder,
z E. Malickim).
7. Mapa perspektywiczna okolic schroniska „Murowaniec”. W: Schronisko PTTK „Murowaniec” na
Hali Gąsienicowej, PTTK, Warszawa 1977 (folder).
8. Mapa perspektywiczna okolic schroniska na
Hali Ornak. W: Schronisko PTTK na Hali Ornak,
PTTK, Warszawa 1979 (folder).
9. IV Bieg Gwarków, Andrzejówka – Góry Suche
15.02.1981, mapa perspektywiczna, KAW, Wrocław
1981 (plakat); nast. wydania 1984, 1986.
10. Okolice Równicy, mapa perspektywiczna.
W: Schronisko PTTK na Równicy, PTTK, Warszawa
1981 (folder).
11. Okolice Szczyrku, mapa perspektywiczna.
W: Dom Wycieczkowy PTTK na Równicy, PTTK,
Warszawa 1981 (folder).
12. Okolice Szyndzielni, mapa perspektywiczna.
W: Schronisko PTTK na Szyndzielni, PTTK, Warszawa 1981 (folder).
13. Mapa perspektywiczna Karkonoszy. W: Panorama Karkonoszy, Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej (COIT), Warszawa 1992; także w jęz. ang.
i niem.
14. Mapa perspektywiczna Karkonoszy. W: P. Migoń, Karpacz, przewodnik turystyczny, Eko-Graf,
Wrocław 1992 oraz P. Migoń, Szklarska Poręba.
Przewodnik turystyczny, Eko-Graf, Wrocław; także
w jęz. niem.
15. Szczeliniec Wielki – widok z tarasów płd.-wsch.
W: Góry Stołowe. Mapa turystyczna 1:50 000, Eko-Graf, Wrocław 1993 (fotopanorama).
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16. Szczeliniec Wielki – widok z tarasu pod schroniskiem „Na Szczelińcu”. W: Góry Stołowe. Mapa
turystyczna, 1:50 000, Eko-Graf, Wrocław 1993
(fotopanorama).
17. Panorama wschodniej części Karkonoszy.
W: Karpacz, praktyczny przewodnik, Eko-Graf, Wrocław 1994 (folder).
II. P l a n y m i a s t i o g r o d ó w z o o l o g i c z n y c h
18. Wrocławskie ZOO, Eko-Graf, Wrocław 1989
(mapa-folder); nast. wyd. 1990, 1992, 1993.
19. Łódzkie ZOO, Eko-Graf, Wrocław 1991 (mapa-folder).
20. Płockie ZOO, Eko-Graf, Wrocław 1991 (mapa-folder).
21. Opolskie ZOO, Eko-Graf, Wrocław 1991 (mapa-folder, z E. Nowak-Ferdhus).
22. Śląski Ogród Zoologiczny, Eko-Graf, Wrocław
1991 (mapa-folder, z E. Nowak-Ferdhus).
23. Karpacz. Plan miasta, 1:10 000, Eko-Graf,
Wrocław 1992.
III. R e d a k c j a m a p t e m a t y c z n y c h
24. Mapa sozologiczna Polski, 1:50 000, 64 arkusze, Główny Geodeta Kraju, Warszawa 2001, 2002
(z J. Rzepeckim).
25. Mapa hydrograficzna Polski, 1:50 000, 49 arkuszy, Główny Geodeta Kraju, Warszawa 2001, 2002
(z J. Rzepeckim).
IV. R e d a k c j a t e c h n i c z n a m a p i p l a n ó w
26. Częstochowa. Plan miasta, 1:10 000, Eko-Graf, Wrocław 1991 (z J. Błędowskim i R. Janusiewiczem).
27. Góry Izerskie. Mapa turystyczna, 1:50 000,
Eko-Graf, Wrocław 1991 (z J. Błędowskim i R. Janusiewiczem); wyd. II popr. 1993.
28. Opole. Plan miasta, 1:20 000, Eko-Graf, Wrocław 1991 (z J. Błędowskim i A. Małym).
29. Leszno. Plan miasta, 1:15 000, Eko-Graf, Wrocław 1992 (z J. Błędowskim i A. Małym).
30. Łuków. Plan miasta, 1:14 000, Eko-Graf, Wrocław
1992 (z J. Błędowskim, J. Ostrowskim i W. Ostrowskim).
31. Masyw Ślęży. Mapa turystyczna, 1:50 000,
Eko-Graf, Wrocław 1992 (z J. Błędowskim i R. Janusiewiczem).
32. Pojezierze Leszczyńskie, część zachodnia.
Mapa turystyczna, 1:50 000, Eko-Graf, Wrocław
1992 (z J. Błędowskim i J. Stępień).
33. Karkonosze. Mapa turystyczna, 1:50 000. Eko-Graf, Wrocław 1993 (z J. Błędowskim).
34. Śląsk. Mapa turystyczno-samochodowa,
1:300 000, Eko-Graf, Wrocław 1993 (z J. Błędowskim).

35. Wrocław. Plan miasta, 1:20 000, Eko-Graf, Wrocław 1993 (z J. Błędowskim); wyd. II popr. 1994.
36. Wybrzeże Bałtyku, Dziwnów – Rewal – Niechorze. Mapa turystyczna, 1:50 000, Eko-Graf, Wrocław 1993 (z J. Błędowskim).
37. Wybrzeże Bałtyku, Mrzeżyno – Jarosławiec.
Mapa turystyczna, 1:50 000, Eko-Graf, Wrocław
1993 (z J. Błędowskim).
38. Góry Stołowe. Mapa turystyczna, 1:50 000,
Eko-Graf, Wrocław 1993 (z J. Błędowskim).
39. Góry Wałbrzyskie i Kamienne. Mapa turystyczna, 1:50 000, Eko-Graf, Wrocław 1994 (z J. Błędowskim).
40. Szklarska Poręba. Plan miasta, 1:12 000, Eko-Graf, Wrocław 1994 (z J. Błędowskim).
41. Karkonosze. Mapa zimowa, 1:50 000, Eko-Graf,
Wrocław 1994 (z J. Błędowskim).
42. Wrocław. Plan miasta, 1:20 000, Eko-Graf,
Wrocław 1995 (oprac. techniczne do druku triadowego, z J. Błędowskim).
V. R y s u n e k s k a ł i c i e n i o w a n i e r z e ź b y
terenu
41. Tatry, 1:50 000. W: Atlas Tatrzańskiego Parku
Narodowego, Zakopane – Kraków 1985, tablice: 3,
12, 18, 20, 26, 27 (cieniowanie i rysunek skał).
42. Tatry polskie i słowackie. Mapa turystyczna,
1:50 000, Eko-Graf, Wrocław 1995. (rysunek skał).
43. Tatry. W: Mapa topograficzna 1:50 000, GUGiK
(PUWG-92), arkusze: M-34-100-B Zakopane, M-34101-A Murzasichle, 1997 (rysunek skał).
44. Góry Bystrzyckie i Orlické Hory. Mapa turystyczna 1:50 000, PPWK S.A., Warszawa − Wrocław 1999 (cieniowanie).
VI. R y s u n k i i p l a n s z e p o g l ą d o w e
45. Naturalne i kulturowe składniki krajobrazu (rysunek poglądowy), w: Atlas geograficzny do szkoły
podstawowej. Blok przyroda. PPWK S.A., Warszawa
− Wrocław 1999, s. 2−3.
46. Składniki krajobrazu, szkolna plansza ścienna,
PPWK S.A., Warszawa − Wrocław 2000 (z C. Mazurem, A. Klimczewską i J. Sikorskim).
VII. O p r a c o w a n i e i r e d a k c j a a t l a s ó w
47. Atlas geograficzny do szkoły podstawowej. Blok
przyroda, PPWK S.A., Warszawa − Wrocław 1999,
s. 32; redakcja wydawnicza (z S. Bujno, A. Kajochem,
R. Nowackim, A. Rybińską-Tybel i A. Szymankiem).
48. Atlas Przyroda, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2004, 88 s. (z D. Borowicz i W. Spallkiem); ukazało się również wydanie drugie (2005) i trzecie
(2008). Na podstawie wydania trzeciego atlas ukazał się w Wydawnictwie IBIS.
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49. Atlas Przyroda: multimedialny program edukacyjny, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2004, 31 s.
(dysk optyczny – CD-ROM, z D. Borowicz i W. Spallkiem).
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50. Atlas Geografia, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2005, 88 s. (z D. Borowicz i W. Spallkiem).
Atlas ukazał się również w Wydawnictwie IBIS.

Siedemdziesięciolecie urodzin dr. inż. Pavla Neytcheva
W grudniu 2020 r. do grona kartografów, którzy
ukończyli siedemdziesiąt lat, dołączył dr inż. Pavel
Neytchew, zasłużony nauczyciel akademicki od ponad
czterech dekad związany z Uniwersytetem Gdańskim. Rocznica ta jest dobrą okazją, aby przedstawić
postać, zasługi i oryginalny dorobek przybysza z dalekiej Bułgarii.
Pavel Stoyanov Neytchev urodził się 10 grudnia
1950 r. w Sofii. Tam w latach 1957–1968 uczęszczał
do szkoły podstawowej i średniej. W 1968 roku rozpoczął studia w Wyższym Instytucie Inżynieryjno-Budowlanym (obecnie Uniwersytet Architektury,
Budownictwa i Geodezji) w Sofii i w 1974 r. otrzymał
dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra inżyniera geodety, specjalność
geodezja, fotogrametria i kartografia. Po odbyciu
obowiązkowej służby wojskowej w lipcu 1976 r. rozpoczął pracę jako mgr inż. geodeta w Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych i Wykonywania Map
Geologicznych w Sofii, kontynuowaną następnie
w latach 1977–1979 w instytucji o podobnym profilu
„Metalurgprojekt”.
Ożeniony w 1974 r. z Polką Bożeną Lentas, w roku
1979 zdecydował się zamieszkać w Polsce. Uzyskawszy zezwolenie na pobyt stały i otrzymawszy
Kartę Stałego Pobytu, w sierpniu 1980 r. został
zatrudniony na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Kartografii i Fotointerpretacji na etacie naukowo-technicznym. Ukończenie
w roku akademickim 1985/1986 rocznego Studium
Doskonalenia Pedagogicznego na tym uniwersytecie umożliwiło mu przejście na etat naukowo-dydaktyczny, a tym samym podjęcie zajęć dydaktycznych.
W kolejnych latach jako asystent a następnie starszy
asystent (1987–1996) w Zakładzie Kartografii i Fotointerpretacji, prowadził zgodnie z programem studiów
zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń
z zakresu fotointerpretacji, kartografii i topografii oraz
informatyki w geografii.
Jako nauczyciel akademicki prowadził wykłady i ćwiczenia, które charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym. Z racji swojego wykształcenia
(geodezja, kartografia i fotogrametria), był kompetentną osobą do prowadzenia zajęć na kierunkach
geografia, gospodarka przestrzenna oraz gospodarka
wodna i ochrona zasobów wodnych. Dla studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych opracował autorskie programy w zakresie przedmiotów: Kartografia
i topografia, Geodezja i kartografia, Teledetekcja oraz

Ćwiczenia terenowe z topografii. Zostały one pozytywnie ocenione przez wiodące kartograficzne i teledetekcyjne krajowe ośrodki uniwersyteckie.

W latach dziewięćdziesiątych był ponadto zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin jako ceniony
wykładowca w Środowiskowym Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie oraz w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku,
a w latach późniejszych był wykładowcą informatyki
w Bałtyckiej Szkole Humanistycznej i w Gdańskiej
Wyższej Szkole Humanistycznej. „Zapalony” do pracy
dydaktycznej pozostał także wierny zaangażowaniu
na rzecz szkolnictwa średniego i policealnego; był
zatrudniony m.in. w Policealnej Szkole „Novum”
w Gdańsku oraz wykładał topografię w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie.
W październiku 1996 r. obronił na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską pt. Język czy kod kartograficzny
– analiza porównawcza (promotorem był prof. dr hab.
Wiktor Grygorenko z Uniwersytetu Warszawskiego)
i uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. W tym samym roku objął stanowisko adiunkta,
a od 2007 r. aż do przejścia na emeryturę w roku
2019 pełnił funkcję kierownika Pracowni Kartografii,
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Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej
w Katedrze Limnologii UG.
Zainteresowania badawcze Pavla Neytcheva1 dotyczą przede wszystkim kartografii teoretycznej. Są
one skoncentrowane na tematyce związanej z nurtem
semiotyki kartograficznej, traktującej znak jako kod,
w którym system tworzenia jednostek komunikacyjnych w trakcie redagowania obrazu mapy może być
porównywany do kodu podwójnie artykułowanego
(dwuklasowego), jakim jest język naturalny. Niemniej
jednak obiektami jego zainteresowań badawczych
są również zagadnienia związane z kartografią stosowaną, np. zastosowanie informatyki przy opracowaniu algorytmów bazy wiedzy kartograficznej,
wykorzystywanych w wysoce zautomatyzowanym
procesie redakcji map tematycznych. Interesuje go
również opracowanie odpowiednich metod prezentacji kartograficznej przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu informacji wizualnej, a także
wykorzystanie kartograficznej metody badań do analizy zmian linii brzegowej obiektów hydrograficznych.
Z kolei spośród zagadnień związanych z teledetekcją
stosowaną, interesuje go wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w zdalnym badaniu śródlądowych zbiorników wodnych.
W 2013 roku przedstawił na zebraniu w Katedrze
Kartografii prowadzonym pod kierunkiem przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
monografię pt. Kognitywistyczne podejście do genezy
i istoty języka mapy z zamiarem podjęcia procedury
habilitacyjnej. Monografia stanowi studium porównawcze systemu języka mapy do systemów języków
naturalnych (etnicznych). Analizę przeprowadzono
na kilku płaszczyznach badawczych dotyczących
wielu dyscyplin naukowych jak biologia, neuropsychologia, psychologia, filozofia poznawcza, antropologia, kartografia, wreszcie językoznawstwo. Ze
względu na tak dużą multidyscyplinarność pracy wyrażono obawy, czy Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, ale także jakikolwiek inny wydział byłby
kompetentny do przeprowadzenia tego przewodu.
Dorobek publikacyjny Pavla Neytcheva liczy
46 pozycji (w tym 10 o zasięgu międzynarodowym).
Ponadto jest redaktorem dwóch atlasów oraz współautorem i współredaktorem pięciu map.
Pavel Neytchev zawsze starał się aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym w kraju i za granicą. Brał
czynny udział w krajowych oraz międzynarodowych
1
Jubilat był od dawna doskonale znany w naszym środowisku jako Paweł Nejczew, jednak wobec przepisów
dotyczących cudzoziemców w 1998 roku musiał zmienić
we wszystkich dokumentach zapis swojego imienia i nazwiska zgodnie z formą transkrypcji angielskiej zapisanej w
paszporcie.

konferencjach i sympozjach naukowych. Wygłosił
referaty na sześciu konferencjach i sześciu sympozjach międzynarodowych. W kraju wygłosił referaty
na dziesięciu ogólnopolskich konferencjach, trzech
szkołach kartograficznych oraz na siedmiu sympozjach.
Brał czynny udział w organizowaniu czterech
ogólnopolskich konferencji oraz dwóch sympozjów
(międzynarodowego i ogólnopolskiego). Szczególnie
dużym zaangażowaniem wykazał się w 2002 roku
jako członek Komisji Kartografii Teoretycznej Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Z jego inicjatywy
w lipcu tego roku odbyło się w Gdańsku Międzynarodowe Sympozjum Komisji Kartografii Teoretycznej
MAK pt. „The Selected Problems of Theoretical Cartography 2002”, zorganizowane przez Pracownię
Kartografii i Fotointerpretacji UG. Z kolei w 2015 r.,
jako członek Krajowego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy, zainicjował zorganizowanie w Instytucie Geografii UG Ogólnopolskiej
Otwartej Sesji Naukowej pt. „Mapa w służbie społeczeństwu” z wystawą map pod tym samym tytułem.
Sesja została zorganizowana przez Pracownię Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Katedry Limnologii UG. Biblioteka Gdańska
PAN przyłączyła się do przedsięwzięcia, użyczając
część swojej wystawy map pt. „Historia mapy”. We
wrześniu 2018 r., jako przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego, przygotował i nadzorował przebieg
XLI Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Gdańsku pt. „Funkcjonalność a estetyka map”, zorganizowanej przez Oddział Kartograficzny PTG, Katedrę
Limnologii UG, Pracownię Kartografii, Teledetekcji
i Systemów Informacji Geograficznej UG oraz Bibliotekę Gdańską PAN.
Dr inż. Pavel Neytchev należał lub dalej należy do
kilku międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń
oraz organizacji naukowych: był członkiem Grupy
Roboczej ds. Kartosemiotyki działającej przy Komisji
Zagadnień Teoretycznych i Definicji w Kartografii MAK
(1995–1999), a następnie wieloletnim członkiem Komisji Kartografii Teoretycznej MAK (1999–2019). Na
polu krajowym od 2000 r. jest członkiem Oddziału
Kartograficznego PTG, w którym pełnił funkcje
członka Zarządu (2003–2006) i wiceprzewodniczącego Zarządu (2012–2020). Był także członkiem
Stowarzyszenia Kartografów Polskich (1999–2016),
członkiem Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (1999–2019), członkiem Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN
(2000–2016), wreszcie członkiem Krajowego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy
(2015–2016).
Życzymy naszemu Jubilatowi zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Maria Pelczar (Gdańsk)
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Bibliografia publikacji dr. inż. Pavla Neytcheva
A. Piśmiennictwo
I . A r t y k u ł y, r e f e r a t y, n o t a t k i
1. Neobchodimost ot prowerka na opornata geodezyczeska mreża sled zemetresenija. „Geodezija,
Kartografija, Zemeustrojstwo”, 1978, z. 2, s. 7–9, Sofia
(w jęz. bułgarskim).
2. Predłożenie za upotrebata na njakoi termini
w oblastta na distancionnoto izsledwane, „Geodezija,
Kartografija, Zemeustrojstwo”, 1981, z. 3, s. 33–36,
Sofia (w jęz. bułg.).
3. Określenie kąta podchodzenia fali za pomocą
radaru nawigacyjnego. „Inżynieria Morska”, 1983, nr 4,
s. 343–346 (wspólnie z Adamem Lewandowskim).
4. Podobieństwo języka kartograficznego do języka
naturalnego i jego znaczenie w procesie percepcji
i interpretacji mapy. IV Szkoła Kartograficzna na temat „Grafika Kartograficzna”, 4−10 maja 1988, Koninki, 10 s.
5. An attempt to correlate cartographic and natural language. W: 14-th International Cartographic
Conference of ICA, August 17−24 1989, Budapest, Hungary. Abstracts – Resumes. Budapest 1989, s. 471.
6. Badania zmian linii brzegowej wybrzeża polskiego na podstawie map. W: XVIII Ogólnopolska
Konferencja Kartograficzna na temat „Wykorzystanie
dawnych map we współczesnej kartografii i pracach
naukowo-badawczych”, Gdańsk 28−29 września 1989.
Gdańsk 1989, s. 1–3 (wspólnie z Marią Pelczar,
Janem Szeligą i Janem Ziółkowskim).
7. Wykorzystanie wzorów krakowianowych do przeliczenia współrzędnych Gaussa-Krugera dla wąskich
pasów równoleżnikowych. „Przegl. Geodez.” R. 61,
1989, nr 11, s. 14–15 (wspólnie z Jana Szczurkiem).
8. Kartometryczna analiza zmienności linii brzegowej we wschodniej części polskiego wybrzeża
Bałtyku w okresie ostatniego stulecia. „Rozprawy
Hydrotechniczne” Z. 51, 1990 , s. 69–114 (wspólnie
z Marią Pelczar i Aleksandrem Mielczarskim).
9. The similarity between cartographic and the
natural language, resulting from the two-level nature
of cartographic code. W: 17th International Cartographic Conference and 10th General Assembly of
ICA, September 3–9 1995, Barcelona, Proceedings.
Barcelona 1995, part 2, s. 2102–2109.
10. The structure of the map language. 18th Intern.
Cartographic Conference of ICA, Stockholm, Sweden,
June 23–27, 1997. Gdańsk: Pracownia Kartografii
i Fotointerpretacji Uniwersytetu Gdańskiego, 1997,
30 s. (załącznik do prezentacji posterowej).
11. Generalizacja kartograficzna w ujęciu lingwistycznym. W: Problemy kartografii tematycznej. „Mat.
Ogólnop. Konf. Kartogr.” T. 20, Lublin 1998, s. 34–39.
12. Propozycja nauczania kartografii w szkole
w oparciu o jej koncepcję lingwistyczną. W: Karto-

grafia w polskim systemie edukacyjnym. „Mat. Ogólnop.
Konf. Kartogr.” T. 21, Słupsk 1999, s. 45–51.
13. Research in map semiotics in the Polish language area. W: Map semiotics around the world.
Proceedings of a seminar of the Working Group on
Map Semiotics (Dresden, Germany, June 20–21,
1997) with additional contributions. Regina: University of Regina, 1999, s. 137–157.
14. Concerning syntactic components of cartographic sentence. W: The Selected Problems of
Theoretical Cartography 2000, Dresden University
of Technology, International Cartographic Association, Dresden, s. 31–39.
15. Syntactic components of cartographic sentence. W: Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, ICC 2001, Beijing, China, August
6–10, 2001, Mapping the 21st Century, Beijing 2001,
Vol. 5, s. 3129–3138.
16. Mapa a nowoczesne środki przekazu informacji.
W: Mapa w systemach komputerowych. „Mat. Ogólnop.
Konf. Kartogr.” T. 23, Szczecin 2001, s. 39–48.
17. The main trends of theoretical cartography and
the map language. W: The Selected Problems of
Theoretical Cartography 2002. Red. A. Wolodtschenko,
International Cartographic Association, Dresden 2002,
s. 45–48.
18. Semiotic-linguistic aspects of cartographic generalization. W: Maschinen und Geschichte. Beiträge
des 9. Internationalen Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Semiotik, „Dresdner Studien zur Semiotik“, 2003, CD-Version, Dresden, s.1−9.
19. Potencjał znaczeniowy jako wskaźnik unikalności
znaku kartograficznego. W: Kartografia tematyczna
w kształtowaniu środowiska geograficznego, „Mat.
Ogólnop. Konf. Kartogr.” T. 25, Poznań 2004, s. 92–101.
20. The cartographic research method in the light
of the linguistic concept of the map language. W: Mapping approaches into a changing world, Proceedings
of the XXII Cartographic Conference, Printed- and
CD-version, A Coruña 2005, s. 1–8.
21. Miejsce kartograficznej metody badań w szkolnej edukacji kartograficznej. W: Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce, „Mat. Ogólnop. Konf.
Kartogr.” T. 31, Warszawa 2005, s. 260–267.
22. Lingwistyczna natura symbolizmu mapowego.
„Systemy Logistyczne Wojsk” T. 32, Warszawa 2006,
Wojskowa Akademia Techniczna, s. 177–190.
23. Konfrontacja mechanizmów redakcji map w systemach informacji geograficznej (GIS) z regułami
„gramatycznymi” i „organizacyjnymi” języka mapy.
W: Kartograficzne programy komputerowe. Konfrontacja teorii z praktyką. Pod red. W. Żyszkowskiej
i W. Spallka, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2007, s. 59–80.
24. Baza wiedzy kartograficznej nieodzownym
komponentem systemów informacji geograficznej.
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W: Współczesne problemy metodyki kartograficznej,
Pod red. M. Sirko i P. Cebrykowa, „Prace i Studia
Kartograficzne” T. 1, Lublin 2007, s. 184–194.
25. Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Katedrze Limnologii
Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. „Polski
Przegl. Kartogr.” T. 39, 2007, nr 4, s. 367.
26. Wyodrębnianie obiektów na zdjęciach lotniczych
wzorowane na mechanizmach ludzkiego umysłu do
przetwarzania wrażeń wzrokowych celem ich przyporządkowania do systemu naturalnych pojęć geoinformacji obrazowej. W: Materiały V Ogólnopolskiego
Sympozjum Naukowego „Geoinformacja obrazowa
w świetle aktualnych potrzeb”, 15−17 października
2008, Międzyzdroje, s. 63.
27. The cartographic knowledge base in formulation of linguistic current of map semiotics. „Geografija”
T. 44, Vilnius 2008, nr 2, s. 75–82.
28. O prawie autorskim w kartografii nieco inaczej.
„Biul. Stow. Kartogr. Polskich” nr 23, październik
2009, s. 45–46.
29. Ograniczenia występujące przy redakcji map
elektronicznych przeznaczonych do użytkowania
w elektronicznych urządzeniach mobilnych. W: Polska
kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych. Pod. red. J. Koryckiej-Skorupy i J. Ostrowskiego, „Prace i Studia Kartograficzne” T. 3, 2010,
s. 165–178.
30. Zdanie kartograficzne a teoria gramatyki uniwersalnej Chomsky’ego. W: Pragmatyka w kartografii.
XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna,
Poznań 25–26.10.2012. Streszczenia referatów i posterów. Poznań 2012, s. 18.
31. Czy przekaz dokonywany za pomocą mapy
można traktować jako zapis stenograficzny? W: Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii.
XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna.
Toruń, 23–24 października 2014 roku. Streszczenia
referatów i posterów. Toruń 2014, s. 33–35.
32. Katedra Limnologii i Pracownia Kartografii,
Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej.
W: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego. Teraźniejszość i przeszłość. Pod. red. J.A. Wendta. Kraków:
Wydawn. Libron – Filip Lohner, 2016, s. 259–289
(wspólnie z Magdaleną Borowiak).
33. Udział Zakładu Kartografii Uniwersytetu Gdańskiego w rozwoju kartografii i historii kartografii
w Polsce w ostatnim półwieczu. W: Szkoły, ośrodki
i twórcy polskiej historii kartografii (1945–2015). Pod
red. T. Bogacz i B. Konopskiej. „Z Dziejów Kartografii”
T. 20, Warszawa 2016, s. 125–132.
II. P o d r ę c z n i k i , s k r y p t y
(zbiory wykładów w postaci prezentacji
multimedialnych na CD)
34. Teledetekcja. Pracownia Kartografii i Fotointerpretacji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999
(pliki „pdf”).

35. Kartografia i topografia. Pracownia Kartografii,
Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 (pliki „pdf”).
36. Geodezja i kartografia dla kierunku Gospodarka
Przestrzenna. Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 (pliki „pdf”).
37. Geodezja i kartografia dla kierunku Gospodarka
Przestrzenna. Wyd. 2, popr. i uzup. Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014
(pliki „pdf”).
38. Kartografia i topografia. Wyd. 2, popr. i uzup.
Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2014 (pliki „pdf”).
39. Geodezja i kartografia dla kierunku Gospodarka
Wodna i Ochrona Zasobów Wód. Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015
(pliki „pdf”).
40. Teledetekcja. Wyd. 2, popr. i uzup. Pracownia
Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015
(pliki „pdf”).
III. S p r a w o z d a n i a , ż y c i o r y s y
41. Międzynarodowe sympozjum na temat wybranych problemów kartografii teoretycznej w Gdańsku.
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 34, 2002, nr 4, s. 322–324
(20 i 21 VII 2002).
42. Czwarte Wileńskie Seminarium Kartograficzne
z serii „Kartografia a kartosemiotyka”. „Polski Przegl.
Kartogr.” T. 40, 2008, nr 1, s. 111 (16 XI 2007).
43. Dr Jan Ziółkowski 11 II 1945 – 2 V 2010. „Polski
Przegl. Kartogr.” T. 42, 2010, nr 2, s. 165–166.
44. Siedemdziesięciolecie urodzin dr Marii Pelczar.
„Polski Przegl. Kartogr.” T. 43, 2011, nr 1, s. 85–86.
45. Dr hab. prof. UG Jan Szeliga. W: 70 lat gdańskiego ośrodka geograficznego. Teraźniejszość i przeszłość. Kraków: Wydawn. Libron – Filip Lohner, 2016,
s. 85–86.
46. Szeliga Jan Stefan (ur. 1933). W: Geografowie
polscy. Słownik biograficzny. Pod. red. A. Jackowskiego, K. Krzemienia i I. Sołjan. Kraków: Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2018, t. 3,
R–Ż, s. 1627–1628.
IV. T ł u m a c z e n i a a r t y k u ł ó w z j ę z y k a p o l skiego na bułgarski
47. Stanisław Pachuta, Ryszard Kościelewski,
Eugeniusz Pociecha: Lazeren teodolit TEO LAS KP-5.
„Geodezija, Kartografija, Zemeustrojstwo” R. 1977,
z. 3, Sofia.
48. Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer: Rekułtiwirane na obruszenite zemi w Polsza. „Geodezija,
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Kartografija, Zemeustrojstwo” R. 1977, z. 6, s. 24–29,
Sofia.
49. Stanisław Tymowski: Polskata geodezija w perioda 1918–1978. „Geodezija, Kartografija, Zeme
ustrojstwo” R. 1979, z. 2, Sofia.
B. Mapy i atlasy
I. O p r a c o w a n i e i r e d a k c j a a t l a s ó w
1. Atlas geograficzny dla klas VI–VII. Red. J. Mordawski, Gdańsk: Wyd. M. Rożak, 1998 (opracowanie z zespołem współautorów)
2. Atlas Miasta Gdańsk, 1:10 000. Gdańsk: Forum
44, 1999.
3. Atlas Miasta Gdynia, 1:10 000. Gdańsk: Forum
44, 2000.
II. A u t o r s t w o i r e d a k c j a m a p
4. Mapa okolic Gdańska, skala 1:100 000, z planami
miast Kartuzy, Pruszcz Gdański i Żukowo. Sopot:
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Wyd. P.H.Z. i W. „NEIMEX”, 1992 (wspólnie z Janem
Szeligą i Janem Ziółkowskim).
5. Rozmieszczenie obiektów Uniwersytetu Gdańskiego na terenie Trójmiasta, skala 1:15 000. Gdańsk:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 1995
(5 plansz, wspólnie z Janem Ziółkowskim).
6. Gdańsk – plan parkingów, skala 1:45 000. Gdańsk:
Zarząd Portu Gdańsk S.A., 1997 (wspólnie z Janem
Ziółkowskim).
7. Gdańsk – XL Zjazd PTCh i SITPCHem, skala
1:45 000. Gdańsk: Komitet Organizacyjny XL Zjazdu
PTCh i SITPChem, 1997 (wspólnie z Janem Ziółkowskim).
8. City map of Gdansk (Plan miasta Gdańska).
Wersja tradycyjna, skala 1:45 000 i wersja internetowa. Materiały na sympozjum międzynarodowe
„The selected problems of theoretical cartography
2002”. Gdańsk 2002 (wspólnie z Janem Ziółkowskim).

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Supraślu
Zgodnie z decyzją Zespołu Historii Kartografii przy
Instytucie Historii Nauki PAN z października 2018 roku
o odbywaniu cyklicznych ogólnokrajowych spotkań
nie corocznie jak dotychczas, lecz co dwa lata, po
pamiętnej konferencji na warszawskim Zamku Królewskim nt. „Mapa w służbie państwa” kolejna XXXIII
Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna odbyła się
po takiej właśnie przerwie, w dniach 16–18 września
2020 roku, tym razem w podlaskim miasteczku Supraśl 14 km od Białegostoku.
Inicjatywa tego spotkania, a także jego tematyki
wyszła bowiem z Wydziału Historii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku,
a konkretnie od profesora tej uczelni, dr. hab. Karola
Łopateckiego z Katedry Historii Nowożytnej, aktywnego od kilkunastu lat także na polu historii kartografii.
Wydział ten był również jednym z trzech i w zasadzie
głównym współorganizatorem konferencji, obok tradycyjnie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN
oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej dr hab. Jakub Niedźwiedź kierował
projektem badawczym „Związki literatury polskiej z kartografią w XVI– I połowie XVII wieku”, zwieńczonym
kilkoma obszernymi publikacjami. To właśnie badania w ramach owego projektu stały się impulsem do
wyboru i sformułowania oryginalnego tematu konferencji w Supraślu, mianowicie „Mapa a tekst. Związki
kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury”, przy
czym związki te zamierzono rozpatrzyć w czterech
aspektach: w jaki sposób literatura inspiruje powsta-

nie map, jak współdziałają ze sobą publikowane
wspólnie teksty i mapy, jak mapy inspirują powstanie
tekstów literackich oraz jaką rolę pełnią teksty będące
integralną częścią map (toponimy, legendy, komentarze, dedykacje itp.).
W jakim stopniu udało się ten ambitny program
zrealizować, pokazał przebieg dwuipółdniowych obrad
w sali konferencyjnej hotelu „Supraśl”. Brało w nich
udział – w zależności od sesji od 22 do 28 osób spośród 43 zarejestrowanych uczestników, z których
część zrezygnowała jednak z przyjazdu na konferencję z obawy przed skutkami epidemii. Organizatorzy zaryzykowali bowiem odbycie obrad w tradycyjnej
formie, a nie „zdalnie”, odpowiednio zadbawszy o ich
bezpieczny przebieg (zachowanie dystansu w mieszczącej znacznie więcej osób sali, obowiązek noszenia wręczonych wszystkim maseczek).
W programie obrad umieszczono 37 referatów
(w broszurze ze zwięzłymi streszczeniami nawet 41),
ale ostatecznie z powodu wspomnianej nieobecności
części autorów uczestnicy konferencji wysłuchali
32 wystąpień, które wypełniły 11 krótkich sesji, kończonych zwykle mniej lub bardziej ożywionymi dyskusjami.
Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła sesja inauguracyjna, otwarta przez przewodniczącego Zespołu
Historii Kartografii przy IHN PAN dr. hab. Radosława
Skryckiego oraz prodziekana Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku dr. hab. Tomasza Mojsika. Wykład wprowadzający
pod intrygującym tytułem O pożytkach studiowania
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Ryc. 1. Obrady XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii w Supraślu (fot. K. Łopatecki)

literatury i kartografii wygłosił Jakub Niedźwiedź (UJ),
zwracając m.in. uwagę na nowe podejścia do naszej
dyscypliny, w tym zwłaszcza na tzw. kartografię krytyczną w ujęciu J.B. Harleya i D. Woodwarda oraz
podkreślając korzyści płynące z badań interdyscyplinarnych w zakresie literaturoznawstwa i historii
kartografii. Po nim Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)1 mówił o roli atlasu A. Orteliusa (1570)
i opisu Polski B. de Vigenére’a (1573) w kształtowaniu
ówczesnego obrazu naszego kraju jako mocarstwa
europejskiego, a Marzena Liedke (również Uniwersytet w Białymstoku) przypomniała postać i dorobek
profesora Stanisława Alexandrowicza (1921–2015)
w dziedzinie historii kartografii, a w szczególności jego
zasługi w okresie zatrudnienia w białostockiej filii
Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1977–1989.
Począwszy od 2016 roku do programów kolejnych konferencji historyków kartografii wprowadzono
tzw. sesje studencko-doktoranckie z piętnastominutowymi wystąpieniami właśnie studentów i doktorantów mających okazję podzielić się wynikami swoich
prac dotyczących dawnej kartografii, przy czym niekoniecznie związanych z aktualnym tematem obrad.
Tak było również w Supraślu, gdzie następne dwie
sesje miały taki właśnie charakter. W pierwszej z nich
Michał Mauks z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
1
Ilekroć po nazwisku autora referatu jako miejsce jego
zatrudnienia podany jest Uniwersytet w Białymstoku, zawsze chodzi o jego Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Gdańskiego zajął się genezą powstania i propagandowym charakterem tzw. mapy Agryppy z I wieku p.n.e.,
Monika Kozłowska-Szyc (Uniwersytet w Białymstoku)
omówiła stan wiedzy o glebach w świetle wczesnonowożytnych podręczników agrarnych, Paulina Kwaśna
(Uniwersytet Jagielloński) zaprezentowała pierwszą
drukowaną w Ameryce mapę Nowej Anglii, dołączoną
do książki Williama Hubberta wydanej w Bostonie
w 1677 roku, Tomasz Królik (Uniwersytet Warszawski)
przedstawił wyniki przeprowadzonej wspólnie z opiekunem jego pracy Tomaszem Paneckim oceny wiarygodności tzw. szkiców parafialnych Karola Perthéesa
na przykładzie sieci osadniczej powiatu gostyńskiego
(woj. wielkopolskie), a Jakub Grodzki (Uniwersytet
w Białymstoku) omówił czynniki wpływające na zasięg
terytorialny dystryktu podlaskiego kościoła ewangelicko-reformowanego w pierwszej połowie XVII wieku.
W drugiej z tych sesji wystąpili kolejno Tomasz Tarasiuk (Uniwersytet Szczeciński), który przedstawił
szwedzki kataster Pomorza z lat 1692–1709, Robert
Mileszczyk (UMCS w Lublinie) z prezentacją katalogu
i oryginalnej mapy trunków europejskich Jana Andrzeja Morsztyna (1621–1693), Katarzyna Lisiecka
(Uniwersytet Szczeciński), która przypomniała romantyczną wizję zachodnich granic Polski geografa i publicysty Jędrzeja Słowaczyńskiego (1807–1847)
w świetle jego map Śląska i Pomorza przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej oraz jako ostatnia Marta
Kupczewska (Uniwersytet w Białymstoku), która
przedstawiła opis w formie itinerarium podróży wojewody kijowskiego Tomasza Zamojskiego z Kijowa
do Zamościa w listopadzie 1619 roku i skomentowała
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wykonaną przez nią na podstawie tego opisu mapę
trasy.
Popołudniowej sesji tego dnia oraz pierwszej sesji
w dniu następnym organizatorzy dali wspólny tytuł
„Chorografie realne i fikcyjne”. Zainaugurował je Tomasz Mojsik (Uniwersytet w Białymstoku) rozważaniami o adaptacji przestrzeni starożytnego świata
greckiego (także fikcyjnej) w literaturze rzymskiej.
Następnie Dariusz Chemperek (Instytut Filologii Polskiej UMCS) poddał wnikliwej analizie topograficznej dwa mało znane utwory Jana Kochanowskiego,
wydane anonimowo we Lwowie w 1578 roku, związane z jego pobytem we wsi Zamch w dzisiejszym
powiecie biłgorajskim, a Piotr Guzowski (Uniwersytet
w Białymstoku) przedstawił rezultaty analizy religijnej
i gospodarczej geografii Wilna, wykonanej wspólnie
z Marzeną Liedke i Radosławem Poniatem na podstawie rejestrów domów z 1636 i 1939 roku.
Na następną sesję, otwierającą kolejny dzień obrad,
złożyły się tylko dwa referaty. W pierwszym, który wygłosiła Marion Rutz z Uniwersytetu Justusa Liebiga
w Giessen (Hesja, Niemcy), pod tajemniczym tytułem
Dynamika odwrotów kryła się szczegółowa analiza
rozwoju tekstów umieszczonych właśnie na odwrotnych stronach map Polski i Litwy w różnych wydaniach
wielkich XVI- i XVII-wiecznych atlasów Orteliusa,
Merkatora i Blaeua. Drugi zaś, wygłoszony przez
Bogdana Wolaka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie), dotyczył zawartości książki Walentego
Barczewskiego Geografia polskiej Warmii z 1917 roku,
będącej kompleksowym opisem tej krainy, przy czym
autor referatu podjął także próbę przedstawienia podanych w niej informacji w formie serii map.
Na dwie kolejne sesje w tym dniu, pod wspólnym
hasłem „Legendy, perymapy i komentarze”, złożyło
się sześć referatów. W pierwszym z nich, z zawartą
w tytule oryginalną zapowiedzią tematyki: Szukając
liter, szukając słów, Dorota Jutrzenaka-Supryn i Jolanta Czuszko z Katedry Konserwacji i Restauracji
Papieru i Skóry UMK w Toruniu przedstawiły możliwości wykorzystania nowoczesnych technik i procesów konserwatorskich do uczytelniania tekstów
(w tym nazw) w zabytkach kartograficznych na przykładzie wielkoskalowej mapy ziemi pszczyńskiej Andreasa Hindenberga z 1636 roku. Po nich Jolanta
Ziółkowska-Krzywda (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) podzieliła się uwagami i refleksjami na temat znalezionych przez nią notatek na
egzemplarzu wydanego w 1753 roku Atlasu Leonarda
Eulera, używanego przez kadetów stołecznej Szkoły
Rycerskiej. Z kolei w XIX wiek przeniósł słuchaczy
Tomasz Olenderek (Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie), komentując treść tekstów
towarzyszących mapom leśnym z obszaru Królestwa Polskiego, opracowanych w latach 1815–1879.
Po przerwie obiadowej na temat tekstów związanych
bezpośrednio z wybranymi mapami wypowiedzieli
się jeszcze Bogusław Dybaś (UMK w Toruniu), który
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przeanalizował problematykę fortyfikacyjną w opisach do poszczególnych arkuszy mapy topograficznej Galicji, tzw. mapy Miega (1779–1783), następnie
Bogumił Szady (Instytut Historii PAN i KUL), komentując zachowane w Kijowie szkice poszczególnych
parafii wraz z komentarzami, które stanowiły pośredni etap w przygotowaniu znanych map specjalnych województw Karola Perthéesa oraz Lucyna
Szaniawska (Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN),
która omówiła obszerne legendy wojskowych map
tematycznych, opracowanych przez 12 Kompanię
Geograficzną II Korpusu Polskiego w czasie działań
bojowych we Włoszech w 1944 roku.
Ostatnią w tym dniu, a już dziewiątą z kolei sesję
organizatorzy zatytułowali „Narracje podróżnicze i mapowanie”. Rozpoczęła ją Anna Kołos (Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu) przeglądowym
referatem o etapach odkrywania i kartograficznego
przedstawiania Chin przez Europejczyków od średniowiecza do końca XVII wieku. Następnie Piotr Tafiłowski (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego) skupił się na analizie
informacji topograficznej we fragmentach Pamiętników XVI-wiecznego dalmatyńskiego kronikarza Ludwika Tuberona dotyczących osmańskiego podboju
Egiptu w 1517 roku. Ten militarny wątek kontynuowała Anna Pastorek (Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie), która – wykorzystując
liczne źródła archiwalne, w tym ikonograficzne – szczegółowo przedstawiła przebieg ważnej bitwy morskiej
pod Downs u wybrzeży Anglii w 1638 roku, zakończonej zwycięstwem floty holenderskiej nad hiszpańską.
Wieczorem tego samego dnia odbyło się, podobnie jak przy okazji poprzednich konferencji, robocze
zebranie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN,
tym razem z udziałem siedmiu obecnych w Supraślu
członków. Dyskutowano na nim o miejscu kolejnej
konferencji, którym będzie najprawdopodobniej Jelenia Góra, a także o stanie przygotowań do rozstrzygnięcia pierwszego konkursu prac dyplomowych
o nagrodę im. Stanisława Alexandrowicza2.
Ostatni dzień konferencji wypełniły przed południem
dwie sesje referatowe, po obiedzie zaś atrakcyjne
wycieczki krajoznawcze – najpierw do zabytkowej
ławry w Supraślu, a następnie do pobliskiej Puszczy
Knyszyńskiej i egzotycznego meczetu polskich Tatarów we wsi Kruszyniany w pobliżu granicy z Białorusią.
Dziesiątą sesję, zatytułowaną „Mapa a ilustracja”
zainaugurował Leszek Opyrchał (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), który zwrócił uwagę
na specyficzną rolę map jako rekwizytów w wielu
filmach, zwłaszcza adaptacjach powieści przygodowych i historycznych, pokazując to szczegółowiej
2
O tym konkursie zob. sprawozdania P.E. Weszpińskiego w tym samym numerze „Suplementu” oraz w ostatnim
XXIII tomie serii „Z Dziejów Kartografii”, Warszawa 2020,
s. 253–257.
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na przykładzie akcji amerykańskiego westernu Złoto
MacKeny. Po nim drugi zagraniczny uczestnik konferencji Rostisław Sossa (Politechnika Lwowska oraz
Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy) odniósł się krytycznie do aktualności granic
politycznych i administracyjnych na znanych mapach
Ukrainy Wilhelma Beauplana z połowy XVII wieku.
Wschodniej Europy dotyczył także referat Pawła Krokosza (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
o rosyjskich atlasach i mapach z XVIII i XIX wieku
jako merytorycznym i propagandowym uzupełnieniu
wydawanych wówczas wielkich syntez dziejów tego
kraju.
Ostatnią, podsumowującą sesję rozpoczął Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński) referatem
pod wymownym tytułem Mapa jako książka. O ramie
wydawniczej, dedykacjach i nietypowym przypadku
Eilharda Lubinusa, w którym wykazał analogie między
kompozycją XVI- i XVII-wiecznych książek oraz ówczesnych atlasów, a nawet map. Skupił się przy tym
na ich specyficznym elemencie, jakim były dedykacje
kierowane głównie do władców oraz mecenasów
autorów. Podkreślony w tytule referatu nietypowy przypadek dotyczył natomiast kilku dedykacji skierowanych do innego kartografa, właśnie autora m.in. znanej
mapy Księstwa Pomorskiego z 1618 roku. Wytworami
kartografii XVII wieku, tym razem francuskiej, zajęli się
również Wojciech Walczak i Karol Łopatecki (obaj
z Uniwersytetu w Białymstoku), autorzy następnego
referatu przygotowanego wspólnie z Andrew Pernalem (Brandon University w Calgary, Kanada). Była to
prezentacja przygotowywanej do reedycji dwutomowej chorografii Rzeczypospolitej z towarzyszącym
jej atlasem, opracowywanym zapewne przez Nicolasa Sansona oraz znalezionej przed dwoma laty
w Paryżu wielkiej ściennej mapy Polski i Litwy w skali
około 1:880 000. Natomiast zupełnie współczesną,
wydaną bowiem w 2011 roku schematyczną mapę
Kresów I i II Rzeczypospolitej, załączoną do podręcznika Bolesława Hadaczka Historia literatury kresowej poddał ostrej krytyce Paweł Bukowiec (Katedra
Kultury Literackiej Pogranicza UJ). Wreszcie ostatni
referat pt. Rola tekstu w pracy nad dawną mapą. Refleksje warsztatowe, przygotowany wspólnie z Marią
Kuźmą, wygłosiła Beata Konopska (obie UMCS w Lublinie). Był to systematyczny przegląd elementów
mapy, wyrażonych za pomocą tekstów, które powinny
być uwzględnione przy analizie i ocenie dawnych
produktów kartograficznych. Należą do nich przede
wszystkim ich warstwy nazewnicze, następnie różne
teksty formalne umieszczane poza obrębem treści,
takie jak tytuły, objaśnienia znaków, dedykacje oraz
informacje wydawnicze, wreszcie teksty uzupełniające

tę treść (np. na odwrocie map atlasowych), a także
wszelkie dokumenty archiwalne dotyczące opracowania i wydania danego obiektu badań.
Podobnie jak na kilku poprzednich konferencjach,
po tym referacie i kończącej sesję dyskusji Beata
Konopska w imieniu Zespołu Historii Kartografii przy
IHN PAN dokonała zwięzłego podsumowania całości
obrad, z podaniem informacji o frekwencji, liczbie
wygłoszonych referatów i głosów w dyskusji. Podziękowała również gospodarzom z Uniwersytetu
w Białymstoku za inicjatywę i sprawną organizację
konferencji oraz zainteresowanie nią Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Także inni uczestnicy tej
zamykającej całość obrad sesji wyrażali się z uznaniem o panującej na nich atmosferze, podjęciu interesującej problematyki oraz determinacji w obliczu
zagrożenia epidemią.
Warto tu dodać, że konferencja w Supraślu wyróżniała się znacznym udziałem referatów przygotowanych w organizujących ją ośrodkach. Najwięcej
wystąpień (nie licząc sesji studencko-doktoranckich)
mieli tu historycy z Białegostoku (5) i filolodzy z Krakowa (3), przy tradycyjnie znacznym udziale referatów
członków Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN (5).
Temat wzajemnych relacji między przekazami kartograficznymi i przekazami tekstowymi okazał się nadspodziewanie nośny z tym jednak, że w programie
jako pokłosiu wymienionego na początku sprawozdania projektu badawczego, był zdominowany przez
referaty dotyczące wieków XVI i XVII, z zaniedbaniem
(z paroma wyjątkami) prezentacji badań i refleksji
o związkach kartografii z szeroko pojętą literaturą
(w tym naukową i techniczną) w ostatnich dwóch stuleciach. Tymczasem jest to problematyka bardzo
ważna także dla praktyki kartograficznej, a doświadczenia z przeszłości mogą być inspiracją, a nawet
ostrzeżeniem dla współczesnych projektantów i wykonawców atlasów i map, niedoceniających np. roli
poprawnych i kompletnych tekstów instrukcji opracowywania wieloarkuszowych map, zarówno ogólnogeograficznych jak i tematycznych, przez wieloosobowe
zespoły, zwłaszcza międzynarodowe. Dlatego warto
rozważyć kontynuowanie zainspirowanej przez konferencję w Supraślu problematyki, tymczasem zaś
pozostaje nam czekać na możliwie szybkie opublikowanie kolejnego tomu serii „Z Dziejów Kartografii”
z pełnymi tekstami wygłoszonych tam referatów.
Konferencja została dofinansowana z programu
„Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

Jerzy Ostrowski (Warszawa)
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Objęcie funkcji kierownika Katedry Geomatyki i Kartografii
w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
przez dr hab. Beatę Konopską
Od 1 października 2020 r. kierownictwo Katedry
Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie objęła dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS. Jest siódmym kierownikiem tej
jednostki, licząc od utworzenia Katedry Kartografii
w 1964 roku.
Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry
(od 1970 r. Zakładu) był w latach 1964–1972 prof.
dr Franciszek Uhorczak, wywodzący się z lwowskiej
szkoły geograficznej prof. Eugeniusza Romera,
pierwszy redaktor naczelny wznowionego w 1969 r.
„Polskiego Przeglądu Kartograficznego”. Po przejściu profesora F. Uhorczaka na emeryturę przez
dziesięć lat (1972–1982) zakładem kierowali kolejno
trzej kuratorzy, następnie prof. dr hab. inż. Wiktor Grygorenko (1982–1990), po nim bardzo długo prof.
dr hab. Mieczysław Sirko (1990–2010 i 2011–2012,
a po kilka miesięcy dr hab. Stefan Bartoszewski,
prof. UMCS (2010–2011) i dr hab. Marek Nowosad
(2012). Wreszcie od 2012 roku już działającym pod
nową nazwą Zakładem Kartografii i Geomatyki
kierował przez osiem lat dr hab. Andrzej Czerny,
prof. UMCS, który właśnie z końcem września 2020 r.
przeszedł na emeryturę.
Beata Konopska jest absolwentką Uniwersytetu
Wrocławskiego, który ukończyła ze specjalnością kartograficzną w 1985 roku, po wykonaniu pod opieką
prof. Władysława Pawlaka pracy magisterskiej pt. Krajobrazy Ziemi – Atlas geograficzny dla klasy IV i V,
nagrodzonej w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych organizowanym przez Polskie Towarzystwo
Geograficzne. W sierpniu tegoż roku rozpoczęła
pracę zawodową we wrocławskiej Pracowni Zakładu
Atlasu Historycznego Polski Instytutu Historii PAN,
gdzie napisała rozprawę doktorską pt. Polskie atlasy
historyczne. Koncepcje i realizacje pod kierunkiem
prof. Juliana Janczaka. Po jej obronieniu w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego w 1991 r.
uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.
Gdy stołeczne władze Instytutu Historii PAN zlikwidowały w następnym roku Pracownię, zdecydowała
się na pracę w Polskim Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A., najpierw
w jego Oddziale we Wrocławiu, a w 1999 r. przeprowadziła się do Warszawy i objęła funkcję redaktor
naczelnej oraz wiceprezes odpowiedzialnej za sprawy
merytoryczne. Po zmianie profilu działalności przedsiębiorstwa w 2010 r. podjęła ponownie pracę w placówce naukowej, mianowicie w Instytucie Geodezji
i Kartografii w Warszawie, w którym wkrótce została
powołana na stanowisko wicedyrektora, a następnie
p.o. dyrektora.

Zainspirowana przez prof. Andrzeja Tomczaka
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitnego polskiego archiwistę, tematyką cenzury w kartografii popełniła nowatorską pod względem tematyki
rozprawę habilitacyjną pt. Wpływ aparatu władzy
w latach 1944–1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego. Na jej podstawie
wiosną 2014 r. Rada Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego nadała
Beacie Konopskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie kartografii.
W 2016 roku zmieniła charakter pracy, została
bowiem zatrudniona w ówczesnym Zakładzie Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szybko zdobyła uznanie władz
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
udokumentowane przyznaniem jej już po trzech latach stanowiska profesora UMCS. Mocno angażuje
się w działalność dydaktyczną (wykłady, seminaria,
konkursy wiedzy geoinformatycznej), zdążyła już
trzykrotnie zasiąść w komisji habilitacyjnej (dwukrotnie jako recenzentka), być promotorką jednego doktoratu i opiekunką 15 prac magisterskich, z których
cztery zdobyły nagrody w ogólnopolskich konkursach (w tym dwie główne), 7 prac licencjackich, zrecenzowała 12 prac dyplomowych i 76 razy przewodniczyła
komisji egzaminacyjnej.
Beata Konopska od lat angażuje się w prace różnych organizacji i zespołów, jej dorobek publikacyjny
to, oprócz wymienionych wyżej obu rozpraw na
stopnie naukowe, ponad 60 artykułów oraz drugie
tyle recenzji i sprawozdań, współredakcja 20 monografii naukowych i 3 czasopism naukowych (w tym
jedno współzakładała), jest recenzentką m.in. „Journal
of Cultural Heritage”, „Political Geography”, “Geodesy,
Cartography and Aerial Photography”. Publikuje
w naszym kwartalniku (gdzie zadebiutowała już
w 1986 roku), tomach serii „Z Dziejów Kartografii”
oraz monografiach naukowych. Od 2000 roku jest
członkiem redakcji „Polskiego Przeglądu Kartograficznego”, a gdy w 2014 roku objęła funkcję redaktor
naczelnej, szybko wprowadziła nasz periodyk do
rodziny punktowanych czasopism naukowych o światowym zasięgu. Należy dodać, że Beata Konopska
od 1987 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Geograficznego (odznaczona złotą odznaką), w którego Oddziale Kartograficznym przewodniczy od
2016 r. Komisji Rewizyjnej, od 1994 r. jest członkiem, a od 2011 r. wiceprzewodniczącą Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN,
od 2016 r. jest także przewodniczącą Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycz-
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nego i członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników
Historii (Oddział Warszawski PTH), w latach 2004–2016
była członkiem Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.
Opisane wyżej najważniejsze osiągnięcia i aktywności wskazują, że na czele mającej tak bogate tradycje i dorobek lubelskiej kartografii uniwersyteckiej

stanęła osoba niezwykle zaangażowana, a jednocześnie już doświadczona na wielu polach naszej
dyscypliny, i to zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Szczerze gratulujemy
szefowej naszego zespołu redakcyjnego tego ważnego awansu.
Redakcja „Polish Cartographical Review”

Siedemdziesięciolecie utworzenia Katedry Kartografii
Uniwersytetu Warszawskiego
Pierwszego listopada 2020 roku minęło 70 lat od
powołania do życia Katedry Kartografii na Uniwersytecie Warszawskim. To na tyle dużo czasu i okrągłych
rocznic, że o historii Katedry napisano już prawie
wszystko, a więc przypomnimy tylko najważniejsze
informacje.
W rytm zmian organizacyjnych „Katedra” zmieniała okresowo nazwę na „Zakład”, aby po pewnym
czasie powrócić do poprzedniej. Katedrą byliśmy
w latach 1950−1968 i 1977−2013, a zakładem w latach 1968−1977 i od jesieni 2013 roku, przy czym od
1 września 2014 r., po połączeniu z Zakładem Geoinformatyki i Teledetekcji, działamy jako Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji. W rezultacie
zmian struktury Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR) obowiązujących od 1 października
2018 r. Zakład jest trzonem Katedry Geoinformatyki
i Systemów Informacyjnych (druga jednostka to
Pracownia Systemów Informacji Geograficznej).
Pozostałe jednostki WGiSR to Katedra Geografii
Fizycznej, Katedra Geografii Miast i Planowania
Przestrzennego, Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji, Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej oraz Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej.
Przez pierwsze 14 lat Katedrą kierował Stanisław
Pietkiewicz, a następnie: Jerzy Kondracki (kurator
1964−1967), Lech Ratajski (1967−1977), Bogodar
Winid (1977−1980), Wiktor Grygorenko (1980−1997),
Jacek Pasławski (1997−2011), Wiesław Ostrowski
(2011−2014) i Bogdan Zagajewski (2014 − połowa
2017). Obecnie kierowniczką Zakładu jest Jolanta
Korycka-Skorupa, a kierownikiem Katedry Geoinformatyki i Systemów Informacyjnych Bogdan Zagajewski.
W 2015 roku, z okazji 65 rocznicy utworzenia Katedry, ukazała się okolicznościowa publikacja, w której
podsumowano działalność dydaktyczną i naukową
pracowników w poprzednim pięcioleciu1, a ostatnie
zmiany organizacyjne zostały zasygnalizowane w nu-

1

„Prace i Studia Geograficzne” T. 26, Suplement II, 2015,
Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW,
72 s.

merze 2 trzeciego tomu (2018) naszego półrocznika2.
W roku 2020 była planowana kolejna okolicznościowa publikacja, towarzysząca tradycyjnemu zjazdowi
absolwentów specjalizacji kartograficznej, jednak
epidemia koronawirusa udaremniła oba przedsięwzięcia, miejmy nadzieję, że tylko czasowo. Zanim
nadejdzie sposobność obszerniejszego omówienia
minionych pięciu lat funkcjonowania Zakładu, ograniczymy się teraz do podania podstawowych informacji bieżących.
Obecnie w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii
i Teledetekcji UW pracuje 21 osób, wśród nich jeden
profesor UW, czternastu doktorów, pięciu asystentów (w tym trzech doktorantów) oraz jeden pracownik
administracyjny. Zainteresowania badawcze naszego
zespołu koncentrują się wokół kartografii, teledetekcji
oraz systemów informacji geograficznej. Najważniejszymi zagadnieniami rozwijanymi w badaniach naukowych i pracach dyplomowych opracowywanych
pod naszym kierunkiem są:
• wizualizacja za pomocą GIS procesów i zjawisk
zachodzących w przestrzeni geograficznej,
• ocena poprawności metodycznej wizualizacji
kartograficznych,
• empiryczne badania efektywności i użyteczności
wizualizacji kartograficznych,
• formalizacja, automatyzacja i ewaluacja wyników procesu generalizacji,
• mapy w geografii historycznej, ocena i weryfikacja
metod kalibracji dawnych map,
• wykorzystanie obrazów lotniczych i satelitarnych
do badania środowiska przyrodniczego oraz zagadnień społeczno-ekonomicznych,
• rozwój naziemnych metod teledetekcyjnych mających na celu pozyskiwanie danych referencyjnych
do kalibracji i weryfikacji obrazów lotniczych i satelitarnych,

2
Jolanta Korycka-Skorupa: Kartografia w nowej strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego. „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim” T. 3, 2018, nr 2, s. 277.
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• rozwój cyfrowych metod i algorytmów przetwarzania danych z zakresu kartografii, teledetekcji i GIS,
• monitoring środowiska.
Nieodłączną częścią naszej pracy na uczelni jest
dydaktyka. Aktywnie włączamy się w kształcenie
młodych pokoleń – studentów geografii, gospodarki
przestrzennej, studiów miejskich (to nowe studia
magisterskie prowadzone we współpracy z różnymi
jednostkami UW), słuchaczy MISMAP (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych) oraz MSOŚ (Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Ochrony Środowiska).
Bardzo dużo uwagi poświęcamy kształceniu młodych pokoleń kartografów, naszych specjalizantów.
Zabiegamy o to, aby każdy z naszych podopiecznych kończąc studia był gotowy podjąć pracę jako
kartograf. Nasi absolwenci w swoich dyplomach tytułowani są specjalistami „w zakresie geoinformatyki,
kartografii i teledetekcji”. Mamy nadzieję, że takie
przygotowanie znacząco poprawia ich notowania
u potencjalnych pracodawców.
Edukacja kartograficzna na naszej specjalności
ciągle się zmienia. Wobec malejącej liczby godzin
i coraz większych wymagań technologicznych nierzadko zauważamy, że coraz mniej czasu możemy
poświęcić kartoznawstwu, redagowaniu map i metodom prezentacji kartograficznej. Dbamy jednak o to,
aby wiedzy tej nie zabrakło w dobie programowania,
uczenia maszynowego i wszechobecnej informatyzacji.
Od czasu połączenia kartografii i teledetekcji,
czyli od 2014 roku wypromowaliśmy 109 licencjuszy
i 101 magistrów.
Staramy się aktywizować młodych kartografów na
różnych polach. Naszym osiągnięciem w ostatnim
roku jest przygotowanie w ramach pracy magisterskiej przez p. Nadzieję Avizhych Atlasu Białorusi dla
osób słabowidzących i niewidomych, który został
wydrukowany i doprowadzony do formy wypukłej (możliwej do czytania przez osoby niewidome) w 23 egzemplarzach, przy czym 21 z nich wysłano do sześciu
szkół specjalnych na Białorusi. Jest to pierwszy
atlas tego kraju dla osób niewidomych. Działania
były koordynowane przez absolwentkę i opiekunkę
pracy, zaś wsparcie finansowe zapewniły władze
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
W ciągu ostatnich pięciu lat na WGiSR UW odbyły
się trzy obrony doktoratów naszych absolwentów
i współpracowników: Pawła Weszpińskiego pt. „Dzieje
i analiza dawnych planów Warszawy” (2015, promotor dr hab. Jacek Pasławski), Tomasza Paneckiego
„Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych” (2018, promotorzy dr hab. Wiesław Ostrowski i dr inż. Izabela Karsznia) oraz Anny
Markowskiej „Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych” (2018, promotorzy dr hab.
Jacek Pasławski i dr Izabela Gołębiowska). W najbliższych tygodniach odbędzie się obrona doktoratu
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Katarzyny Słomskiej pt. „Wpływ medium publikacji
na użyteczność map” (promotorzy dr hab. Wiesław
Ostrowski i dr Izabela Gołębiowska), a w najbliższych
miesiącach doktoratu Karoliny Sielickiej, która kończy przygotowywanie rozprawy o automatycznej
generalizacji treści na mapach.
W ostatnich latach nasze badania naukowe
skupiały się wokół dwóch realizowanych projektów
badawczych związanych z metodami prezentacji
i badaniami odbioru map i ich legend. Pierwszy z nich
to czteroletni projekt pt. „Ewaluacja metod prezentacji
kartograficznej w kontekście percepcji mapy i efektywności przekazu informacji” i drugi trwający dwa
lata pt. „Optymalizacja redakcji legendy mapy jako
elementu narzędzi geowizualizacji w kontekście
efektywności i strategii pozyskiwania informacji”.
Oba projekty finansowane były ze środków Narodowego Centrum Nauki. W najbliższych tygodniach
przystąpimy do najnowszego projektu pt. „Optymalizacja redakcji osadnictwa oraz sieci dróg w skalach
przeglądowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz teorii grafów”, który będzie realizowany
w latach 2021−2025.
Działania naukowe i ich rezultaty staramy się rozpowszechniać na różne sposoby, głównie poprzez
wysokopunktowane publikacje i wystąpienia konferencyjne. Wyprawą pięciolecia był nasz liczny
siedmioosobowy udział w XXIX Międzynarodowej
Konferencji Kartograficznej w Tokio w lipcu 2019 roku.
Dbamy również o to, aby mówić i pisać o pracach
naszych licencjuszy i magistrantów. Na łamach „Polish Cartographical Review” publikowane są artykuły
przygotowane na podstawie prac dyplomowych. Takie
publikacje z zakresu kartografii można znaleźć także
w „Miscellanea Geographica. Regional Studies on
Development” oraz w „Pracach i Studiach Geograficznych”.
Prace naszych magistrantów są również zgłaszane
do konkursów. W ostatnim czasie Dawid Jan Maciuszek otrzymał wyróżnienie w piątym Konkursie o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy na prace dyplomowe
z zakresu rozwoju Warszawy. Jego praca magisterska pt. „Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy”
miała charakter wdrożeniowy. Opiekunem pracy był
dr Paweł Kowalski. Albert Adolf otrzymał wyróżnienie
w XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych
z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji za
pracę magisterską pt. „Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatyzacji
selekcji dróg na mapach ogólnogeograficznych”.
Opiekunką pracy była dr inż. Izabela Karsznia. Laury
zebrała również wymieniona wyżej Nadzieya Avizhych,
która otrzymała pierwszą nagrodę w XVI konkursie
PFRON „Otwarte drzwi” za pracę magisterską. Opiekunką pracy była dr Izabela Gołębiowska (konsultantem mgr Mariusz Olczyk). Wcześniej była także
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laureatką trzeciego miejsca w XI Ogólnopolskim
Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii,
Geomatyki i Geoinformacji.
Czas biegnie bardzo szybko… Chcąc podsumować ostatnie pięć lat, nie sposób nie napisać o bardzo
dużym udziale nowoczesnych narzędzi w nauczaniu
kartografii. Kształcimy geoinformatyków i musimy
dbać o to, aby opuszczając progi UW byli „atrakcyjni”
dla potencjalnych pracodawców. Nie sposób nie na-

pisać o gonitwie za punktami, publikacjami i projektami badawczymi. Tak rysuje się nasza przyszłość.
Chcemy jednak za kolejne pięć lat móc napisać, że
zrobiliśmy wszystko, aby kartografia na Uniwersytecie Warszawskim dzielnie dotrzymywała kroku
temu, co dzieje się w świecie nauki.
Jolanta Korycka-Skorupa, Jerzy Siwek
(Warszawa)

XII Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych
z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji
13 października 2020 r. odbył się finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu
Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. W tym roku
ocenie poddano 26 prac, w tym 17 magisterskich,
6 licencjackich i 3 inżynierskie. Współorganizatorem
tegorocznego konkursu była Katedra Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Sytuacja epidemiczna sprawiła, że XII Konkurs był wyjątkowy, gdyż odbył się w trybie zdalnym.
Uczestnicy konkursu po raz pierwszy zaprezentowali
walory swoich prac dyplomowych w postaci 5-minutowych nagrań wideo i posterów w wersji elektronicznej.
Prace uczestniczące w XII Konkursie pochodziły
z 13 uczelni w Polsce, w tym 18 z uniwersytetów –
Adama Mickiewicza w Poznaniu (2), Łódzkiego (1),
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (3), Mikołaja Kopernika w Toruniu (1), Śląskiego w Katowicach (2),
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2), Warszawskiego (5), Wrocławskiego (2), dwie z uczelni
przyrodniczych – Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu (2) i sześć z uczelni technicznych – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1), Politechniki
Warszawskiej (1), Politechniki Wrocławskiej (2) oraz
Wojskowej Akademii Technicznej (2). Zgłoszone prace
powstały głównie na kierunkach: geografia, geodezja
i kartografia, geoinformatyka i geoinformacja. Rozpatrując terytorialne pochodzenie prac stwierdzamy,
że najwięcej zgłoszeń przysłano z uczelni warszawskich (8) i wrocławskich (6), następnie z Lublina (3),
po dwie z Katowic, Poznania i Torunia oraz po jednej
z Łodzi i Olsztyna. Tematyka prac była bardzo różnorodna, ale – podobnie jak w poprzednich konkursach
– widać było duże zainteresowanie analizą przestrzenną zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych oraz wizualizacją 3D.
Prace oceniało 10-osobowe jury, złożone z przedstawicieli wiodących jednostek naukowych w przedmiocie kartografii, geomatyki i geoinformacji. W jego
skład weszli: dr hab. Marek Baranowski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, dr hab. Ze-

non Kozieł, dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW,
dr hab. Dariusz Dukaczewski, dr inż. Stanisław Szombara, dr inż. Łukasz Halik, dr Mirosław Krukowski
oraz mgr Mateusz Kamiński (laureat XI OKPD). W jury
zasiadała także Edyta Wyka, reprezentująca ESRI
Polska, firmę od lat sponsorującą główną nagrodę
w konkursie.
Obrady jury były dwuetapowe. W pierwszym etapie jego członkowie za pośrednictwem ankiety internetowej szczegółowo oceniali prace na podstawie
posteru i 5-minutowego nagrania wideo według 14 kryteriów, uwzględniających m.in. oryginalność problemu
naukowego, walory merytoryczne pracy, umiejętne
zastosowanie metod wizualizacji kartograficznej, utylitarny cel pracy, walory graficzno-estetyczne i sposób prezentacji problematyki pracy przez autora. Do
finału zakwalifikowano 10 prac, które otrzymały najwyższe średnie ocen. W obrębie pierwszej dziesiątki
prac różnica w ocenie wynosiła 0,4 punktu. Ze
względu na bardzo wysoki i bardzo wyrównany poziom prac finałowych jury przeprowadziło dyskusję
i dokonało powtórnego głosowania w obrębie prac
wyłonionych jako „Najlepsza 5”.
I miejsce w konkursie zajął Hubert Janicki z Politechniki Warszawskiej (kierunek geodezja i kartografia) za pracę inżynierską „Wizualizacja Gmachu
Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier” (opiekun dr inż. Jacek B. Marciniak), II miejsce przypadło Natalii Łatacz z Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach (kierunek geografia) za pracę
licencjacką „Analiza środowiska geograficznego
zbiornika retencyjnego na Stradomce w Blachowni
z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych”
(opiekunowie dr Andrzej Tyc i dr Michał Laska),
III miejsce zajął Marcin Pałka z Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej (kierunek geoinformatyka) za
pracę magisterską „Metodyczne problemy odtworzenia i zobrazowania 3D obiektu topograficznego, na
przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemieślników
i Rolników w Przemyślu” (opiekun dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS).
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Jury przyznało ponadto dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymali: Albert Adolf z Uniwersytetu
Warszawskiego (kierunek geografia) za pracę magisterską „Wykorzystanie technik eksploracji danych
(Data Mining) do automatycznej selekcji dróg na
mapach ogólnogeograficznych” (opiekun dr inż. Izabela Karsznia) i Michał Halicki z Uniwersytetu
Wrocławskiego (kierunek geografia) za pracę magisterską „Dokładność hydrologicznych pomiarów
altimetrycznych wykonywanych przez satelitę Sentinel-3A na terenie Polski” (opiekun dr hab. Mariusz
Szymanowski).
W tegorocznym konkursie została także ustanowiona Nagroda Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS, która przypadła
Magdalenie Wawrzynowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kierunek geodezja i kartografia) za pracę magisterską „Analizy przestrzenne
przejazdów Wrocławskiego Roweru Miejskiego w kontekście zapotrzebowania na rozwój infrastruktury
rowerowej” (opiekun dr hab. inż. Krzysztof Sośnica).
Laureatkę tej nagrody wyłoniło 8-osobowe jury złożone
z pracowników WNoZiGP, specjalistów w zakresie
wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach przestrzeni geograficznej.
Uroczystość finalizującą XII Konkurs Prac Dyplomowych otworzyła dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS, która podkreśliła wyjątkowy charakter tego konkursu i podziękowała opiekunom prac
oraz dyplomantom za trud przygotowania materiału
do oceny konkursowej. Wyniki konkursu podał przewodniczący jury dr hab. Marek Baranowski. Podczas
ich ogłoszenia uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć
filmy konkursowe, prezentujące nagrodzone prace.
Całość podsumowała i zakończyła przewodnicząca
komitetu organizacyjnego dr hab. Beata Konopska,
prof. UMCS. Przewodnicząca podkreśliła, że konkurs
po raz pierwszy gości w Lublinie i za sprawą pandemii
odbył się w cyberprzestrzeni. Pomimo wstępnych
obaw organizatorów, uczestnicy doskonale poradzili
sobie z wyzwaniami podyktowanymi zdalną formą
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konkursu, o czym świadczy rekordowa liczba zgłoszonych prac i rekordowa frekwencja podczas finału
konkursu. Przyznała, że wydarzenie było dużym wyzwaniem dla komitetu organizacyjnego i złożyła podziękowanie dr. Jakubowi Kunie i dr. Mateuszowi
Zawadzkiemu za poświęcony czas i perfekcyjne
przygotowanie całości oraz rozpropagowanie konkursu w mediach społecznościowych. Wydarzenie
było także relacjonowane w sieci, m.in. przez ogólnopolski portal branżowy GEOFORUM.pl (https://
geoforum.pl/news/29831/i-miejsce-za-wizualizacjegmachu-glownego-pw). Pomimo obaw organizatorów
związanych z wirtualną formą konkursu, przebiegł
on bez kłopotów technicznych, przygotowanie filmów nie było dla uczestników problemem, a w finale
konkursu podczas ogłoszenia wyników uczestniczyło blisko 80 osób z całej Polski.
Warto podkreślić, że konkurs prac dyplomowych
organizowany przez Oddział Kartograficzny PTG
jest dla laureatów dobrą przepustką do pracy zawodowej. Zwycięzca I Konkursu Radosław Golba
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest dziś adiunktem w tymże Uniwersytecie, z kolei Mateusz Kamiński
laureat ubiegłorocznego XI Konkursu dziś zajmuje
się profesjonalnie tworzeniem gier i aplikacji e-commerce, współpracuje z odbiorcami w Polsce, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii, doceniony został także przez
organizatorów Turnieju Trójgamicznego dla młodych
twórców gier komputerowych, wydarzenia wspieranego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Na łamach
naszego kwartalnika opublikowano artykuły, których podstawą były nagrodzone prace („Polish
Cartographical Review” Vol. 52, no. 1, s. 16–26.
DOI:10.2478/pcr-2020-0003; Vol. 52, no. 2, s. 61–73.
DOI:10.2478/pcr-2020-0006). Wszystkie prace zgłoszone do XII Konkursu są dostępne on-line za pośrednictwem strony internetowej Oddziału Kartograficznego
PTG (https://www.kartografia.org/xii-konkurs-prac-dyplomowych---fina).
Beata Konopska (Lublin)

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Kartograficznego
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
W związku z upływem kadencji wybranych w 2016
roku władz Oddziału Kartograficznego PTG, jego
Zarząd zwołał regulaminowe walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków. Z powodu panującej epidemii zebranie odbyło się z paromiesięcznym
opóźnieniem i w trybie zdalnym w dniu 14 października 2020 roku. Wzięło w nim udział 12 osób spo-

śród 55 zarejestrowanych członków Oddziału, w tym
tylko 3 nie będące członkami dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Dwunastopunktowy porządek dzienny zebrania
obejmował m.in. sprawozdania (rzeczowe i finansowe) z działalności Oddziału w okresie ostatniej
kadencji, wybór przewodniczącego, członków Za-
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rządu i członków Komisji Rewizyjnej na kadencję
2020–2024 oraz sprawy bieżące i wolne wnioski. Zebranie otworzył przewodniczący Oddziału kol. Marek
Baranowski. Na wstępie uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych ostatnio członków Oddziału Kartograficznego PTG mgr. inż. Jana Rzędowskiego i dr.
Wojciecha Jankowskiego, po czym dalsze obrady
prowadziła kol. Beata Konopska.
Sprawozdanie rzeczowe z działalności Oddziału Kartograficznego PTG w ostatniej kadencji (od 2 czerwca
2016 r. do 14 października 2020 r.) przedstawił
kol. Dariusz Dukaczewski. W okresie tym OK PTG
działał jako oddział tematyczny Polskiego Towarzystwa Geograficznego o zarejestrowanej osobowości
prawnej. Zarząd Oddziału pracował w składzie: Marek Baranowski (przewodniczący), Jolanta Korycka-Skorupa (wiceprzewodnicząca), Pavel Neytchev
(wiceprzewodniczący), Dariusz Dukaczewski (sekretarz), Jerzy Siwek (skarbnik). Komisja Rewizyjna
OK PTG działała w składzie: Beata Konopska (przewodnicząca), Paweł Weszpiński (wiceprzewodniczący), Wiesław Ostrowski i Jan Rutkowski (członkowie).
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się
15 zebrań Zarządu Oddziału, 6 zebrań walnych, 3 zebrania otwarte, 4 zebrania robocze, a także 18 wspólnych seminariów Oddziału Kartograficznego PTG
oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie tym
Oddział brał udział w organizacji czterech ogólnopolskich konferencji kartograficznych i jednej szkoły
kartograficznej.
Konferencje odbyły się w następujących terminach i miastach:
• w dniach 26–28 września 2016 r. w Zwierzyńcu
– XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
„Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce”,
zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauk
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Oddziałem Lubelskim PTG i Roztoczańskim Parkiem Narodowym;
• w dniach 19–20 września 2017 r. we Wrocławiu
– XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa
w służbie nauki”, zorganizowana we współpracy z Zakładem Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu
Wrocławskiego; konferencję poprzedziła sesja poświęcona działalności prof. dr hab. Władysława Pawlaka.
• w dniach 18–9 września 2018 r. w Gdańsku –
XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Funkcjonalność a estetyka map”, zorganizowana we
współpracy z Pracownią Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Katedry Limnologii
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biblioteką Gdańską
Polskiej Akademii Nauk;
• w dniach 17–18 września 2019 r. w Krakowie –
XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Generalizacja map w technologii cyfrowej”, zorganizowana
we współpracy z Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej,
Komisji Geoinformatyki PAU oraz firmy Esri Polska.

Rozpoczęto również przygotowania do XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Warszawie,
planowanej na 23–24 września 2020 r., która jednak ze
względu na epidemię została przeniesiona na rok 2021.
Ponadto w dniach 8–10 czerwca 2016 r. w Świeradowie-Zdroju miała miejsce XXIII Szkoła Kartograficzna „Applications of unmanned aerial vehicles in
geosciences” („Zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w naukach o Ziemi”), zorganizowana przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii oraz
Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z: Oddziałem
Kartograficznym PTG, Nadleśnictwem Świeradów
oraz Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym Politechniki Wrocławskiej1.
W okresie objętym sprawozdaniem Oddział Kartograficzny PTG brał udział w organizacji czterech
konkursów prac dyplomowych z zakresu kartografii,
geomatyki i geoinformacji. Ich głównymi organizatorami były kolejno: Zakład Kartografii i Geomatyki
UAM w Poznaniu (10 maja 2017 r.), Wydział Inżynierii
Lądowej i Geodezji WAT w Warszawie (25 maja
2018 r.), Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW (17 maja 2019 r.) oraz Katedra Kartografii
i Geomatyki UMCS w Lublinie (12 i 13 października
2020 r. w trybie on-line)2.
W dniach 10–12 maja 2017 r. odbyły się w Lublinie I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne –
„GIS Challenge 2017”. Konkurs został zorganizowany
przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, a jego partnerami były: Oddział Lubelski
i Oddział Kartograficzny PTG, Klaster Geoinformacji
Polski Wschodniej oraz Stowarzyszenie Kartografów
Polskich. W mistrzostwach uczestniczyło 160 osób,
w tym 97 studentów z 16 szkół wyższych.
Oddział Kartograficzny PTG wraz z Instytutem
Geodezji i Kartografii, Komitetem Narodowym do
spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej,
Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Zakładem Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował w roku 2017
krajowy etap XIII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego Prac Dzieci im. Barbary Petchenik
„Kochamy mapy / We love maps”. Spośród 211 nadesłanych prac wyłoniono 7, które wzięły udział
w etapie międzynarodowym podczas XXVIII Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej MAK w Waszyngtonie w lipcu 2017 roku. W krajowym etapie
kolejnego XIV Konkursu im. Barbary Petchenik, także
1
Szczegółowe sprawozdania ze wszystkich powyższych
konferencji oraz szkoły kartograficznej z podaniem informacji o współorganizatorach, liczbie uczestników oraz liczbie i tematyce referatów i posterów zostały opublikowane
w polskojęzycznym suplemencie „Polish Cartographical
Review” (przyp. red.).
2
Pełne informacje o współorganizatorach tych konkursów, ich uczestnikach oraz zdobywcach nagród także opublikowano w naszym półroczniku (przyp. red.).
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zorganizowanym z udziałem Oddziału Kartograficznego PTG, jury zakwalifikowało do etapu międzynarodowego 6 prac spośród 502 nadesłanych. Finał
tego konkursu odbył się w czasie XXIX Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Tokio w lipcu
2019 roku.
W dniu 12 kwietnia 2018 r. pod patronatem Oddziału Kartograficznego została zorganizowana sesja
„Dorobek polskiej kartografii w stuleciu PTG” podczas
Kongresu Geografii Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 100-lecia
Geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Referaty
zaprezentowali prof. dr hab. Marek Baranowski, dr Jolanta Koryckia-Skorupa, dr Waldemar Spallek i prof.
dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. dr hab. Andrzej Czerny
oraz prof. dr hab. Zenon Kozieł. Oddział Kartograficzny PTG przygotował również poster pt. Kartografia
polska w minionym stuleciu, eksponowany podczas
Kongresu3.
W roku 2016 Oddział Kartograficzny PTG ustanowił
tytuł honorowy „Ambasador Kartografii”, przyznawany jako wyraz uznania wybitnych osiągnięć w działalności na rzecz promocji kartografii, wspierania jej
rozwoju oraz promocji map i innych produktów, które
są wynikiem pracy kartografa. W roku 2016 po raz
pierwszy wręczono dyplom oraz statuetkę „Ambasador Kartografii” emerytowanemu dyrektorowi Roztoczańskiego Parku Narodowego mgr. inż. Zdzisławowi
Kotuli oraz prezes wydawnictwa Nowa Era Magdalenie Marii Duszyńskiej-Walczak. W tym samym roku
tytuł honorowy „Ambasador Kartografii” został nadany
prof. dr. hab. Andrzejowi Tomczakowi, emerytowanemu profesorowi UMK w Toruniu, a w roku 2018
mgr Izabelli Krauze-Tomczyk.
W roku 2019 długoletni członek Zarządu Oddziału
Kartograficznego Jerzy Siwek otrzymał Medal PTG.
W latach 2018 i 2019 Złote Odznaki Polskiego Towarzystwa Geograficznego otrzymali Marek Baranowski, Jan Rutkowski i Lucyna Szaniawska. Medale
Pamiątkowe z okazji Jubileuszu 100-lecia PTG za
zasługi dla tej organizacji otrzymali Marek Baranowski, Dariusz Dukaczewski Jerzy Ostrowski, Jacek
Pasławski, Jerzy Siwek oraz redakcja „Polskiego
Przeglądu Kartograficznego” (od 2015 r. „Polish Cartographical Review”).
Prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej Oddziału Kartograficznego PTG http://okptg.
igik.edu.pl/, a następnie nowej strony https://kartografia.org/ oraz strony internetowej Międzynarodowego Roku Mapy http://www.rokmapy.pl/. Oddział
Kartograficzny PTG jest reprezentowany w międzynarodowej organizacji zrzeszającej krajowe organi3
Informacje o treści wygłoszonych w czasie tej sesji referatów zawiera sprawozdanie J. Ostrowskiego Kartografia
na Kongresie Geografii Polskiej w Warszawie, „Polish Cartogr.
Review. Suplement w jęz. polskim” T. 3, 2018, nr 1, s. 114–119,
w którym zamieszczono także reprodukcję wymienionego
tu posteru (przyp. red.).
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zacje kartograficzne Światowe Forum Kartograficzne
– World Cartographic Forum.
W okresie objętym sprawozdaniem wydano: „Polish
Cartographical Review”, tomy 48 (2016), 49 (2017),
50 (2018), 51 (2019) – po 4 numery w każdym tomie
i tom 52 (2020) – 2 numery oraz „Polish Cartographical
Review. Suplement w języku polskim”, tomy 1 (2016),
2 (2017), 3 (2018) – po 2 numery, 4 (2019) – 1 numer
podwójny, 5 (2020) – 1 numer. Wydano także streszczenia referatów i posterów wszystkich czterech
ogólnopolskich konferencji kartograficznych.
Do wydanej przez PTG i Uniwersytet Łódzki publikacji Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną
rocznicę działalności (Łódź 2018) Jerzy Ostrowski
opracował rozdział poświęcony historii Komisji Kartograficznej i Oddziału Kartograficznego, a Dariusz
Dukaczewski przygotował rozdział dotyczący udziału
Oddziału Kartograficznego w Jubileuszu 100-lecia
PTG w monografii Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918–2018 (Kraków 2020).
Kol. Jerzy Siwek przedstawił sprawozdanie finansowe Oddziału Kartograficznego. Jak wynika z podanych informacji, Oddział zachował pełną płynność
rozliczeń bieżących. Głównymi składnikami przychodów były wpływy z tytułu uczestnictwa w ogólnopolskich konferencjach kartograficznych oraz dotacje
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na publikowanie „Polish Cartographical Review”. Najniższą
pozycję przychodów stanowiły wpływy ze składek.
W kosztach przeważały wydatki związane z organizacją ogólnopolskich konferencji kartograficznych
i działalnością wydawniczą.
Kol. Beata Konopska, przedstawiła sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Oddziału Kartograficznego PTG.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja corocznie dokonywała oceny działalności statutowej,
organizacyjnej i finansowej Oddziału, a jej przedstawiciele uczestniczyli w walnych zebraniach Oddziału.
Z udostępnionych dokumentów wynika, że działalność Zarządu Oddziału Kartograficznego PTG była
zgodna ze statutem i uchwałami Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jak również z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego oraz z celami i przyjętymi
planami rocznymi. Komisja Rewizyjna pozytywnie
oceniła działalność Zarządu OK PTG, wnioskowała
zatem o przyjęcie sprawozdania za lata 2016–2020
oraz o udzielenie absolutorium.
Po dyskusji nad sprawozdaniami zarządzono
głosowanie, w wyniku którego zebrani udzielili absolutorium ustępującemu przewodniczącemu oraz
ustępującemu Zarządowi OK PTG.
Wyborczą część zebrania rozpoczęto od zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego Oddziału Kartograficznego PTG na kadencję 2020–2024. Jedynym
zgłoszonym kandydatem był kol. Marek Baranowski
i to on w wyniku zdalnego głosowania został ponownie wybrany na przewodniczącego Oddziału.
Następnie w podobnym trybie dokonano wyboru Za-
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rządu Oddziału Kartograficznego PTG na kadencję
2020–2024 w składzie: Jolanta Korycka-Skorupa,
Paweł E. Weszpiński, Jerzy Siwek i Dariusz Dukaczewski. Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Beata Konopska, Wiesław Ostrowski, Izabela
Gołębiowska i Jan Rutkowski.
W ramach punktu „Sprawy bieżące i wolne wnioski”
kol. Marek Baranowski poinformował o przebiegu

i wynikach wyborów Zarządu Głównego PTG na kadencję 2020–2024, a kol. Jerzy Siwek zaapelował
o regularne uiszczanie składek czlonkowskich. Zebrani podziękowali kol. Pavlowi Neytchevowi za
długoletnią współpracę w Zarządzie Oddziału oraz
wzorową organizację XLI Ogólnopolskiej Konferencji
Kartograficznej w Gdańsku.
Dariusz Dukaczewski (Warszawa)

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu o Nagrodę im. Stanisława Alexandrowicza
za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii
Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii
Nauki Polskiej Akademii Nauk promując badania
nad dawną kartografią ustanowił w 2020 r. nagrodę
za prace dyplomowe im. Stanisława Alexandrowicza
(1931–2015), wybitnego historyka, wieloletniego
członka, a w latach 1996–2008 przewodniczącego
Zespołu. Twórcą i fundatorem Nagrody jest Zespół
Historii Kartografii, pomysłodawcą zaś jeden z jego
członków – dr Kamil Nieścioruk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Adresatami konkursu są absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich
kierunków kształcenia akademickiego, a zwłaszcza
historii, geografii, kartografii, historii sztuki, studiów
konserwatorskich, literaturoznawstwa, muzealnictwa,
archiwistyki i innych, których prace dyplomowe
mieszczą się w zakresie szeroko pojętej historii kartografii. Regulamin konkursu został ogłoszony na
stronie internetowej Zespołu (www.maphist.pl) oraz
w ostatnim XXIII tomie serii „Z Dziejów Kartografii”.
Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu
najlepszej pracy wyłonionej przez pięcioosobowe jury,
które bierze pod uwagę oryginalność problemu poruszonego w pracy, jakość warsztatu badawczego,
sprawność posługiwania się wybranymi metodami,
zakres opracowania tematu oraz poprawność językową pracy.
Konkurs ogłoszono w kwietniu 2020 roku. Pięcioosobowa komisja konkursowa w składzie: dr hab. Bogumił Szady, prof. IH PAN (przewodniczący), dr Kamil
Nieścioruk (sekretarz), dr Dorota Jutrzenka-Supryn,
Jerzy Ostrowski i dr Paweł E. Weszpiński oceniła
trzy prace: dwie – magisterską i licencjacką z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
jedną magisterską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spośród nich komisja jednogłośnie
wskazała jako najlepszą pracę mgr. Mateusza Palczewskiego pt. Ocena kartometryczności planów
miast Polski i krajów sąsiednich wydanych w okresie
zimnej wojny, napisaną pod opieką dr hab. Beaty

Konopskiej, prof. UMCS. Praca powstała w Katedrze
Geomatyki i Kartografii Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Tematem pracy mgr. M. Palczewskiego była wielkoskalowa kartografia drugiej połowy XX wieku, a więc
okresu, w którym zniekształcenia map miały inne niż
w przypadku map starszych podłoże i – jako takie –
zasługują na głębsze poznanie. Jury uznało, że praca
wpisuje się w nurt klasycznych prac z historii kartografii, których tematem jest analiza kartometryczności
dawnych map i doceniło sprawne wykorzystanie narzędzi GIS do wykonania wszystkich analiz. Bez
wątpienia za sukcesem tej pracy stoją humanistyczne
zainteresowania laureata w połączeniu z jego zdolnościami matematycznymi i analitycznymi. Jako
student kierunku Geoinformatyka wprawdzie dobrze
rozumiał zasady analizy kartograficznej i działania
narzędzi GIS, jednak podejmując temat z zakresu
historii kartografii musiał zgłębić problematykę zimnej
wojny i redakcji kartograficznej. Wieloaspektowość
spojrzenia na podjętą problematykę i rzetelne podejście do problemu pozwoliło na przygotowanie pracy
cechującej się całościowym ujęciem tematu. Nie jest
to opracowanie hermetyczne, przeznaczone dla specjalistycznej grupy odbiorców, skoncentrowanych na
matematycznych i technicznych aspektach analizy
planów. Jasność wywodu oraz merytoryczna wartość pracy są także doskonałym świadectwem wysokiej klasy pracy dydaktycznej włożonej przez jej
opiekunkę.
Decyzja komisji została ogłoszona 17 listopada,
a uroczyste podsumowanie pierwszego konkursu
nastąpiło 8 grudnia 2020 r. podczas otwartego seminarium naukowego zorganizowanego przez Zespół
Historii Kartografii w trybie zdalnym ze względu na
panującą epidemię. Program seminarium, oprócz
przekazania głównej nagrody, wypełniły trzy referaty,
poświęcone problematyce zniekształceń na dawnych
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mapach. Oprócz głównego wystąpienia laureata
nagrody mgr. Mateusza Palczewskiego o kalibracji
planów miast w środowisku GIS, zostały również zaprezentowane referaty Kamila Nieścioruka i Pawła
E. Weszpińskiego, nawiązujące do badań oraz praktyki upowszechniania wiedzy o problemie zniekształceń na dawnych mapach i planach. Seminarium
on-line, w którym wzięło udział 78 osób, było transmitowane poprzez serwis społecznościowy Facebook
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oraz zostało zarejestrowane i udostępnione w serwisie internetowym YouTube (https://youtu.be/dt0Kuomh8T0).
Regulamin nagrody im. Stanislawa Alexandrowicza przewiduje jej coroczne przyznawanie, zatem
już w końcu 2021 roku dowiemy się o wynikach drugiego konkursu.
Paweł E. Weszpiński (Warszawa)

Sto dziesiąte, sto jedenaste i sto dwunaste posiedzenie Komisji Standaryzacji
Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Po ośmiomiesięcznej przerwie, spowodowanej
pandemią COVID-19, Komisja Standaryzacji Nazw
Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej
Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju spotkała się
na trzech kolejnych posiedzeniach: 18 listopada
oraz 2 i 16 grudnia 2020 roku. Posiedzenia te odbywały się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji
i były krótsze od dotychczasowych tradycyjnych spotkań. Tryb zdalnych posiedzeń z jednej strony wprowadził szereg niedogodności (od pojawiających się
problemów technicznych, po znacznie dłuższe procedowanie poszczególnych punktów porządku obrad),
jednak z drugiej strony pozwolił na zwiększony udział
członków Komisji w posiedzeniach, czemu sprzyjała
rezygnacja z czasochłonnych dojazdów.
Posiedzenia zostały w większości poświęcone kontynuowaniu omawiania wykazu nazw budowli i innych
obiektów miejskich oraz wyjaśnieniom i uzupełnieniom dotyczącym polskich nazw geograficznych świata
z zasadniczego wykazu egzonimów (w tym kwestie
wynikłe z korespondencji do Komisji). Przyjęto na
nich także plan prac Komisji na rok 2021.
Ze zmian dotyczących polskich nazw geograficznych świata warto wymienić zmianę nazwy Perejasław
Chmielnicki na Perejasław dla miasta na Ukrainie.
Wynika ona ze zmienienia w październiku 2019 r.
nazwy ukraińskiej – powrócono do historycznej
nazwy miasta obowiązującej do 1943 roku. Ponadto
m.in. zmieniono nazwę Kocman na Kocmań dla miejscowości na Ukrainie, dodano nazwę: Krzywe dla
miejscowości na Białorusi, Szeki dla miasta w Azerbejdżanie, egzonim wariantowy Rzeka Błękitna do
nazwy Jangcy dla rzeki w Chinach, egzonim wariantowy Kotlina Czerwona do nazwy Kotlina Syczuańska
dla kotliny w Chinach, nazwę Jalu wraz z formą wariantową Amnok dla rzeki granicznej w Chinach i Korei
Północnej oraz Tuman dla rzeki granicznej w Chinach,
Korei Północnej i Rosji. Skasowano także nazwę
Kwantung dla półwyspu w Chinach – endonim dla
tego obiektu nie funkcjonuje we współczesnym języku

chińskim i ma charakter wyłącznie historyczny; podobnie polska nazwa odnosząca się do tego obiektu
jest nazwą historyczną związaną z dawną dzierżawą
rosyjską (1898–1905), japońską (1905–1945) i radziecką (1945–1955), a nie ze współcześnie istniejącym obiektem geograficznym.
Szerzej omówiono kwestię nazwy Wyspy Świętego
Mateusza dla grupy wysp w Archipelagu Bismarcka
w Papui-Nowej Gwinei, w której to sprawie Komisja
otrzymała pismo. Polska nazwa w tej postaci funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, jednak nie jest poprawnym tłumaczeniem nazwy oryginalnej. Wyspy
te zostały odkryte i nazwane przez brytyjskiego żeglarza Williama Dampiera 25 lutego 1699 roku. Dzień
ten w kościele anglikańskim był wówczas wspomnieniem świętego Macieja Apostoła, a wyspy nazwane
zostały na cześć tego świętego (a nie św. Mateusza),
co jednoznacznie zapisał Dampier w relacjach ze
swojej podróży. Wyspy te nazwane zostały po angielsku Saint Matthias Islands, zaś po niemiecku
St. Matthias Inseln (w latach 1885–1914 wchodziły
w skład posiadłości niemieckich w Oceanii). Polskie
tłumaczenie tej nazwy wynikło prawdopodobnie z pomylenia dwóch niemieckich imion: Matthias (Maciej)
oraz Matthäus (Mateusz) – oba w języku niemieckim
są wariantami tego samego imienia i nie zawsze są
rozróżniane. Nazwa w postaci Wyspy Świętego Mateusza była wymieniona już w pierwszym wykazie
nazw geograficznych świata opracowanych przez
ówczesną Komisję Ustalania Nazw Geograficznych:
Polskie nazwy geograficzne wysp, półwyspów i przylądków świata. Cz. I („Biuletyn Geograficzny IG PAN”,
1954, z. 2), a następnie we wszystkich kolejnych
wykazach zawierających egzonimy, opublikowanych
w latach 1959, 1994, 2004, 2013 i ostatnio w Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata,
wyd. II, 2019. Sama nazwa tych wysp nie pojawia się
jednak często w polskich publikacjach; brak jej także
w atlasach geograficznych, prawdopodobnie ze
względu na małą wielkość. Co ciekawe, nazwa wysp

198

Kronika

w poprawnym tłumaczeniu S. Macieja pojawiała się
na Mapie Australii i Polinezyi z 1918 r. warszawskiego
wydawcy J.M. Bazewicza. Ostatecznie Komisja postanowiła zmienić nazwę na Wyspy Świętego Macieja,
aby była poprawna, zgodna z pierwotnie ustalonym
znaczeniem.
W dniu 3 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana nazwy
australijskich Gór Króla Leopolda. Góry te zostały
nazwane King Leopold Ranges w 1879 roku przez
Alexandra Forresta na cześć belgijskiego króla
Leopolda II. Od lat pojawiały się w Australii głosy, że
należy zmienić tę nazwę, gdyż patron nie jest godzien
by jego imieniem nazywać te góry, a sam z Australią
nie miał nic wspólnego; ponadto uważano, że góry
powinny mieć rdzenną, aborygeńską nazwę (propozycja ta wpisywała się w szereg dotychczasowych
zmian nazw na formy aborygeńskie, np. zmiana
nazwy Ayers Rock na Uluru, Lake Eyre na Kati
Thanda-Lake Eyre). Ze względu na rozmiar gór
(ok. 600 km długości) i przekraczanie obszarów
kilku plemion, nie udawało się jednak ustalić jednej,
odpowiadającej wszystkim, nowej nazwy dla tych gór.
Wydarzenia związane z ruchem Black Lives Matter,
których jedną z konsekwencji było burzenie pomników osób uznawanych za niegodne upamiętnienia,
w tym obalania w Belgii pomników Leopolda II, znacząco przyśpieszyły działania związane ze zmianą
nazwy tych gór. Ostatecznie podjęto decyzję o zmianie ich nazwy na Wunaamin Miliwundi Ranges; jest
ona połączeniem nazw tych gór z dwóch języków
aborygeńskich: Wunaamin (w języku ngarinyin) i Miliwundi (w języku bunuba). Komisja uznała, że obecnie egzonim Góry Króla Leopolda jest historyczny
i skasowano go z wykazu. W zamian postanowiono
dla tych gór przyjąć pseudoegzonim Góry Wunaamin Miliwundi – głównie z przyczyn praktycznych,
by nazwa tych gór była ujęta w wykazie polskich
nazw geograficznych świata. Brak zalecanej polskiej
nazwy oznaczałby nieuwzględnienie tych gór w wykazie polskich nazw, a co za tym idzie ograniczone
byłoby rozpropagowanie informacji o zmianie ich
nazwy.
Na posiedzeniach dokończono omawianie wykazu nazw budowli z obszaru Europy Środkowej i Południowej (wraz z Cyprem i Turcją). Omówiono tu
przede wszystkim nazewnictwo z obszaru Węgier
dodając polskie nazwy dla 20 obiektów – m.in. aleja
Andrássyego, most Wolności, Termy Széchenyiego
i pomnik Tysiąclecia w Budapeszcie, bazylika Ostrzyhomska wraz z formą oficjalną katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Wojciecha
oraz Nowa Synagoga w Segedynie. Ponadto w ramach uzupełnień wcześniej przyjętych nazw z tego
obszaru zmieniono nazwę kościół Świętych Sergiusza i Bakchusa na Mała Hagia Sofia (Stambuł; od
XVI w. jest to meczet Küçük Ayasofya Camii), zmieniono nazwę kościół Świętego Zbawiciela na Chorze
na Chora (Stambuł; kościół na początku XVI w.

został przekształcony w meczet, który w 1948 r.
zmieniono w muzeum, zaś w sierpniu 2020 r. ponownie na meczet), skasowano nazwę kościół
Świętych Apostołów (Kars; w XVI w. zamieniony
w meczet) oraz dodano egzonim Rynek Staromiejski
dla placu w Pradze.
Rozpoczęto także omawianie wykazu nazw budowli z obszarów Estonii, Litwy i Łotwy. Dla obiektów
z obszaru Estonii wprowadzono 23 nazwy – m.in.
plac Ratuszowy w Tallinnie, cerkiew Świętej Katarzyny w Parnawie, kościół Świętego Mikołaja w Tallinnie, monastyr Zaśnięcia Matki Bożej w Kuremäe,
Długi Herman dla wieży zamkowej w Tallinnie, brama Tallińska w Parnawie, dom Bractwa Czarnogłowych w Tallinnie. Ponadto zmieniono nazwę katedra
Świętej Marii Dziewicy na katedra Najświętszej Marii
Panny dla obiektu w Tallinnie – w większości źródeł
występuje on pod tą drugą nazwą. Z obszaru Litwy
omówiono tylko część proponowanych zmian, wprowadzając nazwy dla 30 obiektów, m.in. aleja Giedymina w Wilnie, zaułek Bernardyński w Wilnie, plac
Ratuszowy w Kownie, most Króla Mendoga w Wilnie, bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
w Kalwarii Żmudzkiej, bazylika Zmartwychwstania
Pańskiego w Kownie, katedra Chrystusa Króla w Poniewieżu, katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kownie. Zmienione zostały natomiast trzy nazwy
– kościół Świętego Franciszka i Bernarda na kościół
Świętego Franciszka i Świętego Bernardyna (ten
wileński kościół za patrona ma św. Bernardyna ze
Sieny, a nie św. Bernarda; bez zmian pozostał tu
egzonim wariantowy: kościół Bernardynów), cerkiew
Świętej Trójcy na cerkiew Trójcy Świętej (Wilno;
ujednolicenie szyku nazwy z innymi tak nazwanymi
obiektami), plac Łukiski wraz z formą wariantową
Łukiszki zamiast tylko Łukiszki dla placu w Wilnie.
Omówiono ponadto kilka innych kwestii związanych z nazwami budowli. Skasowano kilka nazw
przyjętych przez Komisje pochopnie: plac Inwalidów
dla placu w Paryżu (obecnie taki plac nie istnieje,
a jego obszar zajmuje rondo nazwane rond-point du
Bleuet-de-France), fort Świętego Michała (dawniej
jeden z trzech głównych fortów Malty, nie zachowany
do obecnych czasów), Muzeum Muru Berlińskiego
w Berlinie oraz Muzeum Zegarmistrzostwa w Genewie (oba muzea znajdują się w zwykłych budynkach
biurowych, zaś egzonimy dla muzeów przyjmowane
są wyłącznie ze względu na wyjątkowość siedziby
jako budynku, a nie ze względu na znaczenie lub
popularność samego muzeum), Suchy Most dla wiaduktu w Tbilisi (uzasadnieniem przyjęcia tej nazwy
było to, że odbywa się na nim największy w Tbilisi
pchli targ, licznie odwiedzany przez turystów; jednak
sam wiadukt jest obiektem nieciekawym i nie stanowi
atrakcji turystycznej, zaś pchli targ znajduje się za
wiaduktem, a nie na wiadukcie); źródło Świętego Filipa
dla obiektu w palestyńskiej miejscowości Halhul
(jest ono wymieniane w Biblii, jednak jego położenie

Kronika
jest wyłącznie przypuszczalne); katedra Świętego
Zbawiciela w Luandzie (endonim Sé Catedral de
São Salvador w praktyce nie jest stosowany, podobnie jak polska nazwa). Ponadto postanowiono wprowadzić 12 nazw, m.in. mauzoleum Mao Zedonga dla
monumentalnego obiektu położonego na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie, Mur Zachodni jako
formę wariantową dla nazwy Ściana Płaczu w Jerozolimie, katedra Kolońska, cytadela Kairska wraz
z nazwą wariantową cytadela Saladyna, opactwo
Westminsterskie w Londynie, pałac Woroncowa
w Odessie. Zmieniono także nazwę Kryształowa
Katedra na katedra Chrystusa dla budowli w Garden
Grove w Stanach Zjednoczonych. Ten bardzo charakterystyczny obiekt, ukończony w 1981 roku, był
wówczas największą przeszkloną budowlą świata.
Powstał jako katedra dla protestanckiego Garden
Grove Community Church (od 1981 Crystal Cathedral Ministries), jednak w 2010 roku kościół ten
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zbankrutował, a w 2012 roku katedra została sprzedana katolickiej diecezji Orange, która przez kilka lat
przekształcała budynek w kościół katolicki. Ostatecznie w lipcu 2019 roku katedra została otwarta
i konsekrowano ją wówczas pod nową nazwą Christ
Cathedral.
Ponadto postanowiono ujednolicić nazewnictwo
parków, mających na początku nazwy termin rodzajowy „ogród” oraz nazwy zamków zaczynające się
od terminu rodzajowego „zamek”. W obu wypadkach widoczny był brak konsekwencji w stosowaniu
wielkiej i małej litery – część nazw zapisywana była
małą literą, a część wielką. Komisja postanowiła
skorygować te zapisy ustalając dla wszystkich zapis
małą literą, zgodny z zasadami ortografii.
Wykaz wszystkich zmian nazw oraz protokoły z posiedzeń dostępne są na internetowej stronie Komisji
pod adresem: http://ksng.gugik.gov.pl/posiedzenia.php.
Maciej Zych (Warszawa)

N owości literatur y kartograficznej

Nowości literatury polskiej
Dwudziesty trzeci tom serii
„Z Dziejów Kartografii”
Mapa w służbie odrodzonej Polski. „Z Dziejów
Kartografii” Tom 23 – 2020. Opracowanie redakcyjne Beata Konopska, Jerzy Ostrowski. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii
Kartografii. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 2020,
257 s., ryc., tab., lit. ISSN 0138-0850.
Zbiór dziesięciu artykułów z suplementem bibliograficznym. Treść:
Wprowadzenie – Introduction (Beata Konopska,
Paweł E. Weszpiński), s. 7–10.
1. Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński: Dr Kazimierz Kozica (1965–2019), badacz i kustosz dawnych
map, s. 11–26, 6 ryc., 8 przyp., bibliografia publikacji
dr. K. Kozicy 81 poz.

reborn Poland in 1916–1921 and the change of its
borders after 1945.
7. Lucyna Szaniawska: Obraz granic państwowych
Polski w latach 1945–1958 na mapach towarzyszących bilateralnym umowom państwowym, s. 137–162,
16 ryc., 42 przyp., 34 poz. lit., summ.: The state borders of Poland in the years 1945–1958 on maps
accompanying bilateral state agreements.
Miscellanea
8. Leszek Opyrchał, Łukasz Cholewiński: Plany
Kamieńca Podolskiego w Archiwum Wojennym w Wiedniu, s. 163–182, 6 ryc., 23 przyp., 14 poz. lit., 6 poz.
planów, summ.: Plans of Kamieniec Podolski at the
War Archives in Vienna.

Mapa w służbie państwa
2. Beata Konopska: Koncepcje map gospodarczych do zarządzania krajem (XVIII–XX w.), s. 27–42,
53 przyp., 34 poz. lit., summ.: The concepts of economic maps for governing the country (18th–20th
centuries).
3. Henryk Bartoszewicz: Prace kartograficzne Korpusu Inżynierów Koronnych i ich autorzy. Stan zachowania kartografików, s. 43–70, 85 przyp., 25 poz. lit.,
summ.: Cartographic works of the Corps of Crown
Engineers and their authors. The condition of preserved cartography works.
4. Bogdan Wolak: Ewolucja treści polskich map
katastralnych (ewidencyjnych), s. 71–95, 16 ryc., 8 tab.,
33 przyp., 16 poz. lit., 7 poz. map., summ.: The evolution of the content of Polish cadastral (land register)
maps.
5. Kamil Nieścioruk: Początki polskiej kartografii
komputerowej, s. 97–119, 4 ryc., 96 przyp., 55 poz. lit.,
summ.: The beginning of the Polish computer cartography.
Mapa w polityce międzynarodowej
6. Dariusz Przybytek: Kartograficzna wizja odradzającej się Polski w latach 1916–1921 i zmiana jej
granic po 1945 roku, s. 121–136, 5 ryc., 23 przyp., 9 poz.
lit., 13 poz. map, summ.: The cartographic vision of

9. Grażyna Dudzicka, Dorota Gazicka-Wójtowicz:
Czy jednak M. Beniowski przed J. Cookiem? Nieznana rękopiśmienna mapa z 1772 r. ze zbiorów
Biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przedstawiająca żeglugę Maurycego Augusta Beniowskiego po północnym Pacyfiku,
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s. 183–203, 3 ryc., 38 przyp., 19 poz. lit., 10 poz. map,
summ.: M. Beniowski there before J. Cook though?
An unknown manuscript map of 1772 from the collection of the Central Library of Geography and Environment Protection of the Institute of Geography
and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
presenting the sailing route of Maurice August Beniowski (Benyovszky) through the North Pacific Ocean.
10. Jakub Kuna: Metoda progresji, retrogresji i kombinowana w kartograficznej rekonstrukcji zabudowy
– studium na przykładzie Bychawy w 1938 roku,
s. 205–224, 7 ryc., 10 przyp., 33 poz. lit., 13 poz.
źródeł kartogr., 11 poz. źródeł intern., summ.: Methods
of progression, retrogression and combined in the
cartographic reconstruction of historical settlements
– case study Bychawa in 1938.
Suplement
11. Beata Konopska, Jerzy Ostrowski: Podsumowania i oceny kartografii polskiej w ostatnim stuleciu
w wybranych pozycjach piśmiennictwa kartograficznego – selektywna bibliografia dziedzinowa, s. 225–252,
218 poz. lit., indeks nazw instytucji i organizacji, indeks osobowy.
12. Paweł E. Weszpiński: Nagroda im. Stanisława
Alexandrowicza za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii, s. 253–257, 1 ryc.

Inne publikacje
I. H i s t o r i a k a r t o g r a f i i . P e r s o n a l i a
1. Butowski Leszek: Działalność Wojskowej Służby
Geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939–1945. W: Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju. Pod red. Antoniego
Jackowskiego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2018, s. 261–280, 23 poz. lit.,
summ.: Activity of the Military Geographical Service
of the Polish Underground State in 1939–1945.
2. Eberhardt Piotr: Kształtowanie układu administracyjnego II Rzeczypospolitej w świetle ówczesnych
map. „Przegl. Geogr.” T. 92, 2020, z. 2, s. 291–310,
8 ryc., 15 przyp., 24 poz. lit., summ.: Development of
the administrative system of Poland’s Second Republic as revealed in maps of the period.
*3. Geodeci i kartografowie polscy. Słownik biograficzny. Zeszyt nr 6, czerwiec 2020. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Stanisław Grodzicki.
Warszawa: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Zarząd Główny, 117 s., 103 ryc., ISBN 978-83-6157641-9.
Kolejny zeszyt słownika, opisanego w poprzednim numerze suplementu „Polish Cartographical
Review” (T. 5, 2020, nr 1, s. 85–86). Treść (wybór):
Piórem Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego
(S. Grodzicki); Wstęp (R. Rus); 90 biogramów, w tym

m.in.: Bem Stanisław (1889–1965); Biesaga Zenon
(1926–2020), Buczkowski Krzysztof (1950–2013),
Cisak Jan (1944–2000), Górski Henryk (1929–2008),
Jankowski Wojciech (1935–2020), Kluge Wanda
(1924–2009), Laskowski Jan (1927–2019), Ney
Bogdan Jerzy (1935–2020), Retyk Jerzy Joachim
(1514–1574), Rzędowski Jan Wiesław (1923–2020);
Indeks biogramów od z. 1 do z. 6.
4. Herning Józef, Prus Barbara, Dixon-Gough
Robert, Taszkowski Jarosław, Navratil Gerhard, Mansberger Reinfried: The evolution of cadastral systems
in Austria and Galicia (Poland): Different approaches
to a similar system from a common beginning. „The
Cartogr. Journal” Vol. 57, 2020, no. 2, s. 97–112, 8 ryc.,
48 poz. lit.
*5. In Memoriam Tomasz Niewodniczański. Redaktion Eckhard Jäger. „Mitteilungen des Freundeskreises für Cartographica in der Stiftung Preussischer
Kulturbesitz e.V.”, Sonderheft 3, Berlin 2020, 63 s.,
1 fot.
Zbiór 12 tekstów wspomnień poświęconych zasłużonemu kolekcjonerowi dawnych map dr. Tomaszowi Niewodniczańskiemu (1933–2010), w tym:
Antonius Jammer: Das Universum des Tomasz
Niewodniczański, s. 5–7;
Andrzej Kobos: Imago Poloniae – Tomasz Niewodniczański im Königlichen Schloss, s. 24–27;
Kazimierz Kozica: Die erste Begegnung und das
erste Gespräch, s. 28–29;
Lucyna Szaniawska: Die feierliche Übergabe der
Sammlung „Imago Poloniae” an das Königliche Schloss
in Warschau, s. 51–52;
Biographische Daten zu Tomasz Niewodniczański,
s. 57–60.
6. Kozica Kazimierz: Polskie wybrzeże na dawnych
mapach. W: Polska geografia morza. Przyrodnicze
i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów
nadmorskich. Red. naukowa Anna Cedro. Szczecin:
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, 2019,
s. 183–211, 18 ryc., 30 poz. lit., summ.: The Polish
coastline on old maps.
7. Kozica Kazimierz: Mapa bagien Polesia Daniela
Zwickera z 1650 roku – dwa znane i dwa nieznane
jej egzemplarze odkryte w zbiorach polskich. „Istoryko-heohraficzni doslidżennia w Ukrajini. Zbirnyk naukowych prać” Wyp. 14, Kyjiw 2019, s. 81–100, 4 ryc.,
31 przyp., summ.: The map of the Polesie marches
from 1650 by Daniel Zwicker – two known copies,
and two unknown copies discovered in Polish public
collections.
8. Kramarska Regina: Morska kartografia geologiczna w historii badań Oddziału Geologii Morza
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. „Przegl. Geolog.” T. 68,
2020, nr 5, s. 387–402, 13 ryc., 75 poz. lit., summ.:
Offshore geological cartography in the research history of the Marine Geology Branch of the Polish
Geological Institute – National Research Institute.
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9. Kryński Jan: Wspomnienie o Profesorze Bogdanie Neyu, naukowcu i wspaniałym człowieku. „Nauka
Polska” 2020, nr 2, s. 168–175, summ.: In memory of
Professor Bogdan Ney, researcher and wonderful man.
10. Lorek Dariusz, Medyńska-Gulij Beata: Scope
of information in the legends of topographical maps
in the nineteenth century – Urmestischblätter. „The
Cartogr. Journal” Vol. 57, 2020, no. 2, s. 113–129,
12 ryc., 2 tab., 45 poz. lit.
11. Łopatecki Karol: Two maps of the Podlasie-Grodno
borderline from 1706. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” T. 67, 2019, nr 4, s. 489–504, 5 ryc., 4 tab.,
37 przyp., 45 poz. lit., streszcz.: Dwie mapy granicy
podlasko-grodzieńskiej z 1706 roku.
*12. Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą
i innymi tekstami kultury. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Supraśl, 16–18 września 2020 r. Streszczenia referatów. Oprac. red. Karol
Łopatecki, Jakub Niedźwiedź, Beata Konopska, Jerzy
Ostrowski. Zespół Historii Kartografii przy Instytucie
Historii Nauki PAN, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział
Polonistyki UJ. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN,
2020, 50 s., ISBN 978-83-86062-8.
Streszczenia 41 referatów.
13. Marks Leszek: Rola Państwowego Instytutu
Geologicznego w rozwoju kartografii geologicznej
w Polsce. „Przegl. Górniczy” 2019, nr 5, s. 21–25.,
34 poz. lit., summ.: Role of the Polish Geological Institute in development of the geological mapping in
Poland.
14. Marks Leszek: Sto lat kartografii geologicznej
w Państwowym Instytucie Geologicznym. „Przegl.
Geolog.” T. 67, 2019, nr 7, s. 547–557, 3 ryc., 4 tab.,
36 poz. lit., summ.: Hundred years of geological
mapping in the Polish Geological Institute.
*15. Niedźwiedź Jakub: Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, 336 s., 83 ryc.,
1 tab., 480 przyp., 414 poz. lit. (149 źródeł i 265 opracowań), summ.: The poet and the map: Jan Kochanowski and 16th-century cartography. ISBN 978-83
-233-4660-1. „Terminus”. Biblioteca Classica, Seria 2,
nr 7.
16. Nyka Józef: Delineatio & Nomenclatura Montium Corpathicorum. Panoramy Buchholzów. „Wierchy”,
83, 2017, Kraków 2020, s. 79–100, 9 ryc., 19 przyp.
Dot. panoram z początku XVIII wieku.
*17. Opyrchał Leszek: Rękopiśmienne plany i ryciny twierdzy Kamieniec Podolski. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2019, 282 s., 134 ryc.,
477 przyp., 121 poz. lit., opisy katalogowe 126 obiektów. ISBN 978-83-7938-239-2.
Treść: 1. Wstęp, 2. Plany, 3. Rysunki, 4. Rysunki
architektoniczne, 5. Wybrane rękopiśmienne mapy,
6. Plany okresu rosyjskiego, 7. Plany drukowane,
8. Inne plany, mapy i rysunki architektoniczne, 9. Uzupełnienia planów, 10. Zakończenie, 11. Plany i rysunki Kamieńca Podolskiego dostępne w Internecie.
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18. Opyrchał Leszek, Opyrchał Urszula, Nachnybida
Rusłan: Wybrane rękopiśmienne plany Kamieńca
Podolskiego. „Studia Geohistorica” Nr 08, 2020,
s. 78–95, 7 ryc., 74 przyp., 49 poz. lit., summ.: Selected
manuscripts with plans of Kamianets-Podilskyi.
Opis siedmiu planów z XVII i XVIII wieku.
*19. 15 lat Wojskowego Centrum Geograficznego.
68 lat tradycji. Historia zapisana w obiektywie. Redaktor prowadzący Leszek Iwaniec. Zespół redakcyjny:
R. Bożek, T. Kopryaniuk, K. Kucińska, J. Marciniak,
P. Pabjanek, J. Sosnowska, Ł. Stefaniak, J. Szczypa.
Warszawa: Wojskowe Centrum Geograficzne, 2019,
279 s., 582 ryc.
Treść: Wprowadzenie; Gmach w Alejach Jerozolimskich – siedziba wojskowych geografów; Historia
poprzedników Wojskowego Centrum Geograficznego;
Wojskowe Centrum Geograficzne; Ludzie WCG na
misjach poza granicami państwa i w świecie nauki;
Społeczność WCG na przestrzeni piętnastu lat.
20. Skrycki Radosław: Maurycy Beniowski jako
geograf i kartograf. W: 250 rokiw Barśkij konfederaciji. 250-ta rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej.
Materiały miżnarodnoj naukowoj istoryko-krajeznawczoj konferenciji, 11 trawnia 2018 r., Bar. Winnycja:
PP Baluk I.B., 2018, s. 155–179, 7 ryc., 37 przyp.,
17 poz. lit.
21. Sobczyński Eugeniusz: Batalia o wschodnią granicę Polski w wojnie polsko-bolszewickiej 1919/1920.
„Geodeta” 2020, numery 8–11. Artykuł w czterech
częściach, opublikowanych pod powyższym nadtytułem i z własnymi tytułami w kolejnych numerach
miesięcznika:
Część 1. Na salonach i polach bitew. Nr 8 (103),
sierpień 2020, s. 46–50, 8 ryc. (w tym 4 reprodukcje
map), 11 poz. lit.
Część 2. Powstaje Mieszana Komisja Graniczna.
Nr 9 (304), wrzesień 2020, s. 50–54, 9 ryc., 9 poz. lit.
Część 3. Pomiary słupów granicznych. Nr 10 (305),
październik 2020, s. 50–54, 11 ryc., 7 poz. lit.
Część 4. Z narażeniem życia. Nr 11 (306), listopad 2020, s. 50–53, 4 ryc., 5 poz. lit. oraz Wybrane
noty biograficzne geografów i geodetów biorących
udział w pracach pomiarowych i kartograficznych na
granicy wschodniej po wojnie polsko-bolszewickiej
1919/1920, s. 53–54, 7 portretów.
*22. 100 lat z mapą. Z dziejów Geografii Wojskowej.
Redaktor prowadzący Zbigniew Nowak. Zespół autorski: Tomasz Bazylczuk, Ryszard Bożek, Tadeusz
Kopryaniuk, Jerzy Marciniak. Warszawa: Szefostwo
Rozpoznania Geoprzestrzennego, 2019, 256 s.
Album złożony z fotografii i reprodukcji fragmentów map ze zwięzłymi podpisami. Treść:
Przedmowa (Sławomir Jakubiuk), s. 8–9;
Wprowadzenie (Eugeniusz Sobczyński), s. 10–12;
Lata 1919–1947, s. 13–46, 58 fot.;
Lata 1944–2019, s. 47–147, 138 fot.;
Kierownictwo Geografii Wojskowej, s. 148–160,
wykazy szefów Służby Geograficznej oraz dowódców
oddziałów i ośrodków, 76 portretów;
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Mapy, s. 161–215, reprodukcje fragmentów 35 map
i 3 planów;
Sprzęt geograficzny, s. 216–239, 63 fot.;
Barwy służby, s. 240–254, 42 fot.
23. Szaniawska Lucyna: Działalność kartograficzna geologów z PIG w ramach Służby Geograficznej
Komendy Głównej AK udokumentowana arkuszami
mapy taktycznej WIG ze zbiorów Biblioteki Narodowej. „Przegl. Geolog.” T. 68, 2020, nr 5, s. 461–466,
7 ryc., 9 poz. lit., summ.: Cartographic activity of PGI
geologists within the Department of Geology of Geographic Service of the Headquarters of Home Army,
documented with copies of MGI tactical map sheets
from the collections of the National Library.
Zob. również poz. 32, 50, 52, 56
II. I n s t y t u c j e i o r g a n i z a c j e k a r t o g r a f i c z n e .
Zagadnienia prawne
24. Dukaczewski Dariusz: Udział Oddziału Kartograficznego w jubileuszu 100-lecia Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. W: Księga Wielkiego
Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne
1918–2018. Pod redakcją Antoniego Jackowskiego
i Tomasza Witesa. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2020, s. 147–150.
25. Dukaczewski Dariusz: Udział Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki w jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tamże, s. 235–237.
26. Królikowski Jerzy: Przewodnik po zmianach
w Pgik. Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
innych ustaw (DzU poz. 782). „Geodeta” Nr 6 (301),
czerwiec 2020, s. 10–16, 1 ryc., 2 tab.
27. Królikowski Jerzy: Ominiemy 11 potencjalnych
raf? GGK rozwiewa wątpliwości dotyczące nowelizacji
Pgik. „Geodeta” Nr 8 (303), sierpień 2020, s. 20–21.
Dot. nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, obowiązującej od 31 lipca 2020 roku.
28. Powrót w wielkim stylu. Z Mirosławem Roszczypałą rozmawiał Damian Czekaj. „Geodeta” Nr 4 (299),
kwiecień 2020, s. 16–18, 5 ryc.
O wznowieniu działalności (po 5-letniej przerwie)
Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie.
29. Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii. W: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława
Leszczyckiego. Sprawozdanie z działalności Instytutu w roku 2019. Warszawa: IGiPZ PAN, 2020,
s. 61–62.
Zob. również poz. 13, 14, 19, 44
III. Z a g a d n i e n i a o g ó l n e
*30. Baka Władysław: Geoinfologia jako techniczny
system przygotowania intelektualnego, tworzenia i celowości geoinformacji, działający w dziedzinie geodezji

i kartografii. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki,
2020, 138 s. ISBN 978-83- 66315-34-1.
31. Gotlib Dariusz, Olszewski Robert, Gartner Georg:
The extended concept of the map in view of modern
geoinformation products. „ISPRS Intern. Journal of
Geo-Information” Vol. 10, no. 142, 2021, 16 s., 5 ryc.,
1 tab., 29 poz. lit.
32. Madurowicz Mikołaj: Emocje zapisane na mapach. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” Nr 15,
2019, s. 111–150, 9 ryc., 95 przyp., 41 poz. lit., summ.:
Emotions written on maps.
Treść (tytuły nienumerowanych rozdziałów): Na
pierwszy rzut oka; O emocjach uwag kilka; W stronę
kartografii; Statutowa nieobojętność map; Kartografia
emocjonalna; Ostatnie spojrzenie, czyli o sposobach
emocjonalizacji map.
Zob. również poz. 12, 38
IV. P o d s t a w y g e o d e z y j n e
33. Bednarek Stanisław: Rzutowanie łukowe w odwzorowaniu azymutalnym walcowym poprzecznym.
„Przegl. Geodez.” R. 93, 2021, nr 1, s. 17–22, 12 ryc.,
2 tab., 12 poz. lit., summ.: Elevation by arc in the
azimuth projection and the cylindrical transversal
projection.
34. Borowski Łukasz, Banasik Piotr: Uwagi do wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach. „Przegl.
Geodez.” R. 92, 2020, nr 12, s. 15–18, 6 ryc., 23 poz.
lit., summ.: Comments on the implementation of the
PL-EVRF2007-NH system in counties.
Dot. wprowadzenia nowego układu wysokościowego.
35. Kozioł Krystian, Kudrys Jacek, Maciuk Kamil,
Skorupa Bogdan, Szombara Stanisław: Szczyty do
wykorzystania. Pomiar Korony Gór Polski na 100-lecie
AGH. „Geodeta” Nr 6 (301), czerwiec 2020, s. 40–44,
5 ryc., 1 tab., 4 poz. lit.
V. K a r t o g r a f i c z n e m e t o d y p r z e d s t a w i a n i a .
Generalizacja kartograficzna
36. Fiedukowicz Anna: The role of spatial context
information in the generalization of geographic information: Using reducts to indicate relevant attributes.
„ISPRS Intern. Journal of Geo-Information” Vol. 9, 2020,
no. 37, 22 s., 6 ryc., 16 tab., 55 poz. lit.
37. Korycka-Skorupa Jolanta, Gołębiowska Izabela Małgorzata: Numbers on thematic maps: helpful
simplicity or too raw to be useful for map reading?
„ISPRS International Journal of Geo-Information”
Vol. 9, no. 415, 2020, 23 s., 8 ryc., 6 tab., 67 poz. lit.
*38. Pasławski Jacek: Elementy metodyki map
tematycznych. Warszawa 2020, [nakładem autora],
116 + XII s., 68 ryc., 103 poz. lit.
Skrypt dedykowany studentom specjalizacji kartograficznej w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Zob. również poz. 40, 45, 46
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VI. K a r t o g r a f i a t e m a t y c z n a
39. Izdebski Waldemar, Michalik Anna, Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka, Malinowski Zbigniew: Wybrane aspekty opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej. „Roczniki Geomatyki” T. 18, 2020, z. 2 (89),
s. 141–150, 2 ryc., 15 poz. lit., summ.: Assumptions
of local plans preparation in a vector format.
40. Kowalczyk Paweł, Pręgowski Dariusz: Granica
na mapie do celów projektowych. „Przegl. Geodez.”
R. 92, 2020, nr 12, s. 27–30.
41. Kozłowska Olimpia, Gabryś-Godlewska Anna,
Krasuska Joanna, Kostrz-Sikora Paulina: Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualny stan realizacji i plany
na przyszłość. „Przegl. Geolog.” T. 68, 2020, nr 5,
s. 414–423, 3 ryc., 3 tab., 39 poz. lit., summ.: Geoenvironmental Map of Poland – the current implementation status and future plans.
42. Królikowski Jerzy: Ustalanie… interpretacji
ustalania. O granicach przy opracowywaniu mapy
do celów projektowych w świetle nowych standardów.
„Geodeta” Nr 10 (305), październik 2020, s. 16–18.
43. Łuczyński Robert: Koronawirus na mapach.
„Przegl. Geodez.” R. 92, 2020, nr 4, s. 4–5, 6 ryc.
44. Marks Leszek, Jóźwik Katarzyna: Wyzwania
kartografii geologicznej w Polsce. „Przegl. Geolog.”
T. 68, 2020, nr 5, s. 330–337, 6 ryc., 14 poz. lit.,
summ.: Challenges of geological mapping in Poland.
45. Maślanka Józef: Procedury, schematy, obiekty,
atrybuty… Rejestrowanie granic działek w polskiej
ewidencji gruntów i budynków – analiza obecnego
stanu i propozycja zmian. „Geodeta” nr 11 (306), listopad 2020, s. 38–43, 3 ryc., 2 tab.
*46. Pieniążek Marek, Zych Maciej: Statistical maps.
Data visualisation methods. Warszawa: Główny Urząd
Statystyczny, 2020. Statistics Poland. „Statistical Research Papers” Vol. 1, 249 s., 196 ryc., 55 poz. lit.
ISBN 978-83-66466-09-8.
Rozszerzone i zaktualizowane angielskojęzyczne
wydanie podręcznika Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych. Warszawa 2017. Treść:
Introduction; 1. Elements of statistical map; 2. Base
map; 3. Applications of GIS – data management and
preparation for map creation; 4. Elements of spatial
analysis; 5. Cartographic data presentation; 6. Statistical map editing guidelines.
47. Śleszyński Przemysław: Mapa religijności
katolickiej w Polsce. Kilka uwag na marginesie dorocznego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. „Czasop. Geogr.” T. 89, 2018, z. 1-2, s. 139–145,
1 ryc., 28 poz. lit.
Zob. również poz. 8, 13, 14, 37, 38, 54, 58, 61
VII. P e r c e p c j a i u ż y t k o w a n i e m a p .
Kartograficzna metoda badań
48. Augustynowicz Marta, Borsuk Patrycja, Czyrzniak
Mateusz, Gleba Aleksandra, Kozakiewicz Tomasz,
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Lasia Michał, Łobko Łukasz, Parol Adam, Poskrobko
Piotr, Tanajewski Dariusz: Lokalizacja kluczem do
zdrowia. Projekt „Wirus na mapie PL” – geolokalizowanie przypadków zakażenia w okresie pandemii na
przykładzie zachorowań na COVID-19 w Polsce.
„Geodeta” Nr 6 (301), czerwiec 2020, s. 18–20, 3 ryc.,
1 tab.
49. Cybulski Paweł: Spatial distance and cartographic background complexity in graduated point
symbol map-reading task. „Cartography and Geogr.
Inform. Science” Vol. 47, 2020, no. 3, s. 244–256,
10 ryc., 5 tab., 55 poz. lit.
*50. Faluszczak Franciszek: Podstawy geografii
i kartografii historycznej. Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, 208 s., 75 ryc.,
literatura po każdym rozdziale. ISBN 798-83-7996627-1.
Podręcznik dla studentów kierunków humanistycznych. Treść: Rozdz. I. Pojęcie geografii historycznej;
Rozdz. II. Źródła pomiarowe kartograficzne, s. 49–79;
Rozdz. III. Podstawy kartografii, s. 80–130, w tym
5. Analiza i ocena dawnych map i atlasów, 6. GIS
w służbie cyberkartografii historycznej, 7. Etapy pracy
z dawnymi mapami w GIS; Rozdz. IV. Krajobraz naturalny; Rozdz. V. Krajobraz historyczny, Rozdz. VI.
Krajobraz kulturowy.
51. Havelková Lenka, Gołębiowska Izabela: What
went wrong for bad solvers during thematic map
analysis? Lesons learned from an eye-tracking
study. „ISPRS International Journal of Geo-Information” Vol. 9, 2020, issue 1, doi 10.3390/ijgi9010009.
52. Ostafin Krzysztof, Troll Mateusz, Taczanowski
Jakub: Problem doboru jednostek odniesienia przestrzennego w integracji danych z drugiej polowy XIX
i początku XX w. z terenów Galicji i Śląska Austriackiego. „Studia Geohistorica” Nr 08, 2020, s. 194–212,
8 ryc., 64 przyp., 76 poz. lit., summ.: Problem of selection of territorial units in the integration of data
from the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century for Galicia and Austrian
Silesia.
53. Tzelepis Nikolaos, Kaliakouda Alexandra, Krassanakis Vassilios, Loukas-Moysis Misthos, Nakos
Byron: Evaluating the perceived visual complexity of
multidirectional hill-shading. „Geodesy and Carto
graphy” Vol. 69, 2020, no. 2, 9 s., 3 ryc., 22 poz. lit.,
summ.
54. Wolniewicz Paweł: GeoLOG – baza informacji
o geologii Polski. „Geogr. w Szkole” R. 71, 2020, nr 6,
listopad/grudzień 2020, s. 22–25, 12 ryc.
Zob. również poz. 46, 60, 65–70
VIII. N a z e w n i c t w o g e o g r a f i c z n e
*55. Telecka Małgorzata, Gajek Grzegorz, Harasimiuk Marian: Nazewnictwo geograficzne o polskiej
genezie na świecie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019, 129 s., 9 map
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kol. wkl., 25 fotogr., 11 portr., 121 poz. lit., 50 poz.
źródeł internetowych. ISBN 978-83-227-9279-7.
*56. Włoskowicz Wojciech: Usus toponimiczny.
Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN,
2021, 553 s., 53 ryc., 12 tab., 572 przyp., 355 poz. lit.,
summ.: Toponymic usus. An outline of theory on the
example of the Polish toponymy of the Hutsul region.
ISBN 978-83-6407-61-3.
W treści: 4.4. Toponimia Huculszczyzny w kartografii, s. 342–417; Polska toponimia Huculszczyzny
w standaryzacji KSNG, s. 417–426.
IX. Te l e d e t e k c j a w k a r t o g r a f i i
57. Guzik Mirosław: Nad uziemionymi samolotami.
Opracowanie ortofotomapy dla Międzynarodowego
Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. „Geodeta”
Nr 10 (305), październik 2020, s. 46–48, 4 ryc.
58. Krok Grzegorz, Kraszewski Bartłomiej, Stereńczak Krzysztof. Zastosowanie naziemnego skanowania laserowego w inwentaryzacji lasu – przegląd
wybranych zagadnień. „Leśne Prace Badawcze”
Vol. 81, nr 4, grudzień 2020, s. 175–194, 5 ryc., 8 tab.,
64 poz. lit., summ.: Application of terrestrial laser
scanning in forest inventory – an overview of selected
issues.
59. Wiśniewska Emilia, Zawiła-Niedźwiecki Tomasz:
Zaczęło się od zdjęć w podczerwieni. Analizy teledetekcyjne obszarów leśnych w Polsce i ich rozwój.
„Geodeta” Nr 1 (308), styczeń 2021, s. 46–49, 4 ryc.,
7 poz. lit.
X. K a r t o g r a f i a w I n t e r n e c i e
60. Ciesielski Mariusz, Sterańczyk Krzysztof: Dane
społecznościowej informacji geograficznej jako źródło
informacji o wykorzystaniu lasów w aglomeracji warszawskiej. „Sylwan” R. 164, 2020, nr 8, s. 695–704,
5 ryc., 32 poz. lit., summ.: Volunteered Geographic
Information data as a source of information on the
use of forests in the Warsaw agglomeration.
61. JK [Królikowski Jerzy]: Historia Łodzi w internetowym atlasie. „Geodeta” Nr 7 (302), lipiec 2020,
s. 48.
O Atlasie historycznym miasta Łodzi, atlas.itn.lodz.pl
Zob. również poz. 63, 64
XI. N u m e r y c z n e m o d e l e t e r e n u .
M o d e l e 3D
62. Batakanawa Nicholas, Lipecki Tomasz: The
use of video camera to create metric 3D model of
engineering objects. „Geoinformatica Polonica” Vol. 19,
2020, s. 59–71, 15 poz. lit.
63. Onyszko Klaudia, Zwirowicz-Rutkowska
Agnieszka, Fryśkowska-Skibniewska Anna, Wojciechowski Tomasz: Porównanie modeli 3D pomieszczeń

biurowych opracowanych na podstawie pomiarów
wykonanych różnymi metodami. „Roczniki Geomatyki” T. 18, 2020, z. 1 (88), s. 117–134, 5 ryc., 6 tab.,
26 poz. lit., summ.: Comparison of 3D models of the
office accomodation based on measurements made
by different methods.
XII. S y s t e m y i n f o r m a c j i g e o g r a f i c z n e j .
Infrastruktura informacji przestrzennej
64. Gaudesius Rinvydas: Geodata influencing land
market and suitable development. „Geodesy and
Cartography” Vol. 69, 2020, no. 1, s. 3–17, 3 ryc.,
4 tab., 43 poz. lit.
*65. Izdebski Waldemar: Infrastruktura informacji
przestrzennej w Polsce. Warszawa: Geo-System
Sp. z o.o., 2020, 140 s., 155 ryc., 13 tab., 14 poz. lit.
ISBN 978-83-943086-4-3.
Treść: Od autora; 1. Wstęp, 2. Infrastruktura danych przestrzennych; 3. Charakterystyka danych
przestrzennych; 4. Usługi danych przestrzennych;
5. Metadane; 6. Otoczenie prawne infrastruktury danych przestrzennych; 7. Dane przestrzenne w Polsce;
8. Usługi danych przestrzennych dostępne w Polsce;
Serwis Geoportal.gov.pl; 10. Zakończenie. Dodatek
A. Model danych odwzorowujących rzeczywistość;
Dodatek B. Opis procesu wyszukiwania metadanych w serwisie Geoportal.gov.pl; Dodatek C. Podstawowe tematy danych przestrzennych określone
w ustawie o IIP; Dodatek D. TERYT – Krajowy Rejestr
Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju; Dodatek
E. Księgi wieczyste.
*66. Izdebski Waldemar, Seremet Aneta: Praktyczne aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych
w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2020, 128 s., 155 ryc., 5 tab., 9 poz. lit. ISBN
978-83-254-2583-8.
Treść: Wprowadzenie; 1. Charakterystyka danych
przestrzennych; 2. Dane przestrzenne w Polsce;
3. Infrastruktura danych przestrzennych; 4. Najważniejsze usługi danych przestrzennych w Polsce;
5. Serwis geoportal.gov.pl; 6. Ćwiczenia praktyczne
z wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl; 7. Wykorzystanie danych i usług GUGiK w oprogramowaniu QGIS.
67. Jarzmik Aleksandra: EGiB – zasady, formy
udostępniania oraz jakość danych. „Urban Development Issues” T. 66, Czerwiec/June 2020, s. 163–172,
6 ryc., 22 poz. lit., summ.: Land and Property Register – rules, sharing and quality of data.
Dot. bazy Ewidencji Gruntów i Budynków.
68. Krawczyk Artur: Analysis of the availability of
spatial datasets defined by the 3rd annex od the
INSPIRE directive in Poland. „Geoinformatica Polonica” Vol. 19, 2020, s. 49–58, 1 tab., 18 poz. lit.
*69. Metodologia tworzenia czasowo-przestrzennych baz danych dla rozwoju osadnictwa oraz podziałów terytorialnych. Pod red. Bogumiła Szadego.
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2019, 676 s., 241 ryc.,
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104 tab., 1306 przyp., 120 poz. źródeł rękopiśmiennych i drukowanych, 695 poz. lit., 42 poz. map.
Praca zbiorowa 15 autorów – podsumowanie badań w ramach projektu badawczego „Ontologiczne
podstawy budowy historycznych systemów informacji
geograficznej”. Treść: Wstęp (B. Szady); Cz. pierwsza:
Case studies (na przykładzie 13 wybranych powiatów); Cz. druga: Ontologia dziedzinowa ‘ontohGIS’;
Cz. 3: Gromadzenie, harmonizacja i wymiana danych;
Podsumowanie.
70. Vilcea Cristina, Avram Sorin: Using GIS methods
to analyse the spatial distribution and public acces-
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sibility of pharmacies in Craiova city, Romania. „Bulletin of Geography. Socio-economic series” No. 45,
Toruń 2019, s. 126–132, 3 ryc., 30 poz. lit.
71. Zwoliński Jerzy: Miejscowości i ich granice
w urzędowych bazach danych w Polsce (case study).
Metodologia tworzenia czasowo-przestrzennych baz
danych dla rozwoju osadnictwa oraz podziałów terytorialnych. Pod red. Bogumiła Szadego. Warszawa:
Instytut Historii PAN, 2019, s. 573–609, 21 ryc., 14 tab.
Zob. również poz. 30, 39, 45, 46, 48, 50
Jerzy Ostrowski (Warszawa)
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Wskazówki dla Autorów
Redakcja półrocznika „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim” zaprasza do
współpracy. Oczekujemy na materiały z kartografii i dziedzin pokrewnych, jak geodezja, geoinformatyka, teledetekcja z uwzględnieniem aspektów kartograficznych. Artykuły mogą dotyczyć teorii
lub praktyki kartograficznej, metodyki opracowania baz danych, map topograficznych i przeglądowych, a także map tematycznych oraz ich użytkowania. Jesteśmy zainteresowani tematyką współczesną oraz historią kartografii.
Materiały przyjmujemy do trzech działów: artykuły, notatki, recenzje oraz kronika pod warunkiem
spełnienia następujących wymagań:
1. Artykuły powinny przedstawiać wyniki badań i analiz, wnoszących nową wiedzę do naszej
dyscypliny. Artykuł powinien zawierać 20 000–40 000 znaków łącznie ze spacjami (wliczając przypisy, literaturę, tabele i ryciny wraz z podpisami). Na pierwszej stronie należy umieścić imię, nazwisko, afiliację oraz adres e-mailowy Autora. Do artykułu powinny być dołączone:
• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim ułatwiające znalezienie artykułu w wyszukiwarce
(maksymalnie 5 słów lub terminów),
• streszczenie w języku polskim i angielskim (od 500 do 1000 znaków),
• podpisy rycin i tabel.
2. Recenzje powinny dotyczyć publikacji kartograficznych: portali i witryn internetowych, książek,
atlasów i map wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat, a w przypadku ważniejszych opracowań
wydanych wcześniej po uprzednim uzgodnieniu z sekretarzem redakcji. Warunkiem decydującym
o przyjęciu recenzji jest przede wszystkim zawarcie w niej krytycznej (pozytywnej lub negatywnej)
oceny omawianej pozycji, a w mniejszym stopniu opisu treści i uwag korektorskich.
3. Sprawozdania do kroniki powinny dotyczyć takich wydarzeń, jak konferencje, seminaria,
wystawy, jubileusze i inne związane z naszym środowiskiem, które miały miejsce w półroczu poprzedzającym wydanie kolejnego numeru czasopisma (maksymalnie 3600 znaków).
Teksty i ryciny należy nadsyłać pocztą elektroniczną pod adresem jrsiwek@uw.edu.pl. Ponumerowane tabele z tytułami i podpisy pod rycinami należy wyłączyć z tekstu i umieścić osobno na
końcu opracowania. Prosimy o ograniczenie liczby i objętości przypisów.
Ilustracje mogą mieć maksymalny format 136×195 mm (łącznie z miejscem na podpis). Rysunkom i fotografiom, wykonanym na odpowiednim poziomie technicznym, należy nadać jednolitą
numerację. Ryciny powinny być możliwe do odczytania w programie CorelDRAW lub Corel
PHOTOPAINT. Ryciny skanowane powinny mieć rozdzielczość 300–600 dpi. Należy je zapisać
w formacie tif, jpg lub cdr i umieścić w oddzielnych plikach (nie w pliku tekstowym).
Literaturę, ograniczoną do cytowanej, należy podać w porządku alfabetycznym autorów: nazwisko, inicjał(y) imienia, rok wydania, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rocznik (T., Vol., Bd.), numer
zeszytu (nr, z., no.), numery stron („od – do”); dla książek miejsce wydania i wydawcę, np.:
Dainville, de F., 1962, De la profondeur á l’altitude. „Intern. Jahrbuch für Kartogr.” Bd. 2, s. 151–160.
Keates J.S., 1973, Cartographic design and production. London: Longman.
Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Wyd. 2. Warszawa – Wrocław: PPWK.
Spallek W., 2011, Historia metod wizualizacji danych statystycznych. W: Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii. „Główne problemy współczesnej kartografii”. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii
i Rozwoju Regionalnego, s. 7–35.
Stewart J., Kennelly P.J., 2010, Illuminated choropleth maps. “Annals of the Assoc. of Amer. Geographers”
Vol. 100, no. 3, s. 513–534.
Wąsowicz J., 1955, Kartografia Romerowska. „Czas. Geogr.” T. 26, z. 1–2, s. 167–179.
Żyszkowska W., 1996, Mapy mentalne Polski uczniów klas licealnych. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 28, nr 1, s. 9–29.

W tekście przy powoływaniu się na literaturę należy podać w nawiasie inicjały imienia i nazwisko
autora oraz rok publikacji, np. (J.S. Keates 1973) lub według J. Wąsowicza (1955). Źródła internetowe należy umieścić po literaturze (lub po zestawieniu atlasów i map) według kolejności cytowania w tekście.

