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Wstęp
Archiwalne materiały kartograficzne są bardzo ważnym źródłem wiedzy na
temat rozwoju przestrzennego oraz historii miast. Ich dokładnie poznanie
i analiza, a następnie porównanie ze stanem istniejącym pozwala na identyfikację oraz opisanie układu urbanistycznego. Wiedza ta może zostać wykorzystana
m.in. w bieżącej polityce konserwatorskiej oraz przy tworzeniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Daje możliwość podjęcia odpowiednich działań ochrony w polityce przestrzennej miasta. Mogą to być zmiany
i przekształcenia, które uszanują istniejące wartości przestrzenne i elementy
kompozycyjne lub które naprawią elementy wymagające poprawy.

Niniejszy artykuł prezentuje analizę historycznej kartografii Szczakowej,
ośrodka położonego na terenie zaboru austriackiego – Galicji. W 2 połowie
XVIII wieku oraz w wieku XIX na zlecenie władz austriackich opracowano kilka
map, które mają fundamentalne znaczenie dla opisywanych studiów. Są to Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Londomerii z lat 1779‒1783 (w literaturze
zwana potocznie mapą Miega, I zdjęcie wojskowe), Mapa Galicji Zachodniej
(tzw. mapa Heldensfelda), Mapa Galicji i Bukowiny z lat 1861‒1864 (II zdjęcie
wojskowe), oraz Mapa Monarchii Austro-Węgierskiej z lat 1869‒1887 (III zdjęcie wojskowe). Dla miast leżących na terenie Galicji bardzo ważne było utworzenie tzw. katastrów galicyjskich, czyli Katastrów Gruntowych Galicji (Metryka
Józefińska i Metryka Franciszkańska). Obejmowały one zarówno ośrodki miejskie jak i wiejskie. Na przestrzeni następnych lat dwie ostatnie mapy często
były wykorzystywane jako baza do tworzenia kolejnych odwzorowań kartograficznych. Do dzisiaj są cennym źródłem informacji na temat historii i rozwoju
przestrzennego dawnych miast galicyjskich.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na przydatność archiwalnych źródeł
kartograficznych w trakcie prowadzenia badań nad historią i rozwojem prze25

strzennym miast. W trakcie tworzenia opracowania przeprowadzono liczne
badania gabinetowe, polegające na korzystaniu z zasobów archiwalnych zgromadzonych m.in. w Archiwum Narodowym w Krakowie. Wykorzystano także
dostęp do cyfrowych zasobów Archiwum Map Wojskowych Instytutu Geograficznego 1919‒1939, zasobów Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego
oraz strony internetowej mapire.eu, będącej wspólnym projektem Österreichisches Staatsarchiv i firmy Arcanum, polegającym na udostępnieniu
w formie cyfrowej historycznych map Cesarstwa Austriackiego. Na miejscu
przeprowadzono liczne badania terenowe, w formie wizji lokalnych, wykonanych pod kątem jej przekształceń urbanistycznych i architektonicznych. Następnie uzyskane materiały porównano ze stanem istniejącym Szczakowej.
1.

Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Londomerii z lat 1779‒1783 –
Mapa Miega

Pierwszą z opisywanych map, wykonaną w 2 połowie XVIII wieku na zlecenie
władz austriackich jest Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Londomerii (Orignalaufnahme des Königreiches Galizen und Londomerien). Wykonana została
w latach 1779‒1783 w ramach tzw. zdjęcia józefińskiego (Josephinische Landesaufnahme). Powstała w wyniku wielkiej akcji kartowania wszystkich krajów,
znajdujących się w tym czasie pod panowaniem Habsburgów, zleconej Kwatermistrzostwu Sztabu Generalnego przez cesarzową Marię Teresę. Mapę tę
sporządzono według jednolitych zasad w skali 1:28 800 (1 cal na mapie odpowiadał 1000 kroków, czyli 400 sążniom wiedeńskim w terenie). Swoim zasięgiem obejmuje ziemie zajęte przez Austrię w trakcie pierwszego rozbioru
w 1772 roku. Od nazwiska oficera Sztabu Generalnego kierującego większością
prac – Friedricha von Miega – nazywana jest także mapą Miega. Inną spotykaną
w literaturze nazwą jest pierwsze zdjęcie wojskowe (Erste Landesaufnahme).
Duże znaczenie militarne opracowania spowodowało, że nigdy nie została opublikowana i do dziś pozostaje w rękopisie. Kopia w skali 1:115 200, sporządzona na 24 arkuszach (mapa operacyjna), także nie została udostępniona do użytku cywilnego i pozostawała w jednym egzemplarzu do dyspozycji cesarza.
Oryginalna, ręcznie kolorowana mapa w skali 1:28 800 składa się z 413
znormalizowanych arkuszy oraz dodatkowych o różnym formacie (dostosowanym do terytoriów przygranicznych, które wykraczały poza regularną siatkę
podziału na sekcje) o łącznej powierzchni około 115 m2. Ułożone są w 29 południkowych kolumnach. Każda sekcja ma wymiary 24x16 cali (63,2x42,1 cm), od
których zdarzają się jednak odstępstwa. Na całe opracowanie oprócz rysunków
składa się także sześć obszernych foliałów zawierających opisy kartowanego
terenu, dwa tomy alfabetycznego spisu miejscowości Galicji i sprostowań ich
pisowni oraz tom kalkulacji trygonometrycznych.

Odpowiedni moment wykonania mapy (na progu epoki rozbiorowej – pod
rządami cesarstwa, ale jeszcze przed głębokimi przemianami gospodarczymi
i społecznymi) zarejestrował staropolski wygląd miast, który później uległ zna26

czącym zmianom. Biorąc pod uwagę, że oprócz pojedynczych map majątkowych oraz planów miast i twierdz, staropolski okres dziejów nie zostawił po
sobie źródeł kartograficznych, opracowanie to jest szczególnie przydatne do
badań historycznych oraz do studiów nad rozwojem przestrzennym miast leżących na obszarze objętym jego zasięgiem. 1

Dzisiaj mapa józefińska Galicji jest przechowywana w Archiwum Wojskowym w Wiedniu (Kriegsarchiv) pod sygnaturą B IXa 390, Karte des Königreiches
Galizien und Londomerien. Wersja cyfrowa jest dostępna na stronie
www.mapire.eu. Od 2008 roku trwają prace nad 15-tomowym wydawnictwem
Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779‒1783 (Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779‒1783 2) zawierającym mapy wraz z opisami. Do
tej pory ukazała się część z nich.
Granica pierwszego rozbioru Polski z 1772 roku swoim zasięgiem nie objęła Szczakowej. Dlatego nie odnajdziemy jej na mapie Miega.
2.

Mapa Zachodniej Galicji – Mapa Heldensfelda

Szczakową możemy za to odnaleźć na następnej ważnej mapie austriackiej pochodzącej z okresu rozbiorów, z samego początku XIX wieku – Mapie Zachodniej Galicji (Carte von West-Gallizien). Pełna nazwa wersji wydanej w 1808 roku
brzmi: Carte von West-Gallizien: welche auf allerhöchßten Befehl Seiner Kaiserlich oesterreichischen und Königlich apostolischen Majestät in den Jahren von
1801 bis 1804 unter derDirection des dermahligen General Majors, und General
Quartiermeisters Anton Mayer von Heldensfeld des militärißchen Marien Therefien Ordens Ritter durch den Kaißerl. Königl. Generalquartiermeisterßtaab militärlißch aufgenommen worden. Mit allerköchster Bewilligung herausgegeben und
Seiner desGeneralißsimus Erzherzog Carl Kaiserlichen Hoheit unterthänigst gewiemet vom Generalquartiermeisterstaab gezeichnet, und gstochen von Hieronimus Benedicti. 1808. 3 Opracowanie to powstało w latach 1801‒1804, w wyniku
intensywnych prac topograficznych prowadzonych przez austriacki sztab generalny na obszarze przyłączonym w trakcie trzeciego rozbioru. Pierwotnie był to
ręcznie kolorowany oryginał w skali 1:28 800, na który składało się 275 arkuszy. Został on wykonany pod kierunkiem Antona Meyera von Heldensfelda –
pułkownika armii austriackiej. Od jego nazwiska pochodzi funkcjonująca
w literaturze nazwa mapa Heldensfelda. Swoim wyglądem i dokładnością ujęcia
tematu przypomina mapę Miega. Znajdziemy na niej nie tylko oznaczenia krajobrazowe (góry, rzeki, jeziora, piaski), dróg i zabudowy, ale także młyny wod-

W. Bukowski, A. Janeczek, Mapa józefińska Galicji (1779‒1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego, w: Studia Geohistorica. Rocznik
historyczno-geograficzny, Warszawa 2013, s. 91‒98.
2 Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779‒1783, red. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga.
3 Pełna nazwa mapy umieszczona na lewym górnym arkuszu wersji wydanej
w 1808 roku.
1
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ne i wiatrowe, papiernie, tartaki, urzędy celne/domy opłat, tawerny, urzędy
pocztowe, piece do wypalania wapna, kamieniołomy, kopalnie, winnice, kościoły murowane i drewniane, kościoły katedralne, klasztory, opactwa, uniwersytety, zamki, twierdze czy mury miejskie. 4 Podobnie jak mapa Miega pokazuje
ziemie u progu wielkich przemian społecznych i gospodarczych, które dopiero
będę miały nadejść.
Na podstawie pierwszego opracowania w 1808 roku opublikowano czarno-białą, znacznie mniej szczegółową kopię w skali 1:172 000. Składa się na nią
12 arkuszy o wymiarach 47x69 cm, wykonanych metodą miedziorytu.5

Ilustracja 1. Szczakowa na Mapie Zachodniej Galicji (tzw. Mapa Heldensfelda),
fragment kolorowanego oryginału z lat 1801‒1804.

Źródło: www.mapire.eu [dostęp: 20.05.2017].

L. Sawicki, Pułkownika Antoniego barona von Heldensfelda zdjęcia topograficzne
w Polsce w latach 1801‒1804 – Obristens Anton Freiherr Mayer von Heldensfeld Topographische Aufnahme Westgalliziens in den Jahren 1801‒1804, w: Prace Instytutu
Geograficznego uniwersytetu Jagiellońskiego wydawane przez Ludomira Sawickiego,
Zeszyt X, Nakładem Księgarni Geograficznej „Orbis”, Kraków 1928, s. 22‒25, 63
i inne.
5 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/1623?tab=1 [dostęp:
10.06.2017].
4

28

Ilustracja 2. Szczakowa na Mapie Zachodniej Galicji (tzw. Mapa Heldensfelda),
fragment opublikowanej mapy z 1808 roku.

Źródło: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=1273&from=publication [dostęp: 20.05.2017].

Obecnie oryginał oraz pomniejszona czarnobiała kopia są przechowywane
w Archiwum Wojskowym w Wiedniu (Kriegsarchiv). Cyfrowa wersja kolorowanego oryginału jest dostępna na stronie www.mapire.eu. Cyfrowe wersje
pomniejszonej czarno-białej kopii udostępnia Archiwum Map Wojskowych
Instytutu Geograficznego oraz Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego.

Na kolorowanym oryginale widzimy już wyraźnie położenie, wielkość oraz
układ wsi Seczakowa (Szczakowa) z zabudową zlokalizowaną szczytowo,
wzdłuż głównej drogi (dzisiejsza ulica Stefana Batorego). Budynki rozciągają
się od szczytu wzgórza, aż do południowego brzegu rzeki Usznik (Usznik
Bach 6). Oprócz głównej ulicy, której przedłużenie w kierunku południowym
prowadzi w kierunku Jaworzna (trakt Chrzanów-Sławków), widoczny jest także trakt Kraków-Będzin (biegnący ze wschodu na zachód) oraz połączenia komunikacyjne o mniejszym znaczeniu. Po jednej stronie głównej drogi zaznaczony został obiekt religijny – najprawdopodobniej jest to przydrożna kapliczka,
ponieważ w tym czasie mieszkańcy Szczakowej należeli do parafii w Jaworznie.
6

Obecnie rzeka Kozi Bród.
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Patrząc wzdłuż rzeki w kierunku zachodnim napotkamy oznaczenie młyna
wodnego. Na południowy wschód od wsi Seczakowa można zauważyć niewielką osadę Baran 7, która związana była z drugim młynem wodnym w okolicy,
powstałym na małej rzece wypływającej niedaleko ze źródła. Nazwa osady
pochodzi od miejscowego rodu młynarzy. 8
Czarno-biała mapa o mniejszej skali pokazuje położenie wsi Seczakowa
usytuowanej po południowej stronie rzeki Usznik. Nie oddaje jednak dokładnie
połączeń komunikacyjnych, ani układu zabudowy. Z tego powodu jest dużo
mniej przydatna do badań, niż jej oryginał w większej skali.
3.

Mapa topograficzna Galicji i Bukowiny z lat 1861‒1864

Kolejną ważną mapą pochodzącą z 2 połowy XIX wieku jest Mapa topograficzna
Galicji i Bukowiny (Galizien und Bukowina) powstała w latach 1861‒1864. Nazywana jest także drugim zdjęciem wojskowym (Zweite Landesaufnahme) lub
tzw. zdjęciem franciszkańskim (Franziszeische Landesaufnahme) – nazwa ta
pochodzi od imienia cesarza Franciszka I. Był to drugi o takiej skali projekt
mapowania monarchii habsburskiej. Opracowanie to będące następcą mapy
Miega, tak samo jak ona zostało wykonane w skali 1:28 800, jednak różni się od
niej pod względem graficznym oraz charakteryzuje się większym bogactwem
kolorystyki. W przeciwieństwie do zdjęcia józefińskiego, wykonanie zdjęcia
franciszkańskiego nie było utrzymywane w tajemnicy. 9 2628 arkuszy oryginalnej mapy przechowywanych jest w Archiwum Wojskowym w Wiedniu
(Kriegsarchiv). Cyfrowa wersja mapy dostępna jest na stronie www.mapire.eu.
Opracowanie to pokazuje ziemie polskie pod zaborem austriackim już
w trakcie pierwszych przemian społeczno-gospodarczych. Na fragmencie dotyczącym Szczakowej, oprócz istniejącej wcześniej osady – która tylko nieznacznie zmieniła swój wygląd, widzimy powstałą w połowie XIX wieku stację oraz

7 Późniejsza nazwa to Dobra, wraz z rozwojem Szczakowej osada ta została przez
nią wchłonięta.
8 A. Tatarczuch, Monografia Szczakowej, w: Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna,
s. 9, czerwiec 2005, Wyd. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2005, s. 24 i inne
oraz M. Leś-Runicka, Historia Jaworzna do 1795 roku, wyd. Inicjatywa Wydawnicza
Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2011, s. 277‒279 oraz M. Leś-Runicka,
Z dziejów wsi i miasta Szczakowej, w: Zeszyty Historyczne Muzeum Miasta Jaworzna,
z. nr 11, sierpień 2008, wyd. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2008, s. 32‒37
oraz Jaworzno – zarys dziejów do 1939 roku, red. J. Hampl, J. Zawistowski, Krajowa
Agencja Wydawnicza, Kraków (b.d.w.).
9 E. Hofstätter, Beiträge zur Geschichte der österreichischen Landesaufnahmen. Ein
Überblick der topographischen Aufnahmeverfahren, deren Ursprüge ihrer Entwicklungen Und Organisationsformen der vier österreichischen Landesaufnahmen, tom 2,
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Wiedeń 1989, s. oraz E. Hillbrand, Die
Kartensammlung des Kriegsarchivs Wien, w: Mitteilungen des Österreichischen
Staatsarchiv, tom 28, Wiedeń 1975, s. 183‒196.
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Drogę Żelazną Krakowsko-Górnośląską wraz z odcinkiem Szczakowa-Granica –
łączącym ją z Drogą Żelazną Warszawską-Wiedeńską. Połączenie kolejowe dające duże możliwości komunikacyjne i transportowe, odpowiednia lokalizacja
oraz bogactwo złóż, w ciągu następnych lat będą główną przyczyną powstania
oraz gwałtownego rozwoju drugiej osady. Z rysunku opracowania można odczytać, że będzie to miało miejsce na rozległych terenach piaszczystych.
Ze względu na czas powstania mapy – lata 1861‒1864 – nie widać jeszcze rozwijającej się dopiero nowej osady, a jedynie jej zalążek w postaci pierwszych
zabudowań związanych ze stacją kolejową. Rzeka Usznik przybrała kolejną
nazwę Jaworznik (Jaworznik B.). Na południowy-wschód nadal znajduje się,
lecz już trochę większa osada Baran. Znikają istniejące wcześniej oznaczenia
młynów wodnych oraz kaplicy, choć inne przekazy źródłowe podają, że młyny
w tym czasie dalej funkcjonowały. 10 Interesujące jest pojawienie się na pólnocny-wschód od osady Baran, oznaczenia nie możliwego do identyfikacji obiektu
w rodzaju grodu w miejscu nazwanym Grudek.
4.

Mapa topograficzna Monarchii Austro-Węgierskiej z lat 1869‒1887

Ostatnią ważną mapą wojskową omawianą w artykule jest Mapa topograficzna
Monarchii Austro-Węgierskiej wykonana w latach 1869‒1887. Podobnie jak
poprzednie, jest nazywana trzecim zdjęciem wojskowym (Dritte Landesaufnahme) lub tzw. zdjęciem franciszkańsko-józefińskim (Franzisco-Josephinische Landesaufnahme) – nazwa ta pochodzi od imienia cesarza Franciszka Józefa I. Był
to trzeci projekt mapowania monarchii habsburskiej. Składa się na niego 2780
kolorowych arkuszy w skali 1:25 000 oraz 752 karty specjalne przy których
realizacji po raz pierwszy użyto systemu metrycznego. Karty specjalne o łącznej
powierzchni 140m2 zostały wykonane w skali 1:75 000 oraz opublikowane
w 1872 roku 11. Trzecie zdjęcie wojskowe nie przypomina żadnej z poprzednich
map – zarówno pod względem kolorystyki (jest czarno-białe) jak i rysunku. 12
Tak samo jak poprzednie, oryginalna mapa jest przechowywana w Archiwum
Wojskowym w Wiedniu (Kriegsarchiv), a jej cyfrowa wersja jest dostępna na
stronie www.mapire.eu.

Zdjęcie franciszkańsko-józefińskie pokazuje Szczakową w przededniu powstania wielkich zakładów przemysłowych. Wyraźnie widać już, rozwijającą
się nową osadę wzdłuż dzisiejszej ulicy Jagiellońskiej. Powróciły oznaczenia
młynów wodnych oraz obiektów religijnych – jak np. kapliczka w centralnej
części wsi. Różnym rodzajem czarno-białego szrafu oznaczono odmienne
ukształtowanie terenu, np. wzniesienia, obszary piaszczyste, leśne czy bagna.
M. Leś-Runicka, Historia Jaworzna do 1795 roku … op. cit., s. 277‒279.
W 1912 kilka arkuszy opublikowano w postaci druku wielobarwnego.
12 E. Hofstätter, Beiträge zur Geschichte … op. cit., s. 170‒175, 199‒200 i inne oraz
G. Fasching, F. Wawrik, Landesaufnahme und Militärkarten, w: Austria picta, Graz
1989.
10
11
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Czarnymi czworobokami naniesiono zabudowę, a przerywana gruba linia wytycza przebieg tras kolejowych.
Ilustracja 3. Szczakowa na mapie topograficznej Galicji i Bukowiny z lat 1861‒
1864 (II zdjęcie wojskowe).

Źródło: www.mapire.eu [dostęp: 20.05.2017].
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Ilustracja 4. Szczakowa na mapie topograficznej Monarchii Austro-Węgierskiej
z lat 1869‒1887 (III zdjęcie wojskowe).

Źródło: www.mapire.eu [dostęp: 20.05.2017].
5.

Katastry Gruntowe Galicji

Bardzo ważną i wartościową pozycją jest ostatnia z opisywanych map, mianowicie Katastry Gruntowe Galicji, znane powszechnie pod nazwą katastry galicyjskie. Likwidacja pańszczyzny oraz uwłaszczenie chłopów na przełomie XVIII
i XIX wieku były głównym powodem przeprowadzenia reform podatku gruntowego oraz nowych pomiarów geodezyjnych. Na terenie zaboru austriackiego
pierwsze reformy podatkowe związane były z dokumentem cesarza Józefa II
z 1785 roku. Przez cztery lata tworzono tzw. metrykę józefińską, która opatrzona wieloma błędami wymagała poprawy. Franciszek I dokonał modyfikacji oraz
założył stały kataster podatku gruntowego, którego podstawy metodyczne
ustanowił cesarski patent w sprawie podatku gruntowego i pomiaru gruntów
z 1817 roku – tzw. metryka franciszkańska. 13

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych map katastry galicyjskie powstawały w dużo dokładniejszej skali 1:2 880 14 (jeden cal na mapie odpowiadał 2880 calom w terenie). Wprowadzono prostokątny podział arkuszowy na
13 J. Wolski, Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego
wykorzystanie w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych, w: Polski Przegląd Kartograficzny, tom 32, 2000 nr 3, s. 199‒200, 202`.
14 W przypadku miast było to nawet 1:1 440 – np. Kraków oraz 1:720 – np. Wiedeń.

33

kwadraty o boku równym 1 mili austriackiej – tzw. arkusze triangulacyjne.15
Dokładniejsza skala pozwoliła na naniesienie większej ilości informacji
i szczegółów. Elementy jakie można odczytać to m.in. rodzaj zainwestowania
terenu, układ zabudowy, granice działek wraz z numeracją, stosunki wodne,
roślinność (np. jej układy i formy), układy przestrzenne (rozplanowanie powiązania, związki przestrzenne, sekwencje), kompozycja (np. powiązania widokowe, dominanty, akcenty, zamknięcia i otwarcia widokowe, ciągi widokowe).
Informacje takie pozwalają na analizowanie rodzaju rozplanowania zabudowy
oraz jej podstawowych modułów, parcelacji i wielkości działek wraz z typowym kształtem i rozmiarami, szerokości i sposobu usytuowania zabudowy
względem ulic, układu i intensywności zabudowy na działce oraz układu pól.
Mogą być także wykorzystane jako materiał historyczny, ponieważ rejestrują
istniejące wtedy granice i podziały. Na arkuszach nie umieszczano legendy.
Publikowana była w osobnej instrukcji (Instruction, 1824, 1865, 1904). Pozwalała na dokładne określenie sposobu użytkowania, rodzaju dróg, materiału
z którego wykonano obiekty, rodzaj upraw, typ lasów i inne informacje, które
mogły być ważne dla wysokości podatków. 16

Mapy cechuje jednolity podkład, jednostki ewidencyjne, gmina katastralna
(pokrywająca się z gminą w granicach administracyjnych, układ sekcyjny (plan
zamieszczony na planszy tytułowej), jednolita numeracja parcel dla całej gminy
katastralnej, czy rozróżnienie parcel gruntowych od parcel budowlanych. Na
całość opracowania oprócz map składają się także księgi oraz akta. Księgi zawierają informacje takie jak: rejestr parcel, arkusze posiadłości gruntowej,
arytmetyczny spis posiadaczy oraz wpisy hipoteczne. Akta: wykazy przybytków
i ubytków (sporządzone wg gmin katastralnych), manualia (szkice polowe,
robocze) czy szkice indykacyjne (odbitki litograficzne map, na których naniesiono pomiary polowe, poprawki często nanoszono czerwonym tuszem). 17
Kataster galicyjski obejmujący Szczakową powstał w 1848 roku 18 – Szczakowa in Galizien Krakauer Kreis. Składa się z dwunastu fragmentów umieszczo-

J. Wolski, Austriacki kataster podatku gruntowego … op. cit.
A. Zachariasz, Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie, w: Roczniki Geomatyki, tom. V, zeszyt 8, 2007, s. 45‒47, 49‒51 i inne oraz A. Zachariasz, Przydatność
archiwalnych źródeł kartograficznych dla współczesnych badań krajobrazowych,
w: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 16, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2012,
s. 63‒70.
17 A. Czyżewska, Kataster jako źródło informacji o przestrzennych wartościach kulturowych, w: Zeszyty Problemu Badawczego Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zeszyt nr 4,
Gdańsk 1991, s. 7‒34.
18 Mapy wykonane po 1835 roku stoją na znacznie wyższym poziomie technicznym,
a obejmujące tereny południowej Polski wykonane w latach 1844‒1854 uznano za
jedne z wartościowszych i nadające się do większości prac geodezyjnych ‒ J. Wolski, Austriacki kataster podatku gruntowego … op. cit.,.
15
16
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nych na dziewięciu arkuszach. Obecnie są one przechowywane w Archiwum
Narodowym w Krakowie – Oddział V materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej przy ul. Lubicz 25b, pod sygnaturą 29/280/0/7.1/875.

Ze względu na swoją dziesięciokrotnie większą skalę – 1:2 880 jest dużo
bardziej dokładny oraz zawiera więcej szczegółów. Pozwala to na dokładną
analizę zabudowy oraz układu urbanistycznego. Oprócz nazw zostały także
naniesione informacje dotyczące własności działek i ich użytkowania. Widzimy
na nim wcześniejszą osadę wiejską oraz stację wraz z przebiegającą linią kolejową (zakolorowane na różowo) i pierwszymi wytyczonymi działkami wzdłuż
obecnej ulicy Jagiellońskiej. Szczakowa to głównie zabudowa wzdłuż jednej
głównej ulicy (dzisiejsza ul. Batorego), w większości zwrócona do niej szczytami oraz wąski, pasowy układ pól. Rzeka Kozi Bród (Jaworznik Bach) płynie
jeszcze swoim nieuregulowanym korytem, a Biała Przemsza (Biała Przemsza
Fluß) wytycza północną granice opracowania.
Ilustracja 5. Fragmenty planu katastralnego przedstawiającego Szczakową
z 1848 roku.

Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, sygnatura: 29/280/0/7.1/875.
Wnioski

Jak wspomniano we wstępie Mapa Monarchii Austro-Węgierskiej (trzecie zdjęcie
wojskowe) oraz Katastry Gruntowe Galicji, na przestrzeni następnych lat często
były wykorzystywane do tworzenia kolejnych odwzorowań kartograficznych.
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Przykładem tego mogą być uaktualnienia katastru z lat 1869 19, 1924 20, 1926 21,
1928 22, 1937 23, 1941 24 oraz mapy w skali 1:75 000 z lat 1893, 1902‒1903,
1921, 1925, 1933, 1939, 1943, 1944, 1945. 25 Można na nich zaobserwować
następujące po sobie fazy rozwoju osady przy stacji kolejowej oraz zmiany zagospodarowania terenu, np. etapy regulacji koryta rzeki Kozi Bród.
Omówione wyżej mapy dotyczą Galicji – ziem leżących w obrębie zaboru
austriackiego. Jednak na ziemiach polskich, na terenach objętych pozostałymi
zaborami powstały także inne, podobne opracowania, był to m.in. kataster pruski lub dokumentacja geodezyjno-kartograficzna na obszarze byłej Ordynacji
Zamoyskiej w Królestwie Polskim.26
Można zatem zauważyć, że kwerenda i analiza archiwalnej kartografii ma
pierwszorzędne znaczenie w procesie poznania historii rozwoju przestrzennego miast. Pozwala na prześledzenie przemian mających miejsce na przestrzeni
następnych dziesięcioleci. Porównanie wyników analiz ze staniem istniejącym
pozwala określić procesy jakie zachodziły w zagospodarowaniu przestrzennym
miasta oraz w strukturze urbanistycznej. Pozwala także na sporządzenie wytycznych w zakresie polityki planistycznej i konserwatorskiej.
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Streszczenie

Jednym z ważniejszych etapów badań nad historią i rozwojem przestrzennym
miast jest analiza ich archiwalnej kartografii. Historyczne plany są przechowywane w różnych zbiornicach. Przede wszystkim należy tutaj wymienić oddziały
Archiwum Narodowego, ale także regionalne muzea i biblioteki. Zdarza się także, że poszukiwane plany są zarchiwizowane poza granicami naszego kraju.
Taka sytuacja ma miejsce w przypadku dokumentacji z okresu kiedy Polska
była pod zaborami.

Niniejszy artykuł prezentuje analizę historycznej kartografii Szczakowej,
ośrodka położonego na terenie zaboru austriackiego – Galicji. W 2 połowie
XVIII wieku oraz w wieku XIX na zlecenie władz austriackich opracowano kilka
map, które mają fundamentalne znaczenie dla opisywanych studiów. Są to Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Londomerii z lat 1779‒1783 (w literaturze
zwana potocznie mapą Miega, pierwsze zdjęcie wojskowe), Mapa Galicji Zachodniej (tzw. mapa Heldensfelda), Mapa Galicji i Bukowiny z lat 1861‒1864
(drugie zdjęcie wojskowe) oraz Mapa Monarchii Austro-Węgierskiej z lat 1869‒
1887 (trzecie zdjęcie wojskowe). Szczególnie ważne było powstanie tzw. katastrów galicyjskich, czyli Katastrów Gruntowych Galicji (metryka józefińska i metryka franciszkańska). Obejmowały one zarówno ośrodki miejskie jak i wiejskie.
Na przestrzeni następnych lat często były one często wykorzystywane jako
baza do tworzenia kolejnych odwzorowań kartograficznych. Do dzisiaj są cennym źródłem informacji na temat historii i rozwoju przestrzennego dawnych
miast galicyjskich.
Kwerenda i analiza archiwalnej kartografii w procesie poznania historii
rozwoju przestrzennego miast ma pierwszorzędne znaczenie. Wiedza ta może
także zostać wykorzystana m.in. w bieżącej polityce konserwatorskiej oraz przy
tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Summary

One of the most import ant stages of the research on the history and spatial
development of cities is the analysis of their archival cartography. Historical
plans are stored in various revervoirs. Mainly in the National Archive but also
in regional museums and libraries. However, the plans are archived outside of
the country as well. Such documents come from the period when Poland was
under occupation.
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This article presents an analysis of the historical cartography of Szczakowa, a place which was located in the area of Austrian Partition – Galicia.
In the second half of the eighteenth century and in the nineteenth century, at
the request of the Austrian authorities several maps were developed. They are
of fundamental importance to the studies described. These are the Topographic
Map of the Kingdom of Galicia and Londomeria from 1779‒1783 (in the literature referred as the Map of Mieg, first military photo), the Map of Western Galicia
(so-called the Map of Heldensfeld), the Map of Galicia and Bukovina from 1861‒
1864 (second military photo) and the map of the Austro-Hungarian Monarchy
from 1869‒1887 (third military photo). Especially important was the emergence of the Galician cadastral plans – Kataster Gruntowy Galicji (metryka
józefińska and metryka franciszkańska). These included both urban, and rural
areas. Over the years, they have been frequently used as a basis for further
mapping. Today they are still a valuable source of the information concerning
the history and spatial development of the former Galician towns.
The query and the analysis of the archival cartography, during the process of learning about the history of the spatial development of cities, are of
prime importance. For example, this knowledge may be used in the contemporary conversation policy or in the creation of local spatial development plans.
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