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Wprowadzenie
Jesieni¹ 1942 roku, miêdzy ulic¹ Swoszowick¹ i Wielick¹ w Krakowie, na terenie dwóch
¿ydowskich cmentarzy, niemiecki okupant utworzy³ obóz koncentracyjny KL P³aszów, w
którym zginê³o oko³o 8 tysiêcy osób z Polski, Wêgier i S³owacji. Dziœ, teren ten jest w czêœci
zabudowany osiedlem mieszkalnym z jedenastopiêtrowymi blokami oraz domami jednorodzinnymi, reszta obszaru to zielona „plama” na mapie Krakowa. Oprócz pomnika przy ulicy
Kamieñskiego, nic ju¿ nie przypomina o tragedii, która mia³a tam miejsce prawie 80 lat temu.
Badania spo³eczne wykaza³y, ¿e wiedza na temat historii tego terenu jest niewielka. St¹d te¿
pojawi³a siê potrzeba przedstawienia historii tego miejsca za pomoc¹ interaktywnej mapy,
która umo¿liwi³aby zlokalizowanie po³o¿enia obozu koncentracyjnego na aktualnie zagospodarowanym terenie.
Ostatnie wydarzenia œwiadcz¹ o tym, ¿e informacje na temat obozów zag³ady budz¹
zainteresowanie coraz wiêkszej liczby ludzi, dlatego powstaje wiele projektów dotycz¹cych
by³ych obozów koncentracyjnych, na przyk³ad rekonstrukcja obozu zag³ady w Pustkowie
(http://www.sztetl.org.pl, 27.07.2011 r.), wykopaliska archeologiczne w Treblince (http://
historia.focus.pl, 31.03.2014 r.) oraz projekty typu Oznacz P³aszów – stworzony przez studentów Uniwersytetu Jagielloñskiego, którego g³ównym celem jest szerzenie wiedzy o by³ym obozie w P³aszowie (http://www.oznaczplaszow.com). Andrzej Szpociñski (2010)
w artykule traktuj¹cym o rekonstrukcjach historycznych stwierdzi³ W kulturze wizualnej
to nie intelekt, ale zmys³y odgrywaj¹ pierwszoplanow¹ rolê w doœwiadczaniu przesz³oœci. Otó¿
warto zauwa¿yæ, ¿e przesz³oœæ prze¿ywana w ten sposób nie da siê tak jednoznacznie prze³o-
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¿yæ na wzory zachowañ czy normy obowi¹zuj¹ce w œwiecie wspó³czesnym. Tak doœwiadczana
przesz³oœæ dostarcza przede wszystkim doznañ estetycznych, a w wypadku happeningów lub
performansów daje tak¿e poczucie uczestnictwa we wspólnocie, ale w wiêkszym stopniu wspó³uczestników widowiska ni¿ wspólnocie przesz³ych i przysz³ych pokoleñ. Systemy GIS wpisuj¹ siê ze swoimi mo¿liwoœciami w zakresie wizualizacji w szeroko rozumiane poznawanie
historii (Gotlib, Iwaniak, Olszewski, 2008) szczególnie, je¿eli odbiorca bêdzie móg³ skorzystaæ z wirtualnej rozszerzonej rzeczywistoœci. Temat historycznego GIS (HGIS) poruszany
jest w wielu publikacjach w odniesieniu do analizy wydarzeñ historycznych, wskazuj¹c mo¿liwoœci systemów informacji geograficznej w poznawaniu historii (Gregory, 2003, 2007;
Knowles, 2002, 2008; Linsenbarth, Moœcicka, 2007; Szady, 2008, 2013). Kolejna publikacja
odnosz¹ca siê do tematu, pod tytu³em „Jak budowa³em GIS (Podzamcze 51°42´13½ N, 21°35´14½
E)”, mówi o budowaniu bazy danych dla kompleksu pa³acowo-parkowego w Podzamczu na
podstawie otrzymanych warstw wektorowych, map rastrowych oraz zdjêæ naziemnych
i lotniczych (Kaczmarek, 2009).
W tym celu, na podstawie archiwalnych danych, utworzono mapê wektorow¹ obozu KL
P³aszów, tworz¹c na jej podstawie aplikacjê Story Map, umo¿liwiaj¹c¹ odbycie wirtualnego
spaceru wzbogaconego opisem ogl¹danych miejsc.

Materia³y Ÿród³owe i ich analiza
Czas trwania obozu przypada³ na lata 1942–1944, st¹d te¿ zaczêto poszukiwania od materia³ów kartograficznych z tego okresu. Uznano, ¿e do zbadania po³o¿enia obiektu potrzebna
jest mapa zawieraj¹ca informacje o rzeŸbie terenu oraz o najwa¿niejszych elementach otoczenia. Dla obszaru, który zajmowa³ obóz – oko³o 80 ha, mapa powinna mieæ jak najwiêksz¹
skalê – tak, aby elementy topografii terenu by³y dobrze widoczne.
Pierwszym odszukanym materia³em, spe³niaj¹cym kryteria okaza³a siê niemiecka mapa
Messtischblatt w skali 1:25 000 z roku 1944 (rys. 1), znaleziona na stronie prowadz¹cej
wirtualne archiwum map Polski i Europy Œrodkowej (igrek.amzp.pl).
Po dalszej analizie, wykazano, ¿e mapa ta jest przedrukiem polskiej mapy topograficznej
z 1934 roku (rys. 2), znalezionej na tym samym portalu. Szczegó³owo przeanalizowano
przybli¿ony obszar obozu na obu mapach i nie stwierdzono ró¿nic.
Do dalszych prac przyjêto polsk¹ mapê, gdy¿ znany by³ jej uk³ad wspó³rzêdnych – Borowa Góra, co u³atwi³o póŸniejsz¹ kalibracjê tego materia³u kartograficznego.
Nastêpnym wa¿nym elementem by³o odnalezienie materia³ów, opisuj¹cych rozmieszczenie poszczególnych obiektów obozu: planów, map, zdjêæ lotniczych. Plany obozu mo¿na
znaleŸæ w publikacjach dotycz¹cych wspomnieñ by³ych wiêŸniów, jednak nale¿a³o pamiêtaæ, ¿e rysunki te zostawa³y zazwyczaj tworzone kilka lat po wojnie i w sposób subiektywny
przedstawia³y poszczególne obozowe obiekty. Dlatego te¿ szukano oryginalnych dokumentów niemieckich. Przez publikacjê pt. „Niemiecki obóz w Krakowie 1942 – 1944” (Kotarba,
2009) odnaleziono oryginalny plan (rys. 3), znajduj¹cy siê w ¯ydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Niemiecki plan jest najprawdopodobniej dokumentem pochodz¹cym
z obozowego Bauleitungu, czyli kierownictwa budowy obozu, poniewa¿ zawiera niemieckie
opisy oraz planowane rozbudowy wskazuj¹ce na jego wykonanie w 1944 roku.
Kolejnym wa¿nym dokumentem weryfikuj¹cym ca³kowite po³o¿enie obozu oraz jego elementów, by³o znalezione na stronie Instytutu Pamiêci Mêczenników i Bohaterów Holocaustu
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Rysunek 1.
Niemiecka mapa
48/30G Krakowa
Messtischblatt
z 1944 roku
(Ÿród³o:
igrek.amzp.pl)

Rysunek 2.
Polska mapa
topograficzna
48/30G z 1934 roku
(Ÿród³o: Archiwum
Map Wojskowego
Instytutu
Geograficznego
1919-1939)
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Rysunek 3. Plan obozu z 1944 roku (Ÿród³o: ¯ydowski Instytut Historyczny w Warszawie)

– Yad Vashem taktyczne zdjêcie lotnicze (rys. 4). Do okreœlenia po³o¿enia obozu skorzystano
równie¿ z informacji zawartych w ksi¹¿kach autorstwa by³ych wiêŸniów KL P³aszów.
Analizê rozpoczêto od okreœlenia jakoœci zebranych materia³ów. Mapa topograficzna zeskanowana w du¿ej rozdzielczoœci 600 dpi razem z siatk¹ krzy¿y w uk³adzie Borowa Góra
pozwala³a na dok³adn¹ kalibracjê i odtworzenie realnej rzeŸby terenu oraz po³o¿enia wa¿niejszych obiektów topograficznych.
Nastêpnie wybrane obiekty topograficzne posiadaj¹ce wspó³rzêdne w uk³adzie aktualnie
obowi¹zuj¹cym (Rozporz¹dzenie, 2012) by³y podstaw¹ kalibracji zdjêcia lotniczego. Przy
okreœlaniu jakoœci materia³u fotograficznego zauwa¿ono nisk¹ rozdzielczoœæ, wymiar piksela
terenowego wynosi³ oko³o 3 m. Oprócz tego zdjêcie to nie nosi³o cech kartometrycznych,
jednak centralne po³o¿enie obozu na fotografii zmniejszy³o wp³yw przesuniêæ radialnych na
po³o¿enie obiektów (Kurczyñski, 2014).
Na dok³adniejsze okreœlenie po³o¿enia poszczególnych obiektów obozu pozwoli³ plan
z 1944 roku. Widnieje na nim skala 1:2000, jednak poniewa¿ plan nie jest geodezyjnym
opracowaniem stanu faktycznego, podpartym wynikami pomiaru – jest on przybli¿onym
przedstawieniem rozmieszczenia obiektów w skali. Zawiera on równie¿ informacjê opisow¹
o typach budynków oraz ich zastosowaniu.
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Rysunek 4. Zdjêcie lotnicze (Ÿród³o: Instytutu Pamiêci Mêczenników i Bohaterów Holocaustu –
Yad Vashem)

Transformacje i kalibracje materia³ów Ÿród³owych
Mapê topograficzn¹ z 1934 roku przyjêto jako podk³ad do kalibracji kolejnych materia³ów
kartograficznych, dlatego od kalibracji tego dokumentu rozpoczêto prace nad nadawaniem
georeferencji. Prace rozpoczêto od okreœlenia uk³adu odwzorowania. Analiza czasu powstania mapy oraz wspó³rzêdnych kartezjañskich wykaza³a, ¿e jest ona wyra¿ona w uk³adzie
Borowa Góra, który stosowany by³ w Polsce do roku 1952, do czasu wprowadzenia uk³adu
potocznie nazywanego „1942”.
Transformacjê wykonano w programie ArcMap, po wczeœniejszym wczytaniu parametrów uk³adu Borowa Góra. Przebieg³a ona metod¹ afiniczn¹ pierwszego stopnia na 103 punkach siatki krzy¿y, co przy wy³¹czeniu punktów o najwiêkszych wartoœciach b³êdów (13
punktów) da³o wartoœæ b³êdu RMS = 4,729 m, przy 10 m b³êdu dopuszczalnego dla mapy
w skali 1:25 000.
Równomierne rozmieszczenie punktów dostosowania pozwoli³o na zwiêkszenie stopnia
transformacji afinicznej na drugi. Wy³¹czaj¹c z obliczeñ punkty, dla których wartoœci odchy³ek by³y znacznie wiêksze od pozosta³ych – 12 punktów otrzymano b³¹d RMS = 4,266 m.
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Skalibrowan¹ mapê przeniesiono do ramki danych w uk³adzie PL–1992, jednak kontrola
z ortofotomap¹ dostêpn¹ na geoportalu poprzez us³ugê WMS wykaza³a b³êdy przy transformacji mapy miêdzy uk³adami – mapa topograficzna by³a przesuniêta o sta³¹ wartoœæ w kierunku pó³nocno-wschodnim. Dokonano zatem przesuniêcia mapy topograficznej operacj¹
Shift na charakterystyczne punkty terenu, takie jak austriacki fort z XIX wieku. Po tej operacji stwierdzono poprawnoœæ kalibracji mapy, analizuj¹c po³o¿enie obiektów topograficznych istniej¹cych w latach 40. XX wieku i trwaj¹cych do dziœ. Tak przetransformowany
obraz rastrowy zapisano w nowym uk³adzie wspó³rzêdnych PL-1992 (rys. 5).

Rysunek 5. Fragment skalibrowanej i przetransformowanej mapy topograficznej 48/30 G z 1934 roku

Na tak przygotowanym materiale przedstawiaj¹cym szczegó³y terenowe i rzeŸbê terenu
z lat 40. XX wieku, w aktualnym uk³adzie odniesienia, skalibrowano pozosta³e materia³y
kartograficzne. Rozpoczêto od wpasowania zdjêcia lotniczego, które wykonano na ³atwo
rozpoznawalnych i jednoznacznie identyfikowalnych punktach na obu materia³ach. Transformacja afiniczna pierwszego stopnia na 4 punktach da³a b³¹d RMS = 4,424 m.
Skalibrowane zdjêcie lotnicze jako pierwszy z materia³ów przedstawia przybli¿one rozmieszczenie poszczególnych obozowych obiektów. Mo¿na na nim zidentyfikowaæ charakterystyczne rzêdy baraków, po³o¿onych równolegle do ulicy Abrahama, ruiny przedwojennego
wejœcia na cmentarz ¯ydowski – Hali Przedpogrzebowej czy tak zwanej H-Górki, pochodz¹cego z XIX wieku fortu i miejsca straceñ. Na tych elementach dokonano kalibracji planu
obozu z 1944 roku. Na 6 punktach dostosowania otrzymano b³¹d równy 5,085 m (rys. 6).
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Rysunek 6. Kalibracja planu obozu wzglêdem ortofotomapy wraz z zidentyfikowanymi 6. punktami
dostosowania (Ÿród³o: opracowanie w³asne)

Pozyskanie i weryfikacja po³o¿enia obiektów obozu
Przy pozyskiwaniu obiektów obozu kierowano siê zasad¹ przyjmowania lokalizacji ze
zdjêcia lotniczego, a kszta³tu z planu obozu. Zdjêcie lotnicze pewniej oddawa³o lokalizacjê
poszczególnych budynków, jednak jego dok³adnoœæ nie pozwala³a na wektoryzacjê, dlatego
do odtworzenia kszta³tu i wymiarów korzystano z planu obozu. Prace rozpoczêto od pozyskania osi dróg na podstawie zdjêcia lotniczego. Kolejno narzêdziem Bufor utworzono krawêdzie dróg o zadanej odleg³oœci 2,5 m od osi drogi, okreœlonej na podstawie pomiarów na
planie obozu. Kolejnym etapem by³a wektoryzacja obiektów zamkniêtych. Na terenie obozu
pozyskano 239 budynków (zarówno wybudowanych, jak i bêd¹cych w planach w po³owie
1944 roku). Utworzono równie¿ warstwê liniow¹ reprezentuj¹c¹ ogrodzenie oraz warstwy
punktowe przedstawiaj¹ce po³o¿enie: wie¿ stra¿niczych, studni, bram wjazdowych i stacji
transformatorowych. Wektorowym obiektom nadano równie¿ etykiety (rys. 7), zgodnie
z opracowaniem planu obozu przez Kotarbê (2014).
Brak georeferencji zdjêcia lotniczego i mapy móg³ generowaæ dodatkowe b³êdy po³o¿enia, wiêc zdecydowano siê na kontrolê danych pozyskanych metod¹ skaningu laserowego
(rys. 8) z programu ISOK. Niestety podczas ewakuacji z Krakowa kierownik obozu za¿¹da³
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Rysunek 7. Obiekty obozu przedstawione na podk³adzie z ortofotomapy z roku 2012

Rysunek 8. Kolor fioletowy – staw z wektoryzacji, kolor czerwony – dane pozyskane metod¹ lotniczego
skaningu laserowego po ponownej klasyfikacji i zmianie symbolizacji, przedstawiaj¹ce oko³o 1,5 metrowe
zmiany rzeŸby terenu
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przekopania terenu, a zw³aszcza miejsc straceñ i spalenie wszystkich cia³ w celu usuniêcia
dowodów zbrodni, w zwi¹zku z czym nale¿a³o najpierw zidentyfikowaæ obiekty nie zmienione przez 70 lat na tym terenie, a nastêpnie dokonaæ ich kontroli. Takimi obiektami okaza³y siê:
g³ówny obozowy kamienio³om, Szary Domek – miejsce zamieszkania oficerów niemieckich
oraz staw przeciwpo¿arowy nad will¹ komendanta Goetha (rys. 10).
Dzia³ania rozpoczêto od niezale¿nego zanalizowania obiektów na mapie oraz danych pozyskanych metod¹ skaningu laserowego. Nastêpnie zaznaczano na danych pozyskanych
metod¹ skaningu laserowego, przez ponown¹ klasyfikacjê lub zmianê symbolizacji, ró¿nice
miêdzy danym obiektem a otoczeniem. Kolejno nale¿a³o zmieniæ po³o¿enie obiektów na wyraŸne i jednoznaczne lokalizacje zgodne z numerycznym modelem terenu uzyskanym z projektu ISOK (rys. 9).

Rysunek 9. Staw nr VII o poprawionym po³o¿eniu

Rysunek 10. W³aœciwy
kszta³t i po³o¿enie Szarego
Domku przy ulicy
Jerozolimskiej
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Niektóre elementy by³y przesuwane, a inne ca³kowicie od pocz¹tku wektoryzowane,
gdy¿ okaza³o siê, ¿e ich geometria odczytana ze skalibrowanego zdjêcia i planu jest niew³aœciwa. Jednak lotniczy skaning laserowy pozwoli³ tylko na czêœciow¹ poprawê mapy tych
obiektów, które pozosta³y niezmienione od czasów II wojny œwiatowej. Taka kontrola
pozwoli³a na utworzenie rzetelnej mapy obozu koncentracyjnego na podk³adzie z ortofotomapy.

Udostêpnienie
interaktywnej mapy 2D i 3D obozu
Do publikacji opracowanych danych zdecydowano siê wybraæ portal ArcGIS Online,
pozwalaj¹cy na dowolne ogl¹danie mapy przez u¿ytkownika, jedynie za pomoc¹ po³¹czenia
internetowego. Jednak zanim mapa zosta³a udostêpniona nale¿a³o dostosowaæ jej wygl¹d
do w³aœciwego nastroju odpowiadaj¹cego przedstawianej tematyce. Nale¿a³o unikaæ jaskrawych kolorów obiektów, a wszystko powinno byæ dobrze widoczne na tle mapy bazowej.
Nale¿a³o równie¿ przygotowaæ warstwê opisów do wszystkich obiektów obozowych, tak
aby u¿ytkownik móg³ samodzielnie eksplorowaæ by³y teren KL P³aszów.
Po dodaniu mapy, w systemie on-line, utworzono na jej podstawie Story Map – aplikacjê internetow¹ pozwalaj¹c¹ na opowiedzenie historii za pomoc¹ mapy (rys. 11). Pozwala
ona na narracjê, z jednoczesn¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnego poruszania siê po mapie. Do
konkretnych miejsc na podstawie zeznañ œwiadków dodano opisy oraz zdjêcia, tak aby
móc poznaæ historiê tego obiektu i p³ynnie przejœæ do kolejnego budynku. Na koniec,
aplikacjê przet³umaczono na jêzyk angielski, tak aby by³a ona dostêpna dla szerszego grona
odbiorców.
W przysz³oœci planowane jest wykonanie wizualizacji 3D ca³ego obozu, w tym celu
pierwszym etapem prac jest stworzenie modeli 3D charakterystycznych budynków oraz
wygenerowanie numerycznego modelu terenu. Dotychczas utworzono 3 takie modele:
Szarego Domu, Czerwonego Domu i Hali Przedpogrzebowej. Dwa z nich zaimportowano
do Story Map. Modele te utworzono w programie SketchUp na podstawie archiwalnych
zdjêæ oraz przygotowanych danych wektorowych. Jako bazê do modeli 3D obiektów
obozowych, na podstawie danych z programu ISOK, wygenerowano numeryczny model
terenu w programie ArcMap. Utworzone NMT po³¹czono z budynkami w oprogramowaniu CityEngine firmy Esri, gdzie nastêpnie okreœlono parametry oœwietlenia oraz pozycje
kamery, co pozwoli³o na utworzenie gotowych scen, które wczytano do aplikacji Story
Map (rys. 11). Sceny te umo¿liwiaj¹ ogl¹danie budynków w 3D (rys. 12). Oprócz zadanych ustawieñ po³o¿enia kamery, u¿ytkownik mo¿e równie¿ samodzielnie obracaæ oraz
zbli¿aæ siê i oddalaæ wzglêdem obiektu. Opcje te pozwalaj¹ na dok³adne poznanie struktury
i kszta³tu dawnych obozowych budynków, ale równie¿ na pe³niejsze zrozumienie dawnej
rzeczywistoœci.

Rysunek 11. Aplikacja Story Map w przegl¹darce internetowej (Ÿród³o: opracowanie w³asne)
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Rysunek 12. Scena 3D z modelem Szarego Domu (Ÿród³o: opracowanie w³asne)
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Wnioski i podsumowanie
Prezentowane opracowanie pokazuje przydatnoœæ narzêdzi geoinformatycznych i geodezyjnych w przekazywaniu informacji archiwalnej dla nieistniej¹cych obiektów historycznych. Za pomoc¹ tych œrodków mo¿na w czytelny i ciekawy sposób przedstawiaæ historiê
otaczaj¹cego nas terenu. Systemy informacji przestrzennej nie tylko mog¹ byæ wykorzystywane do przedstawiania aktualnego po³o¿enia obiektów, ale równie¿ jako Ÿród³o wiedzy o ich
historii. Jednoczeœnie mog¹ stanowiæ ciekawe rozwi¹zanie wspomagaj¹ce edukacjê tak geoinformatyczn¹, jak i historyczn¹. Potwierdzeniem mo¿e byæ fakt, i¿ niniejszy projekt zaj¹³
pierwsze miejsce w konkursie Esri Storytelling with Maps Contest 2017 w grupie Historia,
Kultura i Wydarzenia (http://www.esri.com/landing-pages/story-maps/contest-winners-2017).
Opracowana mapa dostêpna jest w trzech miejscach jako: (1) interaktywna mapa http://
arcg.is/28LUCZT, (2) aplikacja Story Map http://arcg.is/21OWu8F oraz (3) aplikacja story
map w angielskiej wersji jêzykowej http://arcg.is/1Rcc7AQ. Opracowana aplikacja story
mapa oraz interaktywna mapa dostêpne s¹ tak¿e z poziomu urz¹dzeñ mobilnych dzia³aj¹cych
w systemach Android, IOS i Windows Mobile.
Mówi¹c o rekonstrukcjach historycznych warto pamiêtaæ, ¿e nigdy nie s¹ one w stanie w
pe³ni oddaæ wszystkich cech przesz³ej rzeczywistoœci [...], co nie oznacza, ¿e w pewnych
aspektach warto do tego idea³u d¹¿yæ (Wilkowski, 2011). Dlatego, prace nad odtworzeniem
w³aœciwego wygl¹du obozu nadal trwaj¹, a ze wzglêdu na ci¹g³y przyp³yw kolejnych informacji o obozie, baza danych obiektów jest stale aktualizowana.
Podziêkowania: Przy pracy nad projektem niezbêdny by³ dostêp do wielu danych z ró¿nych Ÿróde³, miêdzy innymi: igrek.amzp.pl portal, Archiwum Map Wojskowego Instytutu
Geograficznego, ¯ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Instytutu Pamiêci
Mêczenników i Bohaterów Holocaustu – Yad Vashem, za co autorzy sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania. Autorzy pragn¹ tak¿e podziêkowaæ dwóm Recenzentom za sporz¹dzone w
trybie dwustronnie anonimowym wnikliwe recenzje, dziêki którym podniesione zosta³y walory niniejszego opracowania.
Finansowanie: Opracowanie przygotowano przy finansowaniu z projektu „Zaawansowane metody pozyskiwania i przetwarzania danych w geodezji zintegrowanej, kartografii i
GIS” numer 11.11.150.444. W pocz¹tkowej fazie projekt by³ tak¿e finansowany ze œrodków
Rektora AGH w ramach dzia³alnoœci ko³a naukowego KNG DALTHA oraz wspomagany z
projektu Geoportal AGH finansowanego przez Kanclerza AGH.
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Streszczenie
KL P³aszów, czyli hitlerowski obóz koncentracyjny, dzia³aj¹cy w okresie drugiej wojny œwiatowej,
po³o¿ony na terenie miasta Krakowa, pomiêdzy ulicami Swoszowick¹ i Wielick¹, zosta³ ju¿ dawno
zapomniany przez dzisiejsze spo³eczeñstwo. Obecni mieszkañcy tego terenu nie maj¹ pojêcia, jak
okrutne zbrodnie mia³y miejsce na tym obszarze przed niemal osiemdziesiêcioma laty. Niepamiêæ
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o miejscu zag³ady tysiêcy ludzi by³a g³ównym celem podjêcia siê stworzenia projektu, który choæby w
czêœci pomóg³ w przypomnieniu i upamiêtnieniu wszystkich cierpi¹cych tam osób. Przede wszystkim
wa¿ne by³o, aby przedstawiæ usytuowanie by³ego obozu, gdy¿ zosta³ on doszczêtnie zniszczony przez
uciekaj¹cych niemieckich okupantów. W zwi¹zku z tym pierwszym etapem pracy by³a kalibracja
starych map topograficznych, planu obozu, zdjêcia lotniczego do obecnego uk³adu odniesienia oraz
wektoryzacja poszczególnych elementów obozu. Drugim etapem, który oprócz pokazania po³o¿enia
obozu, ma na celu opowiedzenie historii tego miejsca, by³o stworzenie Story Map – aplikacji, która
pozwala na po³¹czenie reprezentacji obiektu na mapie z informacjami, dotycz¹cymi tego elementu.
Projekt ten jest przeznaczony dla ka¿dego u¿ytkownika, który chcia³by wybraæ siê na wirtualn¹
wêdrówkê historyczn¹ po obozie w P³aszowie.

Abstract
KL P³aszów, the Nazi concentration camp, existing during the Second World War, located in Kraków,
between Swoszowicka and Wielicka Street, was forgotten a long time ago by the today’s society. The
current residents have no idea how cruel crimes took place in the area before almost eighty years.
Forgetting the place of extermination of thousands people was the main target to start the project,
which will help to remember and commemorate all of the people suffering there. Above all, it was
important to present a location of the camp, because it was destroyed by escaping German invaders.
Therefore, the first step was calibration of the old topographic maps, the camp map and an aerial
photograph to the current reference system and vectorization of individual camp elements. The second
step, which besides presentation of the camp location, was to tell a story of this place. Consequently
we created a Story Map – an application that allows to connect an object representation with information concerning the given element. The project is suitable for every user who would like to attend a
virtual, historical walk about the camp.
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