polegli1939.pl – baza danych
przestrzennych
dotycząca
żołnierzy polskich poległych
w działaniach wojennych
Przestrzeń,
czas,
wstępnych słów kilka

człowiek….

Ważnym elementem badań historycznych jest przestrzeń, która od
dłuższego czasu jest przedmiotem refleksji, a w ostatnich
latach coraz częściej jest analizowana z wykorzystaniem
narzędzi GIS. Niestety ma gruncie historii, przestrzenny
wymiar badań był wielokrotnie pomijany lub marginalizowany. W
polskich badaniach dotyczyło to m.in. historii militarnej. W
tym kontekście możemy mówić niejako o “tabula rasa”. Bodźcem
do podjęcia prac nad opracowaniem czasowo-przestrzennych
analiz tego zagadnienia jest fenomen polskiego czynu
zbrojnego, który wyróżnia się, zarówno w skali europejskiej
jak i światowej, nie tylko swoją determinacją, ale również
intensywnością i zasięgiem przestrzennym. Żołnierze polscy
walczyli niemal na wszystkich kontynentach, o czym świadczą
liczne polskie cmentarze wojskowe oraz inne formy ich
upamiętnienia. Literatura, nie tylko historyczna, obfituje w
opisy bitew, konfliktów zbrojnych czy biogramy dowódców. Z
drugiej zaś strony zauważamy bezimiennych bohaterów – bez
których poświęcenia nie byłyby możliwe spektakularne
zwycięstwa czy wielkie batalie. Zadowalające jest to, że coraz
częściej powstają opracowania dotyczące dziejów z perspektywy
jednostki na przykład żołnierza, również szeregowego.

Od inspiracji,
realizacji

przez

pomysł

do

Początkową inspiracją do zrealizowania projektu polegli1939.pl
była historia rodzinna, a precyzyjniej brak informacji co do
miejsca pochówku członka rodziny, który zginął podczas walk w
kampanii polskiej 1939 r. Zrodziły się przy tym pytania
stricte naukowe: czy zgromadzenie możliwie pełnych danych
dotyczących konkretnych osób w przestrzeni i czasie,
związanych m.in. z działaniami zbrojnymi umożliwia odkrywanie
nieznanych dotąd faktów, jak trasy przemarszu, lokalizacje
potencjalnych miejsc zgonu lub pochówku żołnierzy. Ponadto,
czy opracowanie przestrzennej bazy danych pozwoli na analizy
zmierzające do zestawiania kwestii taktyki i uwarunkowań
przyrodniczych z przebiegiem bitew i ich skutków
demograficznych.
Kwestie te stały się impulsem do opracowania platformy
umożliwiającej pozyskiwanie, gromadzenie oraz udostępnianie
danych o polskich żołnierzach poległych w konfliktach
zbrojnych. Opracowanie objęło w pierwszej kolejności działania
związane z kampanią polską 1939 roku w granicach III
Rzeczypospolitej (rys. 1).

Rys. 1. Współczesne granice Polski nałożone na Mapę
schematyczną Polski z granicami D.O.K. i P.K.U, WIG 1935
(Źródło: polona.pl).

Poszukiwanie bohaterów – czyli o
źródłach danych i ich wykorzystaniu
Informacje o poległych żołnierzy są w dużej mierze dostępne w
zasobach internetowych. Przeprowadzając nawet krótki
“research” znajdujemy wiele projektów, które mają na celu
gromadzenie interesujących nas danych genealogicznych. Zasoby
udostępniane są w formie spisów, baz danych oraz zestawień.
Dodatkowo wiele z nich umożliwia przeszukiwanie danych poprzez

skonfigurowane wyszukiwarki. Mankamentem jest duże
rozproszenie informacji oraz brak standaryzacji ich zapisu.
Wybierając tradycyjną formę kwerendy – możemy skorzystać z
publikacji książkowych, również tych mniej znanych szerszemu
odbiorcy. Podstawą do zasilenia bazy danych projektu była
dwutomowa publikacja: Księga pochowanych żołnierzy polskich
poległych w II wojnie światowej, t. 1. Żołnierze września, AM; t. 2. Żołnierze września, N-Z, red. Barbara Affek-Bujalska
… et al., Pruszków 1993. Na jej podstawie została opracowana
struktura bazy danych, którą następnie w procesie
digitalizacji zasilono danymi osobowymi żołnierzy poległych w
Wojnie Obronnej 1939 r (rys. 2). Ogrom pracy włożyli w ten
proces członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków
GeoIT UMCS. Szczególne podziękowania należą się: Maria Kuźma,
Daria Soszyńska, Beniamin Kosz, Jakub Grzegórski, Kacper Gil,
Kamil Iwaniuk, Kamila Koć, Kalina Koryl, Krystian Święcicki.

Rys. 2. Schemat przetwarzania danych analogowych do postaci
bazy danych przestrzennych. Opracowanie własne.

Przetwarzanie danych do postaci
bazy danych przestrzennych
Ważnym etapem była weryfikacja danych i nadanie atrybutu
przestrzennego. Miejscowościom w bazie danych przypisano
współrzędne geograficzne. Jako referencję wykorzystano warstwę
Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG – urzędowa,
referencyjna baza danych składająca się z rejestru nazw
geograficznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej).
Zastosowano indywidualne podejście do każdej miejscowości
ponieważ w danych występuje wiele miejscowości o tej samej
nazwie, ale nie odnoszących się do jednej lokalizacji.
Weryfikacja wymagała żmudnego procesu wyszukiwania w rejestrze
miejscowości, zestawiając informacje o przynależności
wojskowej żołnierza, dacie i miejscu śmierci oraz miejscu
pochówku. W wielu przypadkach jedynie tak skomplikowana
kompilacja danych umożliwiała wskazanie właściwej lokalizacji.
Kolejnym problemem był brak miejscowości historycznych w PRNG,
lub występowanie miejscowości o zmienionej nazwie w danych
źródłowych. Takie przypadki wymagały zlokalizowania jednostek
osadniczych na skalibrowanych arkuszach Mapie Taktycznej
Polski WIG w skali 1:100 000.
Szkielet aplikacji został stworzony na podstawie
deweloperskiej wersji oprogramowania Web AppBuilder for ArcGIS
(WAB). Jest ono dedykowane do tworzenia aplikacji
przestrzennych w oparciu o język programowania JavaScript i
technologię Esri. Na potrzeby polegli1939.pl został wybrany
konkretny szablon projektowy oraz dostosowano funkcjonalności
używane w aplikacji – z biblioteki WAB zostały wybrane
odpowiednie widgety. Kolejnym krokiem było wyeksportowaniu do
ArcGIS Online (chmura Esri) danych w geobazie plikowej, a
następnie utworzenie z nich serwisu i zaimportowanie do mapy.
Tak przygotowaną mapę można było osadzić w szkielecie
aplikacji a następnie skonfigurować funkcjonalności widgetów
już pod rzeczywiste dane. Większość funkcjonalności można było

ustawić w oparciu o dostępne konfiguracje, część wymagała prac
deweloperskich. W dalszych fazach rozwoju projektu widgety
będą rozwijane o nowe funkcjonalności.
Użytkownik korzystając z aplikacji ma możliwość wyświetlania
dostępnych danych w postaci przestrzennej i opisowej.
Platforma umożliwia wyszukiwanie poległych poprzez formularz:
według nazwisk, przynależności wojskowej, stopnia wojskowego,
miejsca zgonu i pochówku, daty urodzenia lub zgonu albo innej
cechy, ujętej w zbiorze danych poszczególnych osób. Katalog
danych pozwala na wyszukiwanie poszczególnych składników bazy
również według kilku kryteriów np. przestrzeń+czas+osoba (rys.
3 i 4.).

Rys. 3. Formularz umożliwiający wyszukiwanie informacji o
poległych
poprzez
wybór
kryteriów.
Źródło:
https://polegli1939.pl.

Rys. 4. Przykładowa konfiguracja funkcjonalności aplikacji
polegli1939.pl – widget LayerList oraz konfiguracja samej
aplikacji. Źródło: https://polegli1939.pl

Rys. 5. Rekordy z bazy danych wyświetlone w formie
przestrzennej – lokalizacja miejsca zgonu. Możliwość
identyfikacji obiektu. Źródło: https://polegli1939.pl26

Żołnierze czekają
rozwoju aplikacji

–

o

planach

Przyjęte rozwiązanie technologiczne, umożliwia zgromadzenie w
jednym miejscu uporządkowanego zbioru danych, zapewnia jego
długoterminowe przechowywanie i pełne upowszechnienie poprzez
nieograniczony dostęp za pośrednictwem internetu. W ten sposób
powstała nowa baza o charakterze przestrzennym, która pozwoli
nadać badaniom nad czynem zbrojnym nową jakość i przyczyni się
do popularyzacji badań nad tym zagadnieniem. Upowszechnione w
wolnym dostępie dane wraz z możliwością analiz przestrzennych
są punktem wyjścia do udostępnienia aplikacji VGI (Volunteered
Geographic Information). Narzędzie to będzie służyć do
wprowadzania danych o osobach poległych, a niefigurujących w
powszechnie znanych opracowaniach i źródłach (schemat
działania prezentuje rys. 6). Powszechność narzędzia i
zaangażowanie szerokiego grona naukowców, pasjonatów oraz
potomków żołnierzy, pozwoli na opracowanie możliwie pełnej
bazy danych o osobach poległych podczas działań zbrojnych.
Użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia informacji o
pochówkach żołnierskich – dotychczas niezinwentaryzowanych.
Przekazana informacja będzie weryfikowana, a następnie
dodawana do bazy danych, a ostatecznie wyświetlana w
ogólnodostępnej aplikacji.
Przedstawiony projekt ma charakter rozwojowy i docelowo
zakłada poszerzenie zawartości danych zarówno w zakresie
chronologicznym jak i przestrzennym. Planuje się dodanie m.in.
następujących warstw o charakterze przestrzennym: Lokalizacja
cmentarzy, Lokalizacja bitew, Granice DOK (Dowództwa Okręgów
Korpusu), Garnizony wojskowe, Mapy bazowe – Mapa Taktyczna

Polski WIG 1:100 000.

Rys. 6. Schemat działania
Opracowanie własne.

aplikacji

crowdsoursingowej.

