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Przedmowa

Przez ponad sześćdziesiąt lat powojennej historii muzeum powstało kilka, je-
śli nie więcej, kolekcji, które nie są wyodrębnione w zbiorach, ale znajdują się 

w zasobach kilku merytorycznych działów. Wynika to ze specyfiki naszej instytu-
cji, w której np. zbiory numizmatyczne, sfragistyczne czy ceramika mogą być pozy-
skiwane do zasobów poprzez zakupy, dary, przekazy, ale również dzięki badaniom 
archeologicznym. Powiększające się zbiory, ich wzrastająca wartość poznawcza 
spowodowały potrzebę stworzenia i konsekwentnego publikowania tematycznych 
katalogów zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

Zmaterializowaną formą tej idei jest wydany właśnie, pierwszy w  dziejach 
naszej instytucji, katalog, będący prezentacją własnych zasobów muzealnych, 
a  nie  wydawnictwem związanym z  ekspozycją. Wybrana kategoria publikowa-
nych w tomie obiektów nie jest przypadkowa. W październiku 2021 r. w Muzeum 
 Archeologiczno-Historycznym w  Stargardzie została otwarta wystawa czasowa 
Imago Pomeraniae w  kartografii XVI–XVIII w., której autorką i  kuratorką była 
 kustosz dr Monika Ogiewa-Sejnota. Jej prezentacja wpisywała się w czterechsetną 
rocznicę śmierci wybitnego pomorskiego matematyka, filozofa, teologa, a przede 
wszystkim kartografa Eilhardusa Lubinusa. Zgromadzone w  liczbie trzydziestu 
kartografika pochodziły w przeważającej części ze zbiorów własnych i Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, a do wystawy nie powstał niestety katalog.

Niniejsza publikacja nie zostałaby wydana bez projektu przygotowanego przez 
Autorkę, który został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Wkład własny 
zapewniła Gmina Miasto Stargard, która jest organizatorem naszej instytucji.

Marcin Majewski
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Historia pomorskiej kartografii 
od XVI do XX w.

Nowożytną kartografię „ożywiło” wydanie 
w  1409  r. Geografii Klaudiusza Ptolemeusza 

(ok. 100–168), a przede wszystkim jej rozpowszech-
nienie drukiem po 1475 r. Do przetłumaczonego na 
łacinę tekstu z czasem dołączono 27 map autorstwa 
Ptolemeusza. Obszar Pomorza został zobrazowany 
na IV mapie Europy zatytułowanej Magna Germa-
nia, której tereny rozciągały się pomiędzy Wisłą 
na wschodzie i  Renem na zachodzie. Na obszarze 
Pomorza Zachodniego zaznaczono jedną rzekę 
powszechnie identyfikowaną jako Odra. Wraz 
z  rosnącą popularnością dzieła i  rozwojem szero-
ko rozumianego humanizmu zaczęto zdawać sobie 
sprawę, że ptolemejskie mapy wymagają uzupełnie-
nia. Z tego powodu zaczęto do nich dodawać nowe 
tzw. tabulae modernae, które w pewnym momencie 
stały się samodzielnymi przedstawieniami karto-
graficznymi1.

Do czasów ukazania się pierwszej samoistnej 
mapy Pomorza region był przedstawiany jako część 
większego obszaru Europy. Wynikało to ze  zniko-
mej wiedzy o  tej części kontynentu. Momentem 
przełomowym dla pomorskiej kartografii było wy-
danie w 1491 r. mapy Mikołaja z Kuzy (1401–1464). 
Na terenie nazwanym Pomerania widoczne są Odra 
i Zalew Szczeciński zwany Mare Reces, sieć osadni-
cza z wyraźnie oznaczonymi ośrodkami miejskimi: 
Szczecin, Słupsk, Greifswald, Stralsund i  Woło-
goszcz. To właśnie na owej mapie po raz pierwszy 
pojawiają się w  kartografii nazwy tych miast. Nie 
oznaczono jednak pomorskich wysp, czyli Rugii, 
Wolina i Uznamu2.

Z  okazji roku jubileuszowego 1500 i  planowa-
nych pielgrzymek do Rzymu norymberski twórca 
kompasów, Erhard Etzlaub (1460–1531/2), przy-
gotował mapę zatytułowaną Das ist der Rom-Weg 
von meylen zu meylen mit puncten verzeychnet von ey-
ner Stat zu der andern durch deutzsche lantt. Pierw-
sze wydanie ujrzało światło dzienne w  1492  r., 

1 Stelmach 1991, 17; Szaniawska 1993, 18; Skrycki 2013c, 
119–121.

2 Stelmach 1991, 18–22; Sirko 1999, 135; Skrycki 2013c, 
121; Skrycki 2017, 288.

a drugie w 1501 r. Mapa ma orientację południową 
i  jest uznawana za pierwszą mapę drogową. Drogi 
oznaczone zostały za  pomocą kropek. Jedna krop-
ka symbolizowała jedną milę niemiecką, czyli ok. 
7,4 km. Na zdjęciu kartograficznym przedstawiono 
obszar od Viborga na północy do Neapolu na po-
łudniu oraz linii Bruksela–Narbonne na zachodzie 
do Krakowa na wschodzie3. W  centrum znajduje 
się rodzinne miasto autora – Norymberga. Teren 
Pomorza, przez który biegł szlak pielgrzymkowy, 
umieszczony został na dole mapy. Widoczne są na 
niej m.in. takie miasta, jak: Słupsk, Kołobrzeg, Ka-
mień Pomorski, Stargard, Szczecin i Greifswald.

Obszar Pomorza umieszczany był też na ma-
pach morskich. Za  najstarszą mapę morską wyda-
ną drukiem uważa się dwunastoarkuszową Carta 
Marina Navigatoria z  1516  r. autorstwa Martina 
Waldseemüllera (ok. 1470–1520), która po rozłoże-
niu tworzyła mapę świata z zaznaczonymi znanymi 
wówczas akwenami i  kontynentami. Na zdjęciu 
kartograficznym widoczne jest Pomorze i  jego naj-
ważniejsze miasta: Szczecin, Kamień oraz Słupsk4. 
Kolejną mapą morską, na której uwzględniony zo-
stał obszar Pomorza, jest powstała w  1539  r. i  wy-
dana w  Wenecji Carta Marina et descriptio sep-
tentrionalium terrarum ac mirabilium rerum in eis 
contentarum, diligentissime elaborata anno d-ni 1539 
autorstwa Olausa Magnusa (1490–1557). Pomorze 
znajduje się na jednym arkuszu mapy. Linia brze-
gowa zróżnicowana jest przez różnego rodzaju za-
toczki, wyspy, ujścia rzek. Wzdłuż całego wybrze-
ża oznaczono płycizny oraz rozmieszczono wieże 
ogniowe pełniące funkcję latarni morskich. Waż-
niejsze miasta są oznaczone sygnaturkami. Na ma-
pie umieszczono Bytów, Goleniów, Kamień Pomor-
ski, Koszalin, Lębork, Łebę, Nowogard, Stargard, 
Szczecin i Wolin oraz oznaczono Zalew Szczeciński 
i pięć rzek, pośród których tylko Odra jest pewna. 
Pozostałe to mogą być Parsęta, Rega, Słupia i jedna 
bliżej nieokreślona. Przy ujściu Regi umieszczono 

3 Sirko 1999, 136–137; Iwańczak 2005, 232–237.
4 Wendt 2017, 88.
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płonącą wieżę, która prawdopodobnie sygnalizo-
wała punkt nawigacyjny do portu w  Trzebiatowie 
lub była to po prostu wieża obronna. Kolejna mapa 
poświęcona akwenowi Morza Bałtyckiego Caerte 
van Ostland została wydana w Antwerpii w 1543 r. 
przez Cornelisa Anthonisza (ok. 1505–1553). 
Był  to liczący dziewięć arkuszy drzeworyt. Za  po-
mocą sygnatur oznaczono następujące pomorskie 
miasta: Damgarten, Greifswald, Wolgast, Ücker-
münde, Szczecin, Trzebiatów, Kołobrzeg, Koszalin, 
być może Sianów, Sławno, Słupsk, Lębork i  Łebę. 
Obszar Pomorza jest mocno zniekształcony i prze-
sunięty w  kierunku północnym, dlatego błędnie 
oznaczono połączenia miast. Mapę holenderskie-
go kartografa charakteryzowało pokrycie liniami 
rumbowymi, jednak oprócz tego nie zawierała 
żadnych innych pomocnych informacji dla żegla-
rzy. W 1584 r. Lucas Janszoon Waghenaer (1533/4–
1605/6) wydał atlas nautyczny zatytułowany Spie-
ghel der Zeevaert obejmujący swym zasięgiem m.in. 
wybrzeże Bałtyku. Atlas został wydrukowany przez 
Christophe’a  Plantina (ok. 1520–1589) w  jego ofi-
cynie w Lejdzie, a rytował go mistrz w swoim fachu 

– Joannes van Doetecum (1530–1605). Zamieszczo-
ne w atlasie mapy powstały na podstawie doświad-
czeń Waghenaera. Obszar Pomorza zaprezentowa-
no na dwóch arkuszach. Na pierwszym, o orientacji 
południowo-wschodniej, widoczne jest Pomorze 
od Rozewia i Pucka do Kołobrzegu, a na drugim od 
Kołobrzegu do wyspy Rugii. Na Bałtyku umiesz-
czono róże wiatrów rozchodzące się w  32  kierun-
kach, 3 żaglowce i wieloryba. Ujęte zostały także uj-
ścia dużych rzek lub będących wejściami do portów. 
Warto ponadto zaznaczyć, że na mapach pokazano 
przekrój wybrzeża. Ze  względu na dużą popular-
ność atlasu wśród żeglarzy ukazały się jego wyda-
nia w językach: łacińskim, niemieckim, francuskim 
i angielskim, co w sumie dało 24 wydania5.

Na przełomie XVI i  XVII w. na mapach Pomo-
rze było łączone także z sąsiadującą Brandenburgią. 
Autorem pierwszej mapy przedstawiającej oba kraje 
był profesor uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą, 
Elias Cammerarius. Jego mapa Marca Brandenbur-
gensis et Pommerania (kat. I.4) została wydana przez 
G. Merkatora w Duisburgu w tomie I Atlas sive Co-
mographiae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabrica-
ti Figura oraz w 1589 r. w tomie II Tabulae geographi-
cae… W 1604 r. płyty miedziorytnicze należące do 

5 Stelmach 1991, 26, 46–47; Kozica 2014, 47, 56–57; Skryc-
ki, 2017, 288–289.

Merkatora zostały sprzedane przez jego spadkobier-
ców Jodocusowi Hondiusowi (1563–1612). Ten wy-
dawca i miedziorytnik w 1606 i 1607 r. opublikował 
w  swojej amsterdamskiej oficynie atlas Merkatora, 
w którym dodatkowo znalazło się 36 nowych map, 
a  także mapa Cammerariusa. Treść mapy wzboga-
cono siecią hydrograficzną. Mapa była wydawana aż 
do 1633 r. W wersji pomniejszonej została wydana 
m.in. w Anglii przez Michaela Sparke’a (1586–1653) 
i  Samuela Cartwrighta, a  rytowana była przez wy-
bitnego rytownika Petrusa Kaeriusa (1571–1646), 
który wyrytował kilka jej wariantów dla różnych 
wydawców6 (kat. I.7).

Samoistne mapy Pomorza do 1945 r.
Powstanie pierwszej samoistnej mapy obszaru Po-
morza jest związane z  osobą Sebastiana Münstera 
(1488–1552), który przebywając na uniwersytecie 
w  Heidelbergu, zainteresował się pracami Ptole-
meusza. Podczas swego pobytu na uniwersytecie 
rozpoczął pracę nad kosmografią, która miała trafić 
do szerszego grona odbiorców ze  względu na opu-
blikowanie jej w  języku niemieckim. W  początko-
wej fazie prac ogłosił apel skierowany do władców, 
uczonych, podróżników z  prośbą o  dostarczenie 
informacji o swoich krajach. Tym sposobem otrzy-
mał ogromną ilość informacji o ówczesnym świecie. 
Pierwsze wydanie ukazało się w  Bazylei w  1544  r. 
w  oficynie Heinricha Petriego (1508–1579) i  było 
podsumowaniem 18 lat pracy autora. Dzieło docze-
kało się 35 edycji w różnych językach (21 – w nie-
mieckim, 5 – w  łacińskim, 6 – we francuskim 
(kat.  I.1), 1 – w  czeskim, 2 lub 3 – we włoskim)7. 
Tekst oraz liczba i jakość map ewoluowały. W 1550 r. 
w Cosmographii Münstera pojawiła się mapa Pomo-
rza, której autorem był Peter Becker (1491–1563), 
posługujący się, zgodnie z  ówczesnym zwyczajem, 
grecką formą imienia i nazwiska, Petrus Artopaeus. 
Urodził się w Koszalinie, a następnie podjął studia 
uniwersyteckie w  Wittenberdze. Po ich ukończe-
niu jego droga wiodła przez Darłowo, Szczecin do 
Koszalina. Mapa zatytułowana Beschreibung des 
Landts Pommern została wydana w języku niemiec-
kim w formie drzeworytu, na całym arkuszu, tj. peł-
nych dwóch stronach, co świadczyło o jej wysokiej 
randze. W górnej części została ozdobiona herbami 
Księstwa Pomorskiego. Obejmuje ona obszar od 

6 Stelmach 1991, 44–45; Skrycki 2016, 120.
7 McLean 2007, 174–175; Skrycki 2017, 290.
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wyspy Rugii i miejscowości Barth na zachodzie po 
Wisłę i  Hel na wschodzie oraz do miast Kostrzyn, 
Gorzów, Tuchola, Chełmno na południu. Na mapie 
oznaczono linią kropkowaną granice krain histo-
rycznych, kilkadziesiąt punktów osadniczych, for-
my ukształtowania terenu (np. lasy, wydmy, wyspy: 
Rugię, Wolin, Uznam oraz wzniesienia), a także 77 
miejscowości, jednakże ich lokalizacja jest niedo-
kładna8.

Począwszy od 1573  r. mapa Artopaeusa była 
opublikowana w  atlasie Abrahama Orteliusa 
(1527–1598) Theatrum Orbis Terrarum (kat. I.2). 
Dzięki zmienionej technice wydania z drzeworytu 
na miedzioryt poprawiła się jej czytelność. W  sa-
mym opracowaniu nie naniesiono żadnych więk-
szych zmian ani nie umieszczono nowych obiektów. 
W  atlasie Orteliusa znajduje się ona na jednym ar-
kuszu z  mapą Inflant Jana Portantiusa i  Księstwa 
Oświęcimsko-Zatorskiego Stanisława Porębskiego 
(1539–1581). Atlas Orteliusa miał kilkadziesiąt wy-
dań w  różnych językach. Wydana wówczas mapa 
znalazła się też w  opublikowanej wersji kieszon-
kowej. Jej autorem był miedziorytnik Phillip Galle 
(1537–1612), a ukazała się w działającej w Antwer-
pii oficynie Plantina. Wersja ta była tańsza, a przez 
to bardzo popularna, w  związku z  tym doczekała 
się wielu wydań w różnych językach. W treści mapy 
zredukowano liczbę miejscowości do 39, ale pozo-
stawiono większość rzek z  nazwami. Mapa obej-
mowała obszar od Wołogoszczy na zachodzie po 
Elbląg na wschodzie9.

Z Orteliusem próbował konkurować Gerard de 
Jode (1509–1591) swoim dziełem zatytułowanym 
Speculum Orbis Terrarum w 1578 r. Niestety mapa, 
która ukazała się w  jego edycji, była kopią mapy 
Orteliusa. Ponadto zredukowano jej treść przez 
nieoznaczenie rzeźby terenu, granic administracyj-
nych księstwa oraz niektórych nazw geograficznych. 
Dzieło doczekało się tylko dwóch wydań, ponieważ 
Ortelius wytoczył mu proces, który później wygrał. 
Zgodnie z wyrokiem de Jode musiał zrzec się publi-
kacji kolejnych wersji atlasu. Podobnym wydaniem 
była praca Cornelisa Claesza (1546–1609). Tutaj 
nowością był opis siatki geograficznej. Pomorze 
opisano od Greifswaldu na zachodzie do Gdańska 
na wschodzie i po rzekę Wartę na południu. W tre-
ści oznaczono jedynie cztery rzeki: Dziwnę, Łebę, 
Słupię i  Wieprzę oraz jedno jezioro – Lubie. Licz-

8 Sirko 1999, 140; Skrycki 2017, 290–291.
9 Stelmach 1991, 41–43; Skrycki 2017, 291.

bę miast ograniczono do 50. Jeszcze skromniej-
sze opracowanie było autorstwa Petrusa Bertiusa 
(1565–1629). Jego Pomerania ukazała się w  1616  r. 
i  nie różniła się niczym od dzieła Claesza. Warto 
również wspomnieć, że Bertius wydał swoją wersję 
mapy Marca Brandenburgensis & Pomerania (kat. 
I.4), której autorem był Merkator10.

W XVII w. kraje sąsiadujące z Pomorzem, takie 
jak Śląsk czy Prusy, miały dokładniejsze wieloar-
kuszowe mapy. W XVII w. władcami Pomorza byli 
książęta: Filip II (1573–1618) i Filip Juliusz (1584–
1625). Jak na mecenasów sztuki przystało, zdawali 
sobie sprawę z istoty posiadania aktualnego zdjęcia 
kartograficznego swego kraju, które byłoby nie tyl-
ko narzędziem do dobrego zarządzania państwem, 
ale przede wszystkim podkreśleniem rangi kraju 
i  dynastii. Na jego wykonawcę wybrano Eilhardu-
sa Lubinusa (1565–1621), matematyka i  filologa 
klasycznego związanego z  Uniwersytetem w  Ro-
stocku. Książęta zdecydowali się go zatrudnić, po-
nieważ był on twórcą dokładnej i bogato zdobionej 
mapy Rugii11 wydanej w 1609 r. w oficynie Jodocu-
sa Hondiusa w  Amsterdamie12. Początkowo mapa 
miała być dodatkiem do kroniki Jürgena Valenthi-
na Winthera (1578–1623), która została ukończona 
jedynie we fragmentach i nie była wydana drukiem, 
ale ogrom zebranego materiału pozwolił na wyko-
nanie wieloarkuszowej mapy ściennej i, co ciekawe, 
najdokładniejszej w tej części Europy.

Lubinus, podobnie jak wcześniej Münster, roz-
począł pracę od zapoznania się z  materiałami ar-
chiwalnymi dotyczącymi księstwa, jego przyrody, 
historii czy kultury, które były wówczas przecho-
wywane na zamku książęcym w  Wołogoszczy. Ze-
brane wiadomości stały się punktem wyjścia do 
odbycia podróży po terytorium księstwa: w 1611 r. 
po księstwie wołogoskim i  w  1612  r. po księstwie 
szczecińskim. W sumie zajęły mu one 52 dni, pod-
czas których objechał 152 miejscowości i wykonał 
5793 pomiary. Rok później, czyli w  1613  r., rozpo-
czął pracę nad rysunkiem karty. W  dzienniku po-
dróży augsburskiego patrycjusza i  mecenasa sztu-
ki Filipa Hainhofera13 znajduje się informacja, że 
autor dziennika poznał autora mapy i widział jego 
niedokończone dzieło, dlatego należy wnioskować, 

10 Stelmach 1991, 43–44; Sirko 1999, 114.
11 Mapę Rugii należy porównywać w  kontekście wydanej 

wcześniej u Orteliusa mapy wyspy autorstwa Petrusa von 
Edelinga (1521–1602). Por. Skrycki 2012, 120.

12 Skrycki 2013a, 119.
13 Skrycki 2020, 93.
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że zlecenie ukończono na przełomie lat 1617/1618, 
po czym wysłano je do Amsterdamu do rytowania 
przez Nicolaesa Geilenkerckena (1583–1656)14.

Mapa zatytułowana Nova Illustrissimi Principa-
tus Pomeraniae Descriptio cum adjunctà Principum 
Genealogià et Principum veris et potiorum Urbium 
imaginibus et Nobilium insignibus została wydana 
jesienią 1618  r. na 12 arkuszach, co w  sumie dało 
rozmiar wielkości 125 × 215 cm. Mapę wykona-
no w  przybliżonej skali 1:240 000, ale był też wy-
jątek. Mianowicie Rugia została przedstawiona 
w skali 1:190 000, co wynika z wpisania wcześniej 
opracowanej przez niego mapy Rugii. Na mapie 
widoczna jest gęsta sieć osadnicza, ale oprócz miej-
scowości zaznaczono: lasy, młyny, owczarnie, wia-
traki, wzniesienia oraz sieć hydrologiczną. Treść 
mapy została wzbogacona charakterystycznym dla 
XVII  w. materiałem ikonograficznym, takim jak: 
drzewo genealogiczne Gryfitów i  mniejsze książąt 
rugijskich, portrety żyjących książąt, pomiędzy 
którymi znajduje się herb Pomorza, w  dwóch rzę-
dach bordiury mapy zostały umieszczone widoki 
miast pomorskich (szerszy) częściowo autorstwa 
malarza Hansa Wolfahrta i  349 herbów pomor-
skich rodzin szlacheckich ułożonych alfabetycz-
nie zgodnie z  ruchem wskazówek zegara (węższy), 
ponadto na mapie znalazła się podobizna samego 
 Lubinusa trzymającego przyrządy miernicze, na 
obszarze Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskie-
go widoczne są statki i  róża wiatrów. Oprócz tego 
na mapie zamieszczono elementy charakterystycz-
ne dla barokowej ikonografii, takie jak: panoplia czy 
przyrządy rolnicze. Pełnego obrazu dodaje tekst 
opisujący Pomorze, wykaz pomorskich miast oraz 
spis ryb łowionych w  Bałtyku lub innych zbiorni-
kach wodnych15.

Gotowe płyty miedziorytnicze zostały dostar-
czone na Pomorze prawdopodobnie jesienią 1618 r. 
i wówczas mogło dojść do pierwszego druku mapy 
w  Szczecinie. Papier dostarczono prawdopodob-
nie z  książęcej fabryki papieru w  Strudze (Hohen-
krug). Pierwsze wydanie było bardzo niewielkie 
i  trafiło wyłącznie do książąt. Niestety momentu 
ukończenia dzieła nie doczekał książę Filip II, któ-
ry zmarł 3 lutego 1618  r.16 Śmierć ostatniego Gry-
fity, Bogusława XIV (1580–1637) oraz zawierucha 
wojny trzydziestoletniej (1618–1648) sprawiły, że 

14 Skrycki 2013a, 122.
15 Skrycki 2013a, 134–136.
16 Skrycki 2013a, 129

stracono zainteresowanie kontynuacją prac zwią-
zanych ze  wznowieniem procesu wydawniczego. 
Prawdopodobnie wówczas też zaginęły płyty mie-
dziorytnicze17. W  1756  r. przypadkowo odnalazł 
je Johann Carl Conrad Oerlichs (1722–1799), kie-
dy przy okazji obchodów 300-lecia Uniwersytetu 
w  Greifswaldzie odwiedził Rostock i  na strychu 
domu wdowy po tamtejszym burmistrzu Zanderze 
odnalazł wspomniane płyty. Przypuszczalnie trafi-
ły tam w 1684 r. po śmierci ostatniego przedstawi-
ciela rodu Gryfitów – Bogusława Ernesta von Croya 
(1620–1684), kiedy rozproszeniu uległ jego majątek, 
a  w  tym rzeczy po pomorskich władcach. Rok po 
odnalezieniu płyt nabył je wydawca Johann Jacob 
Weitbrecht, który przekazał je do Hamburga, gdzie 
w  następnym roku wydrukowano kilkadziesiąt eg-
zemplarzy mapy18. W XX w. mapa była wydawana 
w  postaci faksymiliów. Po raz pierwszy w  1926  r. 
z  inicjatywy członków Gesellschaft für Pommersche 
Geschichte und Altertumskunde. Wydanie to zosta-
ło opatrzone komentarzem historyka i  etnografa, 
 Alfreda Haasa (1860–1950) (kat. I.3). Kolejne uj-
rzało światło dzienne w 1980 r., za sprawą Eckhar-
da Jägera i M. Vollacka. Prawie dziesięć lat później 
szczecińskie Archiwum Państwowe wydało mapę 
dwukrotnie, ale w niewielkiej liczbie egzemplarzy19.

Ozdobność i  jakość wykonania mapy doprowa-
dziły do jej pomniejszenia i wydania w formie atla-
sowej. Płyty miedziorytnicze przygotował rytow-
nik Salomon Rogiers (1592–1640). Po raz pierwszy 
zredukowana mapa została opublikowana w 1629 r. 
przez niderlandzką oficynę prowadzoną przez Jo-
docusa Hondiusa. W tym samym roku płyty zosta-
ły sprzedane, po czym mapę wydało wydawnictwo 
Willema Blaeu (1571–1638). W  zredukowanej jej 
treści oznaczono ok. 600 miejscowości i opisano 26 
rzek wraz z ich dopływami, 14 jezior i 2 zalewy. Swo-
je symbole miały m.in.: lasy, łąki, torfowiska. Za po-
mocą kopczyków oznaczono rzeźbę terenu. Całość 
przyozdobiona została herbem pomorskim, trzema 
różami wiatrów, dwoma statkami i  wielorybem20. 
Po śmierci Jodocusa Hondiusa Młodszego w 1629 r. 
oficynę przejął jego brat – Henricus (1597–1651). 
Rok później ukazał się atlas, w którym znalazło się 
hondiusowskie wydanie mapy Lubinusa. Jedyną 

17 Na przełomie lat 1620 i 1621 Lubinus opublikował kilka 
egzemplarzy mapy, co wynikało z jego umowy z księciem 
Filipem II. Więcej zob. Skrycki 2020a, 129–139.

18 Skrycki 2013a, 130.
19 Skrycki 2013a, 137; Krawiec 2020, 119–122.
20 Stelmach 1991, 98; Skrycki 2013, 136.
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wprowadzoną zmianą była zmiana adresu wydania, 
ponieważ nazwisko Hondiusa zostało zastąpione 
nazwiskiem Blaeu21.

Zredukowana do formatu atlasowego mapa Lu-
binusa w  kolejnych latach była wydawana w  róż-
nych europejskich oficynach. Od 1633  r. mapę 
drukowało wydawnictwo Johannesa Jannsoniu-
sa (1588–1664), który przejął przedsiębiorstwo 
po swoim teściu Hondiusie. Z  racji tego, że płyty 
z  mapą Lubinusa przejęła konkurencyjna oficyna 
Blaeu’a, zdecydowano się przygotować nową ma-
trycę, do której uzupełnienia wprowadził pomorski 
szlachcic – Friedrich Palbitzke22. Pod górną ramką 
mapy, w samym centrum, został umieszczony herb 
Pomorza. W lewym górnym rogu widoczny wizeru-
nek ostatniego władcy z dynastii Gryfitów – Bogu-
sława XIV, a w prawym górnym rogu zamieszczono 
legendę. Na powierzchni Morza Bałtyckiego znaj-
dują się trzy róże wiatrów i cztery żaglowce. Wzdłuż 
dolnej krawędzi mapy, po lewej stronie, zobaczyć 
można dwóch kartografów trzymających w rękach 
przyrządy miernicze oraz skalę i adres wydawniczy. 
Po prawej stronie umieszczono postać bogini Ceres 
z  kłosami zboża, będącymi personifikacją urodza-
ju i  podkreśleniem rolniczego charakteru kraju23. 
W  kolejnych latach płyty odziedziczył spadkobier-
ca Jannsoniusa – Jannson-Waesberghe (1616–1681). 
Do wydawanych przez niego map dodano wówczas 
siatkę kartograficzną. W 1681 r. mapę opublikowali 
Stephen Swart (czynny w drugiej połowie XVII w.) 
i  Moses Pitt (1639–1697). Pojawiła się również 
w dziele wydanym przez spadkobierców Matthäusa 
Mariana Topographia Electoratus Brandenburgici et 
Ducatus Pomeraniae z 1652 r., w którym została jesz-
cze bardziej pomniejszona i uproszczona24.

W  okresie dominacji niderlandzkiej kartografii 
w  Amsterdamie powstało wydawnictwo Claesza 
Janszoona Visschera (1587–1652), które w  1633  r. 
wydało mapę Pomorza wysztychowaną przez Abra-
hama Goosa (ok. 1590–1643). W treści mapy znaj-
duje się obszar Brandenburgii, Meklemburgii i Po-
morza oparty na wcześniejszych opracowaniach 
przede wszystkim Merkatora i  Lubinusa. Spadko-
biercą Visschera został jego syn, Nicolaes I  (1618–
1679), a po nim rodzinne tradycje przejął jego syn, 
Nicolaes II (1649–1702). W  ich oficynie mapa Po-

21 Stelmach 1991, 100.
22 Pałubicki 2021, 21–41.
23 Wendt 2017, 104.
24 Skrycki 2013a, 136–137.

morza ukazała się w dwóch wariantach, na których 
była połączona z Brandenburgią i Meklemburgią25.

W XVII w. w Amsterdamie działała jeszcze jed-
na bardzo znana oficyna wydająca mapy i atlasy. Jej 
właścicielem, ale także głównym sztycharzem, był 
Frederik de Wit (1630–1706). Początkowo wyda-
wał plany i  widoki miast, które nabył od spadko-
bierców Janssoniusa i Blaeu’a, a następnie zaczął pu-
blikować atlasy. Wśród sztychowanych przez niego 
map znajdowała się mapa Pomorza z końca XVII w. 
Bazowała ona na wydawnictwach Vischera II i Ni-
colasa Sansona d’Abbeville’a (1600–1667). Charak-
terystyczny dla wykonanej przez de Wita mapy jest 
brak zaznaczenia przynależności administracyjnej 
tego obszaru do Brandenburgii i Szwecji po zawar-
ciu pokoju westfalskiego w  1648  r. Mapa została 
ozdobiona bogatym kartuszem, na który składały 
się herby historycznych ziem pomorskich. Po jego 
śmierci przedsiębiorstwem zarządzała jego żona, 
Maria van der Way (1632–1711) wraz z synem Fran-
ciscusem Xaveriusem (1666–1737). W 1710 r. spad-
kobiercy de Wita sprzedali płyty miedziorytnicze 
Pieterowi Mortierowi (1661–1711), który w niedłu-
gim czasie ponownie wydał mapę Pomorza. Wspo-
mniana matryca była także wykorzystywana przez 
jego następców: syna Corneliusa (1699–1783) oraz 
Johannesa Covensa (1697–1774), którzy 20 listo-
pada 1721  r. założyli wspólną oficynę Covens & 
Mortier. Warto wspomnieć, że mapa de Wita była 
również wykorzystywana przez Justusa Danckertsa 
(1635–1701) oraz jego synów: Theodoriusa (1663–
1727) i  Corneliusa (1664–1717), którzy prowadzi-
li w  Amsterdamie konkurencyjne wydawnictwo. 
Ze względu na złą jakość wykonania była słabo czy-
telna, a przez to mało popularna26.

Spadkobiercą części płyt miedziorytniczych 
po Janssoniusie był także Peter Schenk Starszy 
(ok. 1660–1717), który zakupił je wraz ze swoim mi-
strzem Gerardem Valckiem (1652–1726) i  teściem 
Abrahamem Blotelingiem (1634–1690). Z  biegiem 
czasu ich oficyna stała się jedną z  najbardziej zna-
nych w Amsterdamie. Na początku XVIII w. Schenk 
przeniósł się do Lipska, gdzie sprzedawał mapy oraz 
dzieła sztuki. Jego spadkobierca, Peter Schenk Młod-
szy (1693–1775), wydał mapę Pomorza, na której 
kolorami oznaczono historyczne ziemie tej krainy, 
wyraźnie przedstawiono granice z  Polską, Bran-
denburgią i  Meklemburgią, jako miasta- twierdze 

25 Stelmach 1991, 102–104.
26 Stelmach 1991, 105.
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oznaczono: Stralsund, Greifswald, Wolgast, Szcze-
cin, Kołobrzeg i Słupsk. Schenk Młodszy wydał też 
mapę Lubinusa. Zastosowano na niej nieprecyzyjny 
podział dawnego Księstwa Pomorskiego na część 
brandenburską i  szwedzką, a  sygnaturkę miasta-

-twierdzy otrzymał jedynie Szczecin27.
W  XVII w. niemiecki rynek wydawnictw kar-

tograficznych nie cieszył się taką popularnością 
jak niderlandzki. Spośród działających na nim wy-
dawców na wyróżnienie zasługuje Matthäus Me-
rian Starszy (1593–1650), który prowadził oficynę 
wydawniczą we Frankfurcie nad Menem. Słynął 
głównie z opracowań topograficznych niemieckich 
miast, które ilustrował mapami, będącymi kopia-
mi map niderlandzkich, przede wszystkim Blaeu’a. 
W publikacji Theatrum Europaeum zamieścił mapę 
wzorowaną na pracy Lubinusa, która obejmowała 
obszar od Stralsundu na wschodzie do Sławna na 
zachodzie. Jego syn i  spadkobierca, Matthäus Me-
rian Młodszy (1621–1687), w  wydanej przez sie-
bie w  1652  r. topografii Brandenburgii i  Pomorza 
zamieścił mapę Pomeraniae Ducatus Tabula, która 
także była wzorowana na mapie Lubinusa w wyda-
niu Hondiusa, Blaeu’a  i  Janssoniusa, o  czym była 
mowa wyżej28.

Intensywny rozwój niemieckiej kartografii na-
stąpił wraz z  powstaniem wydawnictwa Johanna 
Baptisty Homanna (1664–1724). Około roku 1716 
ukazała się mapa (kat. I.11), którą charakteryzuje 
bardzo bogaty kartusz. Widoczne są wpływy pu-
blikacji Schenka Młodszego i  de Wita. Na mapie 
zaznaczono granicę pomiędzy Szwecją i  Branden-
burgią według stanu na rok 1648, 735 miejscowości 
oraz sieć hydrograficzną. Po śmierci Homanna se-
niora spadkobiercą majątku został jego syn Johann 
Christoph Homann (1703–1739). Na rok przed 
jego śmiercią z  kolei oficyna otrzymała przywilej 
cesarski na wydawanie map na terenie całego ce-
sarstwa. Następnie wydawnictwo działające jako 
Spadkobiercy Homanna podupadło. Ożywienie 
nastąpiło po zatrudnieniu Franza Ludwiga Güs-
sefelda (1744–1807), który przygotował nową mapę 
Pomorza w oparciu o mapę Pomorza autorstwa Da-
vida Gilly’ego29. W Norymberdze działało również 
wydawnictwo Christopha Weigla, który przy two-
rzeniu map współpracował okresowo z  Johannem 
Baptistą Homannem. Wśród jego publikacji karto-

27 Stelmach 1991, 105–106.
28 Stelmach 1991, 108–109.
29 Stelmach 1991, 109–112.

graficznych szczególnie wyróżniają się Historischer 
Zeitungs-Atlas z 25 mapami i Descriptio orbis antiqui 
z 44 mapami30.

Konkurencję dla oficyny Homanna stanowi-
ło wydawnictwo Matthäusa Seuttera (1678–1757) 
założone w Augsburgu w 1707 r. Jego schedę prze-
jęli następnie inni wydawcy augsburscy połączeni 
z  nim więzami rodzinnymi: Lotterowie i  Probsto-
wie. W  oficynach tych powstały trzy mapy: Tabu-
la Generalis Totius Pomeraniae tam Sueciae quam 
Brandenburgiae, Marchionatus Brandenburgensis, 
Ducatus Pomeraniae et Ducatus Mecklenburgicus 
oraz Ducatus Pomeraniae Citerioris et Ulterioris… 
Wydawnictwa te były jedynie odbijane przez 
spadkobierców, a  zmianie ulegał zaledwie adres 
wydawniczy. Po śmierci właściciela zakład został 
podzielony pomiędzy syna Albrechta Carla Seut-
tera (1722–1762) i  zięciów: Tobiasa Conrada Lot-
tera (1717–1777) oraz Georga Balthasara Probsta 
(1732–1801). Po śmierci tego pierwszego jego część 
została podzielona pomiędzy Lottera i  Probsta. 
Lotterowi w  pracy pomagali trzej synowie, wśród 
których największą rolę odegrał Matthäus Albrecht 
(1741–1810), będący znakomitym rytownikiem. 
Jego śmierć zakończyła działalność oficyny. Rok 
wcześniej ten sam los spotkał wydawnictwo Prob-
sta31. Wśród niemieckich wydawców warto wy-
mienić Johanna Georga Schreibera (1676–1750) 
i jego spadkobierców. Na mapie wydanej przez nich 
ok. 1785 r. widoczne są tereny należące do Szwecji 
i  Prus, jednak przedstawione niezbyt dokładnie, 
czego przykładem jest rzeka Odra stanowiąca gra-
nicę pomiędzy królestwami32.

W epoce nowożytnej dużą popularnością cieszy-
ły się też wydawnictwa francuskie, które cechowały 
się dbałością o  szczegóły. Ojcem francuskiej kar-
tografii był wspomniany powyżej Nicolas Sanson 
d’Abberville. Już w  jego pierwszym atlasie została 
opublikowana mapa Księstwa Pomorskiego. Po-
dobnie jak w  przypadku wydawnictwa Homanna, 
Sanson również opierał się na wydaniu Hondiusa, 
Blaeu’a  i  Janssoniusa, ale wprowadził wiele swo-
ich zmian. Poprawił przedstawienie koryta Odry 
i  jej linii brzegowej, zredukował liczbę miejscowo-
ści, przez co mapa stała się bardziej czytelna. Li-
nią kropkowaną oznaczono granice historycznych 
krain Pomorza, a  kolorami tereny przynależne do 

30 Wurzbach 1886, 295–298.
31 Stelmach 1991, 112.
32 Stelmach 1991, 113–115.
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Szwecji (żółty) i  Brandenburgii (zielony). W  ofi-
cynie tej pracował znany sztycharz, Alexis Hubert 
Jaillot (1632–1712), który nabył płyty po Sansonie. 
Wykonał on mapę na nowo w  kilku wariantach, 
m.in. odbijaną z dwóch płyt, i wydał ją dwukrotnie 
w 1692 i 1695 r. Mapa ta ukazała się także w połowie 
XVIII w. w Paryżu w oficynie Georges’a Le Rouge 
(1712–1778) oraz w Rzymie, gdzie jej autorem był 
Giacomo Cantelli (1643–1695), a  wydawcą Giaco-
mo Rossi. Spadkobiercami Sansona byli jego syno-
wie: Guillaume (1633–1703) i Adrien (1639–1718), 
którzy następnie przekazali zakład jego wnukowi, 
Robertowi de Vaugondy (1688–1766).

Omawiając mapy Pomorza Zachodniego, warto 
wspomnieć o jedynym wydawnictwie wydrukowa-
nym na tym terenie. Mowa o  dziele wykonanym 
przez mieszkającego w  Stargardzie Johanna Wil-
helma Michaelisa (1677–1736). Mapa zatytułowa-
na Pomeraniae Ducatuum Tabula exacta powstała 
ok. 1710  r. Opierała się na opracowaniu Lubinusa 
w  wersji Vischera II i  była dodatkiem do historii 
Kościoła pomorskiego przygotowanej przez Gün-
tera Heylera (1645–1707). Wydawnictwo zostało 
wzbogacone ośmioma widokami miast: Anklamu, 
Greifswaldu, Gryfic, Kołobrzegu, Słupska, Stargar-
du, Stralsundu, Szczecina oraz dwoma portretami: 
wprowadzającego chrześcijaństwo na Pomorzu św. 
Ottona z  Bambergu (1060–1139) i  założyciela Ko-
ścioła ewangelickiego na tym terenie, Johanna Bu-
genhagena (1485–1558)33.

Istotne miejsce w  historii kartografii pomor-
skiej zajmują mapy rękopiśmienne. Sporadycznie 
powstawały już w  XVI w., ale zaczęło powstawać 
ich więcej wraz z obecnością na Pomorzu Szwedów 
w okresie wojny trzydziestoletniej. Sukcesom mili-
tarnym towarzyszył rozwój kartografii wojskowej. 
Pomorze, które zostało podzielone pomiędzy dwa 
państwa – Brandenburgię i  Szwecję – potrzebo-
wało nowego zdjęcia kartograficznego. Szwedzi na 
zajętym przez siebie obszarze chcieli wprowadzić 
nowy system zarządzania państwem za  pomocą 
map. W 1690 r. ogłoszono dekret dotyczący rozpo-
częcia prac pomiarowych, których wyniki miały zo-
stać wykorzystane w przygotowywanej Szwedzkiej 
Matrykule Krajowej Pomorza Zachodniego i  Rugii. 
Pracowało nad nią 10 mierniczych, którzy w sumie 
przygotowali 880 map34.

33 Fredrich 1925, 26.
34 Stelmach 1991, 132; Skrycki 2017, 297.

Wiek XVIII w  kartografii to zmiana podejścia 
do map jako materiału źródłowego. Zaczęły po-
wstawać mapy wielkoskalowe, które miały konkret-
ne przeznaczenie. Były one szczególnie przydatne 
w  prowadzeniu działań militarnych (zwłaszcza po 
wojnie siedmioletniej 1756–1763). Odpowiedzial-
ność za  przygotowanie tego typu map ponosiły 
podmioty związane głównie z  wojskiem. Jednym 
z najważniejszych powstałych wówczas dzieł epoki 
fryderycjańskiej była Kabinettskarte des Preußische 
Staates östlich der Weser (Schmettausches Karten-
werk) Friedricha Wilhelma hr. von der Schulen-
burga-Kehnerta (1742–1815) i  Friedricha Wilhel-
ma Carla von Schmettaua (1743–1806). Ukazała 
się ona w  latach 1767–1787 i  była topograficznym 
opracowaniem ówczesnych Prus. Liczyła 272 arku-
sze w skali 1:50 000. Obszar Pomorza został zobra-
zowany na 53 arkuszach również w skali 1:50 000. 
Mógł z  niej korzystać wyłącznie władca i  jego mi-
nistrowie35.

Prace kartograficzne związane były z  polityką 
króla Fryderyka II (1712–1786), która zakładała 
przeprowadzenie melioracji i akcji osadniczej głów-
nie na terenie doliny Warty, ale także na Pomorzu. 
W tym czasie powstało wiele map wielkoskalowych, 
wśród których znajdowała się mapa prowincji po-
morskiej autorstwa Davida Gilly’ego (1748–1808). 
Prace nad mapą rozpoczęły się w 1785 r. od kweren-
dy archiwalnej, która była niezbędna do wykonania 
mapy. Dzieło kartograficzne zostało wyrytowane 
przez berlińczyka Daniela Friedricha Sotzmanna 
i wydane cztery lata później. Wydawnictwo ukaza-
ło się w skali 1:175 000, choć pierwotnie zakładano 
skalę 1:200 000. Mapa Königl. Preuss. Herzogthums 
Vor- und Hinter Pommern nach Speciellen Vermessun-
gen entworfen von D. Gilly, Königl. Preuss. Geheimen 
Ober-Baurath. In Kupfer ausgeführt i. J. 1789 von D.F. 
Sotzmann (kat. I.20) prezentuje obszar pruskiego 
Pomorza Przedniego i Tylnego, obejmującego teren 
od miasta Demmin i  jeziora Kummerow (Kumme-
rower See) na zachodzie do Jeziora Żarnowieckiego 
na wschodzie. Na mapie zaznaczono miasta-twier-
dze, miasta, wsie, folwarki, karczmy, gospody, mły-
ny, wiatraki, drogi, łąki, rzeki, strumienie itp. Mapa 
jest bardzo dokładna, mimo że nie posiada siatki 
kartograficznej. Zaraz po wydaniu pierwszych 
egzemplarzy została pomniejszona do formatu 

35 Scharfe 1971, 48; Stelmach 1991, 145; Skrycki 2013b, 
40–41; Czerny 2015, 50–52; Medyńska-Gulij 2018, 127–
133.
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atlasowego i  wydana m.in. przez oficynę należącą 
do Spadkobierców Homanna oraz firmę Weigel & 
Schneider. Mapa Gilly’ego ukazała się także jako 
załącznik do opracowania Christiana Friedricha 
Wutstracka (ur. 1762) Nachtrag zu der kurzen hi-
storisch-geographisch-statistischen Breschreibung des 
königlich-preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-

-Pommern36.
Zamykając okres kartografii nowożytnej, war-

to wspomnieć o  kartografii austriackiej, a  właści-
wie wiedeńskiej, której najbardziej znanym repre-
zentantem jest Franz Johann Joseph von Reilly 
(1766–1820). Początkowo pracował jako urzędnik 
państwowy, ale po śmierci ojca przejął oficynę wy-
dawniczą. Począwszy od 1789  r. wydawał mapy 
w formie atlasów, których poręczny format w znacz-
nym stopniu odpowiadał na zapotrzebowania klien-
tów. Dzięki ogromnej produkcji – wydawał jedną 
mapę tygodniowo – jego firma stała się wiodącym 
ośrodkiem produkcji map w Cesarstwie. W 1791 r. 
wydał atlas Schauplatz der fünf Theil der Welt mit 
beständiger Rücksicht auf die besten Orginalwerke in 
drey Theile zusammengetragen von einer Gesellschaft 
Geographen. Nach und zu Büschings grosser Erdbe-
schreibung herausgegeben. Pod numerami 328–338 
znajdują się mapy poszczególnych części Pomorza 
(urzędów i powiatów)37.

Na przełomie XVIII i XIX w. następują zasadni-
cze zmiany w kartografii. W tym okresie na drugi 
plan usuwają się cechy zewnętrzne mapy, przede 
wszystkim jej estetyka, na rzecz specjalistycznego 
opracowania, w którym istotną rolę zaczyna odgry-
wać praktyczne wykorzystanie mapy i  możliwość 
jej analizy historyczno-geograficznej. Z tymi zmia-
nami związane jest powstanie map topograficznych, 
będących wyrazem postępu technicznego i nauko-
wego. Ich początków należy szukać w  mapach ka-
tastralnych, planach miast, fortyfikacji, bitew itp. 
Biorąc pod uwagę ich przeznaczenie, można stwier-
dzić, że istotne było uaktualnianie tych map. Po-
cząwszy od czasów napoleońskich ten typ map był 
wykorzystywany głównie na potrzeby wojska, dla-
tego potocznie nazywane są „sztabówkami” (niem. 
Stabskarte). Na ogół wykonywane były w  skali 
1:100 000. Z  biegiem czasu coraz częściej używa-

36 Stelmach 1991, 172–178; Skrycki 2017, 296. Pierwsza 
analiza mapy Gilly’ego została opublikowana przez Mie-
czysława Stelmacha w 1983 r. i włączona przez autora do 
monografii poświęconej historii pomorskiej kartografii. 
Por. Stelmach 1983, 237–244 i Stelmach 1991, 168–180.

37 BLdKÖ 1873, 198.

ne były w  życiu codziennym38. Na terenie Prus 
w  1822  r. rozpoczęto prace nad mapami topogra-
ficznymi według instrukcji hr. Karla von Müfflinga 
(1775–1851), czyli przy użyciu stolika, celownicy, 
busoli i  poziomicy. W  ten sposób przez kolejnych 
50 lat powstało ok. 2000 rękopiśmiennych, barw-
nych map nazywanych obecnie Urmesstischblätter 
w  skali 1:25 000, które posłużyły do stworzenia 
nowej mapy na potrzeby Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego. Nowszym wydaniem tychże map są 
wykonane w  tej samej skali Messtischblätter. Przy-
gotowanie tego typu map było czasochłonne, po-
nieważ pomiarów dokonywano wyłącznie latem, 
zimą robiono rysunek tuszem, a w następnym roku 
rytowano w kamieniu. Mapy te produkowano w la-
tach 1875–1931. W tym okresie powstało ok. 3100 
arkuszy, które były uaktualniane co 25 lat, aż do 
czasu II wojny światowej. Po zjednoczeniu Niemiec 
w 1871 r. na ich podstawie powstała jednolita mapa 
topograficzna państwa Karte des Deutschen Reiches 
w skali 1:100 000. Początkowo długość geograficz-
ną liczono od południka Ferro, a później od Green-
wich. Mapa składała się z 674 arkuszy. Na potrzeby 
wojenne łączono po kilka arkuszy (na ogół cztery) 
i wydawano je do 1945 r., poddając co kilka lat aktu-
alizacji39. W tym czasie zaczęły też powstawać tzw. 
mapy specjalne, czyli poświęcone szczegółowym 
zagadnieniom, np. administracyjne, geologiczne, 
demograficzne, turystyczne itd.

Kartografia Pomorza po 
II wojnie światowej

Po zakończeniu II wojny światowej i  włączeniu 
ziem pomorskich w  granice państwa polskiego 
kartografia była na użytkach władzy. Przy powsta-
waniu map kierowano się głównie zaleceniami cen-
zora, co miało wynikać z interesu państwa, dlatego 
materiały kartograficzne były przede wszystkim 

„do użytku służbowego” lub „poufne”. Urzędy kon-
trolne powstały zaraz po utworzeniu Rządu Tym-
czasowego, co negatywnie wpłynęło na rozwój pol-
skiej kartografii. W  1945  r. utworzono Centralny 
Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych, któ-
rego zadaniem był nadzór nad powstającymi publi-
kacjami i  ich dystrybucją. Rok później powołano 

38 Czerny 2015, 11.
39 Konias 2010, 173–197; Lorek 2011, 13–15; Czerny 2015, 

60–61.
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Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i  Wido-
wisk (cenzurę), który musiał kontrolować zakłady 
poligraficzne. Nadane urzędnikom uprawnienia 
ostatecznie przekreśliły możliwość działania reak-
tywowanych przedwojennych oficyn, które od tego 
momentu zaczęły być stopniowo nacjonalizowane. 
Wówczas powstał Wojskowy Urząd Geograficzny 
oraz Główny Urząd Pomiarów Kraju. W  struktu-
rach tego drugiego znalazło się Biuro Kartograficzne, 
które opracowywało mapy oraz plany tematyczne, 
a także realizowało zadania związane z reprodukcją 
wydawnictw kartograficznych. W 1951 r. powstało 
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Karto-
graficznych, które stało się monopolistą na polskim 
rynku wydawnictw kartograficznych, przejmując 
wszystkie istniejące do tej pory oficyny wydawni-
cze. Kuratelę nad nim sprawował najpierw Cen-
tralny Urząd Geodezji i Kartografii, który w 1956 r. 
został przekształcony w  Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii. Powstałe przedsiębiorstwo wydawało 
mapy, atlasy, mapy turystyczno-krajoznawcze, pla-
ny miast itp.40

W lipcu 1945 r. wznowił działanie Wojskowy In-
stytut Geograficzny, którego tradycje sięgały 1919 r. 
Jego zadaniem miało być opracowywanie map na 
potrzeby wojska. W okresie swej działalności przy-
gotował wydaną w 1947 r. mapę przeglądową Polski 
w  nowych granicach w  skali 1:500 000 oraz kilka 
map w skali 1:1 000 000. Instytut istniał zaledwie 
cztery lata, bowiem na skutek stalinowskich czystek 
został rozwiązany, a  jego przedwojennych pracow-
ników, którym zarzucano poglądy nacjonalistycz-
no-prawicowe, aresztowano. W zamian utworzono 
Oddział Topograficzny (IX) Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego oraz Zakłady Kartograficzne 
Wojska Polskiego. Publikacje kartograficzne do 
celów gospodarczych opracowywał Główny Urząd 
Pomiarów Kraju. W 1947 r. wydał Mały atlas Polski 
oraz mapy turystyczne. W tym okresie rozpoczęto 
też pracę nad atlasem narodowym41. Ze względu na 
przesunięcie granic państwa w  kierunku zachod-
nim pojawiła się potrzeba opracowania nowych 
map Polski. W 1953 r. ukazała się ścienna mapa fi-
zyczna Polski autorstwa przedwojennego geografa 
i  kartografa Michała Janiszewskiego (1901–1984) 
(kat. I.46)42.  Warto podkreślić, że w  latach 
1945–1949 na rynku kartograficznym istniało oko-

40 Konopska 2007, 44–46.
41 Ciołkosz, Ostrowski 2008, 268; Konopska 2012, 51–53.
42 Rodzoś 2008, 83.

ło 25 wydawców prywatnych i  spółdzielczych43. 
Mapy Pomorza były drukowane m.in. w  działa-
jącej w  Poznaniu Drukarni i  Księgarni Świętego 
Wojciecha. Wydała ona Atlas nazw geograficznych 
Słowiańszczyzny Zachodniej, w  którym w  zeszy-
cie pierwszym opublikowano mapy okolic Słupska, 
Kołobrzegu, Piły, Szczecina. Ze względu na cenzurę 
i związany z tym brak map topograficznych w okre-
sie powojennym powstało dużo map rękopiśmien-
nych, których twórcami byli m.in. członkowie Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego. 
Jednym z takich przykładów może być mapa jezio-
ra Miedwie opracowana przez stargardzki oddział 
PTTK (kat. I.48).

Plany miast
Na przełomie XVI i  XVII w. niemiecki wydawca 
Georg Braun (1541–1622) przy współpracy z rytow-
nikiem Fransem Hogenbergem (1535–1590) wydał 
atlas Civitates Orbis Terrarum (pierwsze wydanie 
1588  r., drugie 1600  r.), w  którym został zamiesz-
czony pierwszy plan Szczecina. Drugie wydanie, 
oprócz tego, że zostało wzbogacone o  wiele detali 
z  zabudowy miejskiej, dodatkowo zawierało wiele 
szczegółów ikonograficznych przedstawiających 
funkcjonowanie portu oraz jednostki pływające 
po Odrze (kat. III.1). Podobnie jak było z pierwszą 
mapą Artopaeusa, tak i w tym wypadku stał się on 
podstawą późniejszych naśladownictw. Wykorzy-
stano go m.in. przy tworzeniu planów szwedzkich 
fortyfikacji opublikowanych w  wydawnictwach 
oficyny Matthäusa Meriana: De rebus publicis han-
seaticis Johanna Angeliusa z  1641  r., Archontologia 
Cosmica z 1649 r. oraz Topographia Electoratus Bran-
denburgici et Ducatus Pomeraniae Martina Zeillera 
z  1652  r. W  ostatnim dziele Szczecin został przed-
stawiony jako miasto ufortyfikowane z  wyraźnie 
zaznaczonym układem ulic i ważniejszymi budow-
lami, ale szczególną uwagę zwracają potężne umoc-
nienia ziemne. Kolejny plan ufortyfikowanego mia-
sta znalazł się w dziele Theatrum Europeanum, które 
zostało wydane w oficynie Spadkobierców Meriana. 
Od poprzedniego różni się zaznaczeniem obozów 
i  fortyfikacji wzniesionych przez wojska cesarskie 
na zachód od umocnień miasta, co było odbiciem 
sytuacji militarnej w tym okresie44.

43 Konopska 2012, 55.
44 Sirko 1999, 142; Skrycki 2017, 299.
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Wydarzeniem tym było oblężenie Szczecina 
w okresie wojen polsko-szwedzkich (Potop szwedz-
ki) w latach 1655–1660. Batalia została uwieczniona 
z  lotu ptaka przez szwedzkiego marszałka, ale też 
historyka i  kartografa, Erika Jönssona Dahlberga 
(1625–1703), oraz opublikowana przez Samuela von 
Pufendorfa (1632–1694) w  dziele De  rebus a  Carlo 
Gustavo Sueciae rege gestis z 1694 r.45 Dahlberg, który 
towarzyszył królowi szwedzkiemu Karolowi X Gu-
stawowi (1622–1660) podczas kampanii wojennej 
w  Rzeczpospolitej, wykonał rysunki prezentują-
ce wiele miejscowości. Wśród nich znajdowały się 
plany zamku Krzyżtopór (kat. III.6) Ossolińskich 
w Ujeździe zajętego w 1655 r., spalonych przez Szwe-
dów zamków w Świeciu (kat. III.8), Tenczynie (kat. 
III.9), Wiśniczu (kat. III.7) oraz oblężonego przez 
żołnierzy szwedzkich Torunia (kat. III.2)46.

Pierwsze polskie powojenne plany miast były 
adaptacjami niemieckich opracowań kartograficz-
nych. W tym czasie nie podlegały jeszcze cenzurze, 
dlatego zawierają wiele danych topograficznych 
uważanych za  strategiczne, przykładowo: zabudo-
wania kolejowe, budynki publiczne, zakłady prze-
mysłowe. Polskie publikacje zaczęły pojawiać się 
na rynku w połowie lat 50. XX w. Charakterystycz-
ny jest dla nich brak siatki kartograficznej, skali, 
a obiekty topograficzne były oznaczane punktowo. 
Zmieniło się to wraz z liberalizacją cenzury w poło-
wie lat 80. XX w.47

Zakończenie
Kartograficzny obraz Pomorza kształtował się przez 
wiele stuleci. O  ziemiach tych wspominali już an-
tyczni uczeni, jednak ich wiedza o owych terenach 
była niewielka. Wraz z  wydaniem dzieła Ptoleme-
usza, wraz z  wielkimi odkryciami geograficznymi, 
rozwojem nauk ścisłych i  wymiany handlowej na-
stąpił rozwój kartografii. Treść wydawanych map 
była odtąd bogatsza w  wiedzę z  zakresu geografii 
i historii. Zaczęły pojawiać się na nich oznaczenia 
miast, rzek, lasów itp. W  owym czasie powstała 
pierwsza samoistna mapa Pomorza Petrusa Arto-

45 Skrycki 2017, 299.
46 Heyduk 1971, 160, 180, 182, 186–188, 200.
47 Konopska 2007, 50.

paeusa zamieszczona w atlasie Sebastiana Münste-
ra. Z  biegiem lat mapa ta ewoluowała i  była publi-
kowana w  różnych popularnych wydawnictwach 
kartograficznych. Jedną z najważniejszych map dla 
pomorskiej historii kartografii jest dzieło autorstwa 
Eilharda Lubinusa, które po raz pierwszy ukazało 
się w 1618 r. Podobnie jak pierwsza samoistna mapa, 
ta również była modyfikowana i  wydawana przez 
różne oficyny wydawnicze.

Podział księstwa pomiędzy Szwecję i  Branden-
burgię w  1648  r. zapoczątkował powstanie więk-
szej liczby map rękopiśmiennych, które służyły nie 
tylko do celów wojskowych, ale także administra-
cyjno-skarbowych. Szczyt popularności tych map 
przypada na wiek XVII, a  jego uwieńczeniem jest 
publikacja mapy Schulenburga-Schmettaua. Pod 
koniec tego stulecia powstała także nowa mapa 
prowincji pomorskiej Davida Gilly’ego. Niektóre 
zachowane egzemplarze pocięte są na sekcje i zdu-
blowane płótnem, dzięki czemu mapa mogła być 
złożona i użytkowana np. w terenie.

Wiek XIX, nazywany wiekiem techniki, przy-
niósł rozwój precyzyjnych map topograficznych. 
Początkowo powstawały na potrzeby wojska, a póź-
niej coraz częściej wykorzystywane były w  życiu 
codziennym. Ze  względu na zachodzące zmiany 
administracyjne i gospodarcze mapy te były co kil-
ka lat aktualizowane.

Po II wojnie światowej kartografia stała się wy-
łączną domeną państwa i jego służb, choć początko-
wo publikowano uaktualnione mapy przedwojenne. 
Na obszarze Pomorza, który znalazł się w granicach 
państwa polskiego, wydawano nawet mapy nie-
mieckie. Pierwsze polskie wydawnictwa kartogra-
ficzne na tym terenie i  w  pozostałych częściach 
kraju zaczęły pojawiać się w połowie lat 50. XX w. 
Zaraz po wojnie działalność wznowiły wydawnic-
twa istniejące przed 1939 r. Jednak z biegiem czasu 
zostały znacjonalizowane, a  ich publikacje podda-
ne cenzurze. Stan ten trwał do końca lat 80 XX w., 
kiedy rozpoczęła się liberalizacji na rynku wydaw-
niczym.
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Kolekcja zbiorów kartograficznych 
Muzeum Archeologiczno-Historycznego 

w Stargardzie

Tradycje muzealne w  Stargardzie sięgają roku 
1908, kiedy powołano Muzeum Miejskie 

(Städtisches Museum). Pomysł powołania placówki 
muzealnej wyszedł z  grona regionalistów zrzeszo-
nych w  szczecińskim Towarzystwie Historii i  Sta-
rożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche 
Geschichte und Altertumskunde). Rozwój muzeum 
zatrzymał wybuch I wojny światowej i zła koniunk-
tura gospodarcza w  latach 20. XX w. W kolejnych 
latach, zgodnie z  założeniami władz prowincji Po-
morze, w  ważniejszych miastach regionu zaczęto 
tworzyć muzea regionalne. W taką instytucję prze-
kształcono również stargardzką placówkę w 1935 r. 
Cztery lata później muzeum otrzymało nową siedzi-
bę, w której przygotowano wystawę stałą poświęco-
ną historii miasta i regionu. Na prezentowanej eks-
pozycji znajdowały się eksponaty kartograficzne 
na czele z mapami autorstwa Elilhardusa Lubinusa 
i Davida Gilly’ego. Mapy te, podobnie jak większość 
eksponatów, zaginęły podczas II wojny światowej48.

Po wojnie muzeum nie kontynuowało swej dzia-
łalności. Dopiero pod koniec lat 50. z  inicjatywy 
członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

-Krajoznawczego w  Stargardzie powołano do życia 
nową placówkę. Została otwarta w 1960 r., a trzon 
kolekcji tworzyły dary członków zrzeszonych w star-
gardzkim oddziale PTTK oraz innych lokalnych dar-
czyńców. Niemal od początku działalności muzeum 
zaczęło gromadzić zbiory kartograficzne, na które 
obecnie składa się 75 muzealiów. Przeważająca licz-
ba zbiorów, głównie map dawnych, została zakupio-
na (46 egz.). Pozostałe obiekty pochodzą z  darów 
od osób prywatnych (15 egz.) albo przekazów in-
stytucji publicznych (14 egz.). Wśród nich znajdują 
się mapy: mało-, średnio-, wielkoskalowe, wojskowe 
i komunikacyjne oraz plany urbanistyczne.

Zgromadzone mapy i  plany w  większości doty-
czą Pomorza i  Stargardu początkowo w  granicach 

48 Skrzypek 2002, 191–222; Ogiewa-Sejnota 2021, 270–
288.

Księstwa Pomorskiego, a  po wymarciu rodzimej 
dynastii Gryfitów w  1637  r., podzielonego pomię-
dzy Szwecję i  Brandenburgię, następnie w  grani-
cach Królestwa Prus od 1701  r. i  Cesarstwa Nie-
mieckiego od 1871 r. Po II wojnie światowej ziemie 
te zostały podzielone pomiędzy Polskę i  Niemcy, 
dlatego w  kolekcji znajdują się zabytki dotyczące 
ziem polskich przed 1939 r. i po.

Najstarszym dziełem kartograficznym w  ko-
lekcji jest mapa Księstwa Pomorskiego autorstwa 
Petrusa Artopaeusa z francuskiego wydania atlasu 
Sebastiana Münstera z 1556 r.49, wykonana metodą 
drzeworytu (kat. I.1). Na odwrocie mapy zamiesz-
czono list twórcy mapy do Münstera datowany na 
1545 r. Artopaeus informował w nim o przyczynach 
rezygnacji z wyjazdu w odwiedziny. Trochę później 
został wydany najstarszy plan w kolekcji stargardz-
kiego muzeum, a mianowicie plan widokowy Szcze-
cina pochodzący z  atlasu Georga Brauna i  Fransa 
Hogenberga (kat. III.1).

Wśród dawnych map znajduje się wiele cennych 
map atlasowych proweniencji holenderskiej. Warto 
wymienić mapę Pomorza bazującą na dziele Arto-
paeusa wydaną przez Abrahama w  dziele Ortelisa 
Theatrum Orbis Terrarum, które ukazało się w  An-
twerpii w  1574  r. (kat. I.2). Począwszy od wydaw-
nictwa Orteliusa większość ówczesnych map zosta-
ła wykonana techniką miedziorytu kolorowanego. 
Wśród nich znajdują się dzieła Johannesa Jansso-
niusa (kat. I.6), Gerarda Merkatora w  wydawnic-
twie Henriego Hondiusa (kat. I.4) oraz wydruko-
wane z płyt sprzedanych przez Hondiusa do Anglii 
w 1635 r. (kat. I.7 i I.8). W zbiorach przechowywane 
są także mapy Pomorza oparte na pracy Eilhardu-
sa Lubinusa z 1618 r. i wydane w oficynie Meriana 
(kat. I.5 i  I.9). Z  tego samego okresu pochodzi wi-
dok Torunia (kat. III.2) oraz plany miast i fortyfika-

49 Mapa pochodzi z  francuskiego wydania atlasu. Kolejne 
wydawnictwa zawierające tę mapę ukazywały się w  la-
tach: 1560, 1565, 1568. Za: McLean 2007, 174–175.
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cji szwedzkich pod Kopenhagą (kat. III.5), Szcze-
cinem (kat. III.3), Wolinem (kat. III.4), Filipowem 
(kat. III.10) i  litewskich Birż (kat. III.11). Wśród 
nich znajdują się widoki zamków: w Wiśniczu (kat. 
III.7), Tenczynku (kat. III.9), Krzyżtoporze (kat. 
III.6) i  Świeciu (kat. III.8) wydanych przez Samu-
ela von Pufendorffa.

Największa część kolekcji kartograficznej star-
gardzkiego muzeum pochodzi z XVIII w. Zgroma-
dzone mapy bazowały na mapach Pomorza wyko-
nanych przez Merkatora i  Lubinusa. W  pierwszej 
połowie tego stulecia nadal aktywni pozostawali 
wydawcy niderlandzcy. Z  tego okresu pochodzi 
mapa wydrukowana w  Amsterdamie przez Hen-
riego du Sauzeta (kat. I.17), a także mapy Pomorza 
proweniencji francuskiej, takie jak opracowana 
przez Nicolasa Sansona Młodszego, a sztychowana 
przez Alexisa Huberta Jaillota (kat. I.10) oraz mapa 
wydana w  Paryżu w  1751  r. i  opracowana przez 
spadkobiercę Sansona – Gilles’a  Roberta de Vau-
gondy’ego (kat. I.18).

XVIII w. to okres, kiedy na rynku wydawni-
czym na popularności zyskuje kartografia niemiec-
ka. Z tego czasu wśród zgromadzonych map można 
wyróżnić wydawnictwa norymberczyków Johanna 
Baptisty Homanna (kat. I.11 i  I.16) i  Christopha 
Weigla (kat. I.12) oraz augsburczyka Tobiasa Con-
rada Lottera (kat. I.19). Oprócz tych wydawców 
w kolekcji znajdują się mapy powiatów: szadzkiego, 
pyrzyckiego i  gryfińskiego (w  dwóch egzempla-
rzach) oraz powiatu gryfickiego, dóbr Flemmingów, 
Borków, Ostenów i  powiatu doberskiego opraco-
wane przez austriackiego wydawcę Franza Johan-
na Josepha von Reilly’ego w 1789 r. (kat. I.21–23). 
Z  tego samego roku pochodzi najcenniejszy naby-
tek kartograficzny stargardzkiego zbioru, a  miano-
wicie mapa prowincji Pomorze autorstwa Davida 
Gilly’ego i  wysztychowana przez Daniela Friedri-
cha Sotzmanna (kat. I.20). W zbiorach muzealnych 
znajdują się również trzy XVIII-wieczne nieziden-
tyfikowane mapy atlasowe (kat. I.13–15). Każda 
z  nich przedstawia Europę Środkową pomiędzy 
1721 a  1772  r., czyli po przejęciu przez Królestwo 
Prus Szczecina i okolic, a przed I rozbiorem Polski. 
Mimo że są do siebie zbliżone pod kątem treści, po-
chodzą z różnych wydawnictw.

W XIX w. rozpoczął się rozwój kartografii użyt-
kowej. Zmieniła się także technika produkcji map. 
Wśród zgromadzonych map, oprócz miedziorytów, 
znajdują się staloryty i  egzemplarze litograficzne. 
Z  tego okresu w  zbiorach stargardzkiego muzeum 

przechowywanych jest sporo map proweniencji 
krajowej (wówczas niemieckiej). Wśród nich jest 
mapa powiatów rejencji szczecińskiej z  1836  r. wy-
dana przez Carla Augusta Eyrauda (kat. I.26), mapa 
Szczecina z 1838 r. (kat. I.27) wydana przez wydaw-
nictwo Herdera działające we Fryburgu Bryzgowij-
skim, mapy prowincji Pomorze z podziałem na trzy 
rejencje z 1849 r. sztychowanej przez Carla Ehrichta 
(kat. I.29) oraz z  1875  r. opublikowana w  głogow-
skim wydawnictwie Carla Flemminga (kat. I.31), 
sekcja 12 z  atlasu Pomorza wydanego przez Insty-
tut Geograficzny w Weimarze w 1809 r. (kat. I.24), 
małoskalowa mapa północno-wschodnich Niemiec 
wydana przez Instytut w  Lipsku (kat. I.37) oraz 
trzy średnioskalowe mapy Stargardu przygotowane 
w ramach projektu Die Karte des Deutschen Reiches 
(kat. I.33, 36). Z tego okresu pochodzi też wojskowa 
mapa obejmująca dawne powiaty gryfiński i pyrzyc-
ki, która została opracowana do ćwiczeń dla 2. Kor-
pusu Armii Królestwa Prus (kat. I.28). Mapy stano-
wiły również załączniki do publikacji książkowych, 
zwłaszcza o  charakterze encyklopedycznym. Przy-
kładem jest mapa sztychowana przez Wilhelma Jätt-
niga w 1823 r. (kat. I.25) lub Heinricha i Hermanna 
Berghausów (kat. I.30). Ciekawym wydawnictwem 
jest mapa Pomorza autorstwa francuskiego geografa 
i  kartografa Victora Adolpha Maltego-Brunna wy-
dana w Paryżu w 1885 r. (kat. I.32).

Mapy powstałe w XX w. należy podzielić na dwa 
okresy: przed i po II wojnie światowej. Na wydaw-
nictwa okresu przedwojennego składają się mapy 
topograficzne średnio- i  wielkoskalowe oraz plany 
miast. W większości nie były to nowe, lecz aktuali-
zowane publikacje w skali 1:25 000, czyli tzw. Mes-
stischblatty przedstawiające obszary administra-
cyjnie przynależące do prowincji Brandenburgia 
i Pomorze, m.in.: Buszów (Büssow) (kat. II.4), Ście-
chów (Fahlenwerder) (kat. II.3), Barlinek (Berlin-
chen) (kat. II.7), Karsko (Karzig) (kat. II.5), Dolice 
(Dölitz) (kat. I.38), Wierzbno (Werben i. Pom.) (kat. 
I.38). Wśród planów znalazły się kolejne plany Star-
gardu z  lat 1907, 1923, 1926 (kat. III.12–14) oraz 
plan Stargardu wydany przez wydawnictwo Pha-
rusa (kat. III.15). W  kolekcji przypadkowe wydają 
się cztery fragmenty map Prus Wschodnich (kat. 
II.8–11). Oprócz tego w  zbiorze znajduje się mapa 
szkolna prowincji Brandenburgia wydana przez 
Carla Chuna (kat. II.1) i  mapa powiatu myślibor-
skiego wydana przez wydawnictwo Willy’ego Hol-
za (seria: Silva-Karte) (kat. II.2). Jednak najbardziej 
spektakularnym obiektem z tego okresu jest reprint 
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mapy Księstwa Pomorskiego. Eilharda Lubinusa 
z  1618/1758  r., który został wydany dzięki działa-
niom podjętym przez członków Stowarzyszenia Hi-
storii i Starożytności Pomorza w 1926 r. (kat. I.3).

Po II wojnie światowej, kiedy Stargard i  więk-
szość Pomorza zostały włączone do Polski, zaistnia-
ła potrzeba stworzenia map odzwierciedlających 
aktualną sytuację. Początkowo wykorzystywano 
mapy proweniencji niemieckiej, a  także polskie 
przedwojenne wydawnictwa. Jednym z takich przy-
kładów jest znajdująca się w  zbiorach mapa Szcze-
cina z  atlasu Stanisława Kozierowskiego wydana 
przez Instytut Zachodni w Poznaniu po 1945 r. (kat. 
I.40). Szczególnie ciekawe są dwie mapy prezentu-
jące linie kolejowe Pomorza Przedniego i schemat 
linii kolejowych okręgu szczecińskiego (nieważna), 
które zostały opracowane przez Bolesława Czwój-
dzińskiego (kat. I.42). Z  czasów powojennych po-
chodzi też mapa okolic Szczecina wydana przez 
Wojskowy Instytut Geograficzny w  Warszawie 
w  1947  r. (kat. I.43). Z  tego okresu pochodzi rów-
nież opracowana i  wydana przez Państwowe Po-
znańskie Zakłady Graficzne mapa komunikacyjno-

-administracyjna Pomorza Zachodniego (kat. I.44). 
Interesujący jest też zakupiony rękopiśmienny plan 

Stargardu powstały pomiędzy 1946 a  1950  r. (kat. 
III.16). Polską publikacją jest wydana przez Cen-
tralny Urząd Geodezji i  Kartografii w  Warszawie 
mapa fizyczna Polski z 1953 r. (kat. I.46) oraz mapa 
powiatu stargardzkiego z  1955  r. (kat. I.47). Naj-
młodszą mapą w  zbiorach muzeum w  Stargardzie 
jest powstała po 1955 r. rękopiśmienna mapa jezio-
ra Miedwie autorstwa członków Koła Żeglarskiego 
PTTK Stargard (kat. I.48). W  2010  r. do zbiorów 
trafiła mapa Pomorza niebędąca opracowaniem na-
ukowym. W jej treści znajduje się szereg informacji 
historycznych, kulturowych i dydaktycznych doty-
czących Księstwa Pomorskiego (kat. I.45).

Zbiory kartograficzne były gromadzone przez 
stargardzkie muzeum praktycznie od początków 
jego powstania w latach 60. XX w. Zalążek kolekcji 
tworzyły XVII-wieczne plany i  wizerunki twierdz 
i miast. Prawdziwy rozwój kolekcji nastąpił na prze-
łomie XX i XXI w., kiedy do zbiorów sukcesywnie 
kupowano mapy przedwojenne obrazujące obszar 
dzisiejszego Pomorza Zachodniego w  jego grani-
cach historycznych. Obecnie muzeum nadal po-
większa swoją kolekcję kartografii, jednak obejmu-
je ona głównie okres powojenny.
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Katalog

I. Mapy Pomorza 
i obejmujące Pomorze

I.1 Mapa Księstwa Pomorskiego

Tytuł: La table du pays de Pomeran, nselon les prici-
pautez, les villes plus excellentes, les / bourgades et 
chateaux d’icelle

Autorzy: Petrus Artopaeus,
Wydawca: Sebastian Münster
Miejsce i  rok wydania: Bazylea 1556 (lub 1560, 

1565, 1568)
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 16,2 × 37,8 cm
Dzieło: LA COSMOGRAPHIE VNIVERSELLE 

CONTENANT la situation de toutes parties du 
monde, auec leurs proprietez et appartenences

Nr inw.: MS/S/1385
Lit.: Stelmach 1991, poz. 4; McLean 2007, 174–175

I.2 Mapa Pomorza

Tytuł: POME / RANIAE, /WANDALI / CAE RE-
GIO / NIS, TYP

Autorzy: Petrus Artopaeus,
Wydawca: Abraham Ortelius
Miejsce i rok wydania: Antwerpia 1574
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 15,7 × 49,8 cm
Dzieło: Theatrum Orbis Terrarum
Nr inw.: MS/S/802
Na wspólnym arkuszu z:
Mapa Inflant
Tytuł: LIVONI: / AE NOVA / DESCRIP: /TIO. / 

Joanne Portantio / auctore
Autorzy: Johannes Portantius
Wymiary: 21,6 × 24,4 cm
Mapa Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego
Tytuł: DVCATVS OSWIECZENSIS. ET / ZATO-

RIENSIS. DESCRIPTIO
Autorzy: Stanisław Porębski
Wymiary: 21,6 × 24,5 cm
Lit.: Stelmach 1991, poz. 7; van der Broecke 2011, 

Ort 158

I.3 Mapa Księstwa Pomorskiego

Tytuł: NOVA ILLUSTRISSIMI PRINCIPATUS 
POMERANIAE DESCriptio / cum adjuncta[e] 
Principum Genealogià et Principum veris et po-
siorum Urbium imaginibus et Nobilium insigni-
bus

Autor: Eilhardus Lubinus
Wydawca: Gesellschaft für Pommersche Geschich-

te und Altertumskunde
Miejsce i  rok wydania: Szczecin 1926 (reprint wy-

dania 1618)
Technika: miedzioryt
Wymiary: 124,3 × 214,5 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1164
Lit.: Skrycki 2013a, c; 2017

I.4 Mapa Marchii Brandenburskiej 
i Pomorza

Tytuł: MARCA BRAN: / DENBVRGENSIS & / 
POMERANIA

Autor: Elias Cammerarius, Gerard Mercator
Wydawca: Henricus Hondius
Miejsce i rok wydania: Amsterdam 1628 lub 1633
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 34,4 × 46,8 cm
Dzieło: Atlas sive cosmographicae meditationes de fa-

brica mundi et fabricati figura
Nr inw.: MS/S/820
Lit:. Krogt 1997, 2170:1A.2

I.5 Mapa Pomorza

Tytuł: POME / RANIA
Autor: Eilhardus Lubinus
Wydawca: Matthäus Merian
Miejsce i rok wydania: Frankfurt n. Menem ok. 1630
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 18,8 × 25,5 cm
Dzieło: Theatrum Europaeum, Th. II
Nr inw.: MS/S/826
Lit.: Stelmach 1991, poz. 52

Wykaz skrótów: b.t. – bez tytułu; Lit. – literatura; NN – nieznany; Not. – nota; Nr inw. – numer inwentarzowy; poz. – pozycja; 
Vol. – Volume
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I.6 Mapa Marchii Brandenburskiej 
z księstwem pomorskim 
i meklemburskim

Tytuł: BRANDENBVRGVM / MARCHIO-
NATVS, / cum Ducatibus / POMERANIAE et 
MEKLEMBVRGI

Autor i wydawca: Johannes Janssonius
Miejsce i rok wydania: Amsterdam 1633 lub 1638–

1642
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 39,2 × 52 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/832
Lit.: Krogt 1997, 2170:1B
Not.: Kompilacja map kilku autorów: Eliasa Cam-

merariusa w  wersji Merkatora, Eilhardusa Lubi-
nusa i Johannesa Lauremberga.

I.7 Mapa Księstwa Pomorskiego

Tytuł: THE DVKEDOME / OF / POMERANIA
Autor: Gerard Mercator, Joducus Hondius I
Wydawca: Michael Sparke, Samuel Cartwright
Miejsce i rok wydania: Londyn 1635
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 12,2 × 17,8 cm
Dzieło: Historia Mundi lub Atlas Minor
Nr inw.: MS/S/844
Lit.: Krogt (Vol. III) 2011, 2100:351, 2170:351, 

2170:351 (Sparke), 2192:351; Skrycki 2016

I.8 Mapa Marchii i Elektoratu 
Brandenburskiego

Tytuł: THE MARQUISHIP / and Electorship of / 
BRANDENBVRG

Autor: Gerard Mercator, Joducus Hondius I
Wydawca: Michael Sparke, Samuel Cartwright
Miejsce i rok wydania: Londyn 1635
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 16,2 × 23,1 cm
Dzieło: Historia Mundi lub Atlas Minor
Nr inw.: MS/S/845
Lit:. Krogt (Vol. III) 2011, 2100:351, 2170:351, 

2170:351 (Sparke), 2192:351; Skrycki 2016

I.9 Mapa Księstwa Pomorskiego

Tytuł: POMERANIAE / DVCATVS / TABVLA
Autor: Eilhardus Lubinus, Matthäus Merian
Wydawca: Spadkobiercy Meriana
Miejsce i rok wydania: Frankfurt n. Menem 1652
Technika: miedzioryt
Wymiary: 28,5 × 37,5 cm
Dzieło: Topographia Elektoratus Brandenburgici et 

Ducatus Pomeraniae
Nr inw.: MS/S/822
Lit.: Stelmach 1991, poz. 51

I.10 Mapa Pomorza

Tytuł: LE DUCHÉ DE POMERANIE/compris sous 
Le Cercle de la Haute Saxe./divisés suivant quil est 
presentement partagé entre la Couronne de Sue-
de, et l’Eslecteur de Brandebourg./ ou sont LES 
DUCHÉS/ DE POMERANIE, DE STETTIN, 
DE WOLGAST, DE BARDT, DE CASSUBIE, 
et DE VANDLIE/ LA PRINCIPAUTÉ et ISLE 
DE RUGEN, LE COMTÉ DE GUTZKOW,/ 
LES SEIGNEURIES DE LOUWENBORCH 
et DE BUTOW./ A PARIS/ Chez le Sr. IAILLOT, 
Geographe ordinaire du Roy./ joignat les grands Au-
gustins, aux 2. Globes, avec Privilege 1695

Autor: Nicolas Sanson Młodszy, Alexis Hubert Jail-
lot

Wydawca: Alexis Hubert Jaillot
Miejsce i rok wydania: Paryż 1704
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 45,6 × 64,7 cm
Dzieło: ATLAS FRANÇOIS contenant les Cartes 

Geographiques dans les quelles sont tres exactement 
remarquez, les Empires, monarchies, royaumes et 
estats de l’Europe, de I’Asie, de I’Amerique [..]

Nr inw.: MS/S/809
Lit.: Stelmach 1991, poz. 39
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I.11 Mapa Pomorza

Tytuł: DUCATUS / POMERANIAE / novißima 
Tabula / in anteriorem et interiorem divisa, qua-
tenus subsunt / CORONIS, / SUECIAE ET 
BORUSSIAE / cum infertis et adjacentibus Di-
tio- / nibus exhibita / a  IOH. BAPTISTA HO-
MANN / Noribergae

Autor i wydawca: Johann Baptista Homann
Miejsce i rok wydania: Norymberga ok. 1716
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 32,7 × 38 cm
Dzieło: GROSSER ATLAS über die Gantze Welt. in 

Kupfer gebracht und ausgefertigt von Johann Bap-
tist Homann, Cum Privileg Sacrae Caesarae Majest. 

Nr inw.: MS/S/825
Lit.: Stelmach 1991, poz. 56

I.12 Mapa Pomorza

Tytuł: POMERANIA / Vtraque / cum insertis vi-
cinisq[ue] ditionibus / curante/ Christoph: Wei-
gelio Norimb

Autor: Johann Christoph Weigel, Michael Kauffer-
Wydawca: Christoph Weigel,

Miejsce i rok wydania: Norymberga ok. 1718
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 48,6 × 57 cm
Dzieło: Atlas Manualis et Itinerarius Complectens No-

vae Geographiae Tabulas XXX cum Gratia et Privi-
legio Sacreae Caesareae Maiestatis Excusas a Chri-
stophoro Weigelio Sculptore et Cive Norimbergensi

Nr inw.: MS/S/827
Lit.: Stelmach 1991, poz. 58

I.13 [Mapa Pomorza, Prus, Brandenburgii 
i części Polski]

Tytuł: b.t.
Miejsce i rok wydania: [1721–1772]
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 29,3 × 42,2 cm
Nr inw.: MS/S/803
Not.: Anonimowy fragment mapy, prawdopodobnie 

czteroarkuszowa mapa Germanii z XVIII w.

I.14 [Mapa Pomorza, Prus, Brandenburgii 
i części Polski]

Tytuł: b.t.
Miejsce i rok wydania: [Francja 1721–1772]
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 30 × 44,9 cm
Nr inw.: MS/S/808
Not.: Anonimowa mapa prawdopodobnie z  atlasu 

francuskiego z XVIII w. W prawym górnym rogu 
paginacja: „No . 15”.

I.15 [Mapa Pomorza, Prus, Brandenburgii 
i części Polski]

Tytuł: b.t.
Miejsce i rok wydania: [1721–1772]
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 30 × 42,3 cm
Nr inw.: MS/S/1008
Not.: Anonimowy fragment mapy, prawdopodobnie 

czteroarkuszowa mapa Germanii z XVIII w.

I.16 Mapa Marchii Brandenburskiej 
i Pomorza

Tytuł: TABVLA / MARCHIONATVS / BRAN-
DENBVRGICI / ET DVCATVS / POME-
RANIAE / quae sunt Pars Septentrionalis / 
CIRCVLI SAXONIAE SVPERIORIS / novis-
sime edita / A IOH. BAPTISTA HOMANNO / 
Noriberg / Privil. S.C.M.

Autor: Johann Baptista Homann
Wydawca: Johann Baptista Homann, [Ernst Adel-

bulner]
Miejsce i rok wydania: Norymberga po 1726
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 42,1 × 53 cm
Dzieło: [Neuer Atlas über die gantze Welt]
Nr inw.: MS/S/804
Lit.: Sandler 2001, 2005

I.17 Mapa Księstwa Pomorskiego

Tytuł: DUCHÉ / DE / POMERANIE
Autor: Eilhardus Lubinus
Wydawca: Henri du Sauzet
Miejsce i rok wydania: Amsterdam 1734
Technika: miedzioryt
Wymiary: 18,4 ×25 cm
Dzieło: Atlas portatif Composé de CCLXXXV cartes 

[…] 1734
Nr inw.: MS/S/821
Lit.: Stelmach 1991, poz. 31
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I.18 Mapa Saksonii, Pomorza i Brandenburgii

Tytuł: PARTIE SEPTENTRIONALE / DU 
CERCLE DE HAUTE SAXE / qui contient / 
LE DUCHÉ DE POMÉRANIE ET LE MAR-
QUISAT DE BRANDEBOURG, / Par le Sr RO-
BERT DE VAUGONDY sils / de M.ROBERT 
Gèographe ordinaire du Roy. / Avec Privilege / 1751

Autor: Didier Robert de Vaugondy
Wydawca: Gilles Robert de Vaugondy, An-

toine-Chrètien Boudet
Miejsce i rok wydania: Paryż 1751
Technika: miedzioryt
Wymiary: 48,3 × 55 cm
Dzieło: Atlas Universel Par Robert et par de Vaugondy 

son fils. Paris, 1757
Nr inw.: MS/S/833
Lit.: Stelmach 1991, poz. 47
Not.: W treści fragment mapy Marchii Brandenbur-

skiej.

I.19 Mapa Księstwa Pomorskiego 
i południowej części wybrzeża Bałtyku

Tytuł: DUCATUS / POMERANIA / cum magna 
/ MARIS BALTHICI / et Provinc: adnex: par-
te. / Ad delineat: novissim. / sculps. et excud. / 
ALBERT. CAROL. SEUTTER, Geogr. Caesar / 
Aug. Vind.

Autor: Albert Carol Seutter
Wydawca: Tobias Conrad Lotter
Miejsce i rok wydania: Augsburg po 1757
Technika: miedzioryt
Wymiary: 19,1 × 25,4 cm
Dzieło: ATLAS MINOR praecipua Orbis Terrerum 

imperia
Nr inw.: MS/S/834
Lit.: Stelmach 1991, poz. 60

I.20 Mapa prowincji pomorskiej

Tytuł: KARTE / des / Königl. Preuss. Herzogthums / 
VOR. und HINTER POMMERN / nach / Spe-
ziellen Vermessungen entworfen / von / D. GILLY, 
/ Königl. Preuss. Geheimen Ober= Baurath / in 
Kupfer ausgeführt in Jahre / 1789 / von D. F. Sotz-
mann / K. Pr. Geh. Kr. Sec. u. Geogr. der Acad. d. 
Wissens. / zu Berlin

Autor: David Gilly
Wydawca: Daniel Friedrich Sotzmann
Miejsce i rok wydania: Berlin 1789
Technika: miedzioryt
Wymiary: 97,6 × 210,2 cm
Dzieło: brak 
Nr inw.: MS/S/1362
Lit.: Stelmach 1991, poz. 71; Stelmach 1983, 237–

244

I.21 Mapa Pomorza z atlasu 
Franza Josepha Reilly’ego

Tytuł: Des / HERZOGTHUMS / HINTER POM-
MERN / Greiffenbergischer / Flemmingscher 
/ Borkischer / Ostenscher / und / Daberscher 
Kreis / Nro 334

Autor: Franz Joseph Reilly, Ignaz Albrecht
Wydawca: Franz Joseph Reilly
Miejsce i rok wydania: Wiedeń 1789
Technika: miedzioryt
Wymiary: 23,5 × 29 cm
Dzieło: Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und 

zu Anton Friedrich BÜSCHINGS grosser Erdbe-
schreibung in drey Theilen herausgegeber von Franz 
Joseph Reilly. Gestochen Ignaz ALBRECHT

Nr inw.: MS/S/828
Lit.: Stelmach 1991, poz. 79
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I.22 Mapa Pomorza z atlasu 
Franza Josepha Reilly’ego

Tytuł: Des / HERZOGSTHUMS / HINTER POM-
MERN / saatziger / pyritzischer / und / greiffen-
hagischer / Kreis / NRO 335

Autor: Franz Joseph Reilly, Ignaz Albrecht
Wydawca: Franz Joseph Reilly
Miejsce i rok wydania: Wiedeń 1789
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 25,7 × 29,1 cm
Dzieło: Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und 

zu Anton Friedrich BÜSCHINGS grosser Erdbe-
schreibung in drey Theilen herausgegeber von Franz 
Joseph Reilly. Gestochen Ignaz ALBRECHT

Nr inw.: MS/S/1002
Lit.: Stelmach 1991, poz. 79

I.23 Mapa Pomorza z atlasu 
Franza Josepha Reilly’ego

Tytuł: Des / HERZOGSTHUMS / HINTER POM-
MERN / Saatziger / Pyritzischer / und / Greif-
fenhagischer / Kreis / Nro 335

Autor: Franz Joseph Reilly, Ignaz Albrecht
Wydawca: Franz Joseph Reilly
Miejsce i rok wydania: Wiedeń 1789
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 25,7 × 29 cm
Dzieło: Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und 

zu Anton Friedrich BÜSCHINGS grosser Erdbe-
schreibung in drey Theilen herausgegeber von Franz 
Joseph Reilly. Gestochen Ignaz ALBRECHT

Nr inw.: MS/S/862
Lit.: brak

I.24 Sekcja z atlasu Pomorza

Tytuł: THEIL von Pommern Jung. SECT. 32 Sect. 22 
Partie de la POMERANIE

Autor: Carl Ferdinand Weiland
Wydawca: Weimar Geographisches Institut
Miejsce i rok wydania: Weimar 1809
Technika: miedzioryt
Wymiary: 30,5 × 40,5 cm
Dzieło: Topographisch-militairischer Atlas von den 

Herzogthümern POMMERN schwedischen und 
Preussischen Antheils in 20 Blättern herausgegeben 
von dem GEOGRAPHISCHEN INSTITUTE

Nr inw.: MS/S/823
Lit.: Stelmach 1991, poz. 80

I.25 Mapa Brandenburgii i Pomorza

Tytuł: BRANDENBURG / und / POMMERN
Autor: Wilhelm Jättnig, v. Schlieben
Wydawca: NN
Miejsce i rok wydania: Berlin 1823
Technika: miedzioryt
Wymiary: 34,3 × 38 cm
Dzieło: Zur allgemeinen Encyklopädie der Wissen-

schaften und Künste von Ersch und Gruber
Nr inw.: MS/S/835
Lit.: brak

I.26 Mapa rejencji szczecińskiej

Tytuł: CHARTE / von Königlich Preussischen Regie-
rungsbezirk / Stettin / nach seiner Eintheilung in 
13 Kreise

Autor: C.A. Eyraud
Wydawca: NN
Miejsce i rok wydania: Neuhaldensleben 1836
Technika: litografia
Wymiary: 33,8 × 38,1 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/836
Lit.: brak

I.27 Mapa Szczecina

Tytuł: STETTIN
Autor: Joseph Edmund Woerl, Barthomew Herder
Wydawca: Verlag Herder
Miejsce i rok wydania: Fryburg Bryzgowijski 1838
Technika: litografia
Wymiary: 40,2 × 48 cm
Dzieło: Atlas von Central Europa
Nr inw.: MS/S/846
Lit.: https://archive.org/details/dr_stettin-

entworfen-und-bearbeitet-von-woerl-gestochen-
unter-seiner-leitung-10094050 (dostęp: 
3.08.2022).
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I.28 Mapa do ćwiczeń wojskowych 
obejmująca powiaty gryfiński i pyrzycki

Tytuł: KARTE / für die Uebungen / des 2ten. Armee 
Corps / 1845

Autor: Topographischen Bureau des Königlich 
Preussischen Generalstabes

Wydawca: Schropp u. Co.
Miejsce i rok wydania: Berlin 1845
Technika: litografia
Wymiary: 53,3 × 61,3 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1375
Lit.: Engelmann 1858
Not.: W treści mapa operacyjna.

I.29 Mapa prowincji pomorskiej

Tytuł: PROVINZ / POMMERN. / 1849
Autor: Renner, Carl Ehricht
Wydawca: Geogr. Anstalt des Bibliogr. Instituts in 

Hildburgh. u. Neu York
Miejsce i rok wydania: 1849
Technika: staloryt
Wymiary: 18,1 × 24,4 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/837
Lit.: brak
Not.: W  treści mapy znajdują się plany miasta Ko-

szalina, Szczecina, Słupska, Stargardu, Świnouj-
ścia, Greifswaldu, Stralsundu.

I.30 Mapa prowincji pomorskiej

Tytuł: DIE PROVINZ / POMMERN, / bestehend 
aus den Regierungs Bezirken: / Stettin, Cöslin & 
Stralsund. / ENTWORFEN von HEINRICH 
BERGHAUS. / Gezeichnet von Hermann Berg-
haus

Autor: Heinrich Berghaus, Hermann Berghaus, Alt
Wydawca: Justus Perthes
Miejsce i rok wydania: Gotha 1862
Technika: chromolitografia
Wymiary: 23,8 × 32,6 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/838
Lit.: brak 
Not.: Mapa okolic Szczecina w  prawym dolnym 

rogu.

I.31 Mapa prowincji pomorskiej

Tytuł: PROVINZ POMMERN.
Autor: Karl Sohr, Heinrich Berghaus, Friedrich 

Handtke
Wydawca: Carl von Flemming
Miejsce i rok wydania: Głogów 1884
Technika: druk
Wymiary: 29,6 × 40,5 cm
Dzieło: Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der 

Erde
Nr inw.: MS/S/864
Lit.: https://archive.org/details/dr_provinz-

pommern-druck-und-verlag-von-carl-flemming-
to-accompany-sohr-be-11653017 (2.08.2022)

I.32 Mapa Pomorza

Tytuł: CARTE DE LA POMÉRANIE / par / V.A. 
Malte-Brun

Autor: Victor Adolph Malte-Brunn
Wydawca: Erhard
Miejsce i rok wydania: Paryż 1885
Technika: miedzioryt
Wymiary: 29,3 × 41 cm
Dzieło: L’Allemagne illustrèe: gèographie, histoire, 

 administration, statistique
Nr inw.: MS/S/839
Lit.: brak

I.33 Mapa topograficzna okolic Stargardu

Tytuł: b.t. [marginesy przycięte do ramki]
Autor: NN
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: [1890]
Technika: druk
Wymiary: 29,4 × 34,7 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1356
Lit.: brak
Not.: Mapa pochodzi z  serii Karte des Deutschen 

Reiches 1:100 000; prawdopodobnie arkusz 188.
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I.34 Mapa topograficzna okolic Stargardu 
(Messtischblatt)

Tytuł: Stargard. / (In Pommern)
Autor: NN
Wydawca: Königlich Preußische Landesaufnahme
Miejsce i rok: Berlin 1891
Technika: druk
Wymiary: 46 × 46,1 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/H/192
Lit.: brak

I.35 Mapa topograficzna okolic Wierzbna 
(Messtischblatt)

Tytuł: Werben / in Pommern
Autor: NN
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: [Berlin 1891]
Technika: druk
Wymiary: 46,7 × 46,4 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1274
Lit.: brak

I.36 [Mapa topograficzna okolic Stargardu]

Tytuł: b.t. [marginesy przycięte do ramki]
Autor: NN
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: [1893]
Technika: druk
Wymiary: 29,4 × 35,1 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/856
Lit.: brak
Not.: Mapa pochodzi z serii Karten des Deutschen 

Reiches 1:100 000; prawdopodobnie arkusz 188.

I.37 Mapa północno-wschodnich Niemiec

Tytuł: NORDOSTDEUTSCHLAND
Autor: NN
Wydawca: Bibliographisches Institut in Leipzig
Miejsce i rok wydania: koniec XIX w.
Technika: chromolitografia
Wymiary: 26,6 × 22,4 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/840
Lit.: brak
Not.: W treści mapy znajdują się powiększone oko-

lice Szczecina, Gdańska, Królewca, Wrocławia 
oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

I.38 Mapa topograficzna okolic Dolic 
(Messtischblatt)

Tytuł: DÖLITZ. / in Pom.
Autor: Schmidt, Knobelsdorf, Dahl
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: Berlin 1934 [1892]
Technika: druk
Wymiary: 46,6 × 46,3 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1273
Lit.: brak

I.39 Mapa okolic Stargardu

Tytuł: Umgebung von Stargard i. Pom.
Autor: NN
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: Berlin po 1941 [1937]
Technika: druk
Wymiary: 54,2 × 65,7 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1272
Lit.: brak

I.40 Mapa fragmentu Pomorza Zachodniego

Tytuł: Szczecin
Autor: Stanisław Kozierowski
Wydawca: Instytut Zachodni w Poznaniu
Miejsce i rok wydania: Poznań 1945 [1932]
Technika: druk
Wymiary: 54,2 × 65,7 cm
Dzieło: Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny 

Zachodniej, z. 1, Słupsk, Kołobrzeg, Szczecin, Piła
Nr inw.: MS/S/1311
Lit.: brak

I.41 Mapa topograficzna Stargardu 
(Messtischblatt)

Tytuł: STARGARD in Pommern.
Autor: Greve, Spremberg
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: Berlin 1945 [1890, 1922]
Technika: druk
Wymiary: 46,3 × 46,3 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1355
Lit.: brak
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I.42 Mapa kolejowa Pomorza

Tytuł: Koleje / Pomorza / Przydodrzańskiego
Autor: Bolesław Czwójdziński
Wydawca: NN
Miejsce i rok wydania: 1946
Technika: druk
Wymiary: 30,4 × 42,3 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1381
Lit.: brak
Na odwrocie:
Mapka Schematyczna / linij kolejowych / DOKP 

Szczecin
Wymiary: 27 × 39,6 cm

I.43 Mapa fragmentu Polski

Tytuł: SZCZECIN
Autor: NN
Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny Sztabu 

Generalnego W.P.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 1947
Technika: druk
Wymiary: 47 × 42,7 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/841
Lit.: Konopska 2012
Not.: Część 1 mapy Polski 1:500 000.

I.44 Mapa komunikacyjno-administracyjna 
Pomorza Zachodniego

Tytuł: POMORZE ZACHODNIE / MAPA KO-
MUNKACYJNO-ADMINISTRACYJNA

Autor: NN
Wydawca: Państwowe Poznańskie Zakłady Graficz-

ne
Miejsce i rok wydania: Warszawa 1948
Technika: druk
Wymiary: 55,5 × 67,4 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1345
Lit.: Konopska 2012

I.45 Mapa historyczna przedwojennej 
prowincji pomorskiej tzw. Heimatkarte

Tytuł: Pommerland
Autor: Alfred Schwenn
Wydawca: NN
Miejsce i rok wydania: Szczecin–Lubeka 1953
Technika: druk
Wymiary: 74 × 107,4 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1014
Lit.: brak

I.46 Mapa Polski

Tytuł: FIZYCZNA / MAPA POLSKI
Autor: Michał Janiszewski, T. Garlej
Wydawca: Centralny Urząd Geodezji i  Kartografii, 

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kar-
tograficznych

Miejsce i rok wydania: Warszawa 1953
Technika: druk
Wymiary: 112 × 134,5 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1378
Lit.: Konopska 2012
Not.: Zatwierdzona do użytku szkolnego.

I.47 Mapa powiatu stargardzkiego

Tytuł: MAPA POWIATU STARGARDZKIEGO
Autor: NN
Wydawca: Centralny Urząd Geodezji i  Kartografii, 

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kar-
tograficznych

Miejsce i rok wydania: Warszawa 1955
Technika: druk
Wymiary: 48 × 79 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1382
Lit.: Konopska 2012Not. Mapa tymczasowa, do 

użytku służbowego nr 112.

I.48 Mapa jeziora Miedwie

Tytuł: AKWEN JEZIORA / „MIEDWIE”
Autor: NN
Wydawca: Koło Żeglarskie PTTK STARGARD
Miejsce i rok wydania: Stargard po 1955
Technika: rękopis
Wymiary: 74,6 × 49,2 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1309
Lit.: brak
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II. Mapy innych krain

II.1 Mapa szkolna prowincji Brandenburgia

Tytuł: BAMBERGS HEIMATSKARTE DER PRO-
VINZ BRANDENBURG

Autor: C.L. Keller
Wydawca: Carl Chun
Miejsce i rok wydania: Berlin 1910
Technika: litografia
Wymiary: 39,1 × 50,2 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/925
Lit.: brak
Not.: Zawiera podział prowincji Brandenburgia.

II.2 Mapa powiatu myśliborskiego

Tytuł: Silva – Karte des Kreises Soldin
Autor: NN
Wydawca: Bogdan Gisevius, Willy Holz
Miejsce i rok wydania: Berlin, lata 20. XX w.
Technika: druk
Wymiary: 34 × 38,5 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/919
Lit.: brak

II.3 Mapa topograficzna okolic Ściechowa 
(Messtischblatt)

Tytuł: Fahlenwerder
Autor: Richter, Wenzel
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: Berlin 1934 [1893]
Technika: druk
Wymiary: 46,4 × 46,6 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/921
Lit.: brak

II.4 Mapa topograficzna okolic Buszowa 
(Messtischblatt)

Tytuł: Büssow
Autor: Dittrich, Schultz, Kaestner
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: Berlin 1936 [1893, 1934]
Technika: druk
Wymiary: 46,1 × 46,1 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/920
Lit.: brak

II.5 Mapa topograficzna okolic Karska 
(Messtischblatt)

Tytuł: Karzig
Autor: Voss
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: Berlin 1936 [1891]
Technika: druk
Wymiary: 46,1 × 46,5 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/923
Lit.: brak
Not.: Dwie identyczne mapy pod jednym numerem 

inwentarzowym.

II.6 Mapa topograficzna okolic Zgorzelca 
(Messtischblatt)

Tytuł: Görlitz
Autor: [Burghausen]
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: Berlin 1937 [1888]
Technika: druk
Wymiary: 46,2 × 48 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/924
Lit.: brak

II.7 Mapa topograficzna okolic Barlinka 
(Messtischblatt)

Tytuł: Berlinchen
Autor: Eckert, Wenzel, Mross
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: Berlin 1938 [1892, 1934]
Technika: druk
Wymiary: 46,7 × 46,7 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/922
Lit.: brak
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II.8 [Prusy Wschodnie (fragment)]

Tytuł: b.t. (przycięte do ramki)
Autor: NN
Wydawca: [Reichsamts für Landesaufnahme]
Miejsce i rok wydania: [Berlin po 1918]
Technika: druk
Wymiary: 57,5 × 69,4 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/H/387
Lit.: brak
Not.: Prawdopodobnie mapa z  serii Reichskarte 

(Großblatt / Einheilsblatt 45 Johannisburg – 
Bialla – Friedrichshof – Gehsen) 1:100 000.

II.9 [Mapa okolic Tylży]

Tytuł: b.t. (przycięte do ramki)
Autor: NN
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: [Berlin po 1918]
Technika: druk
Wymiary: 57,2 × 66,7 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/388
Lit.: brak
Not.: Prawdopodobnie mapa z  serii Reichskarte 

(Großblatt / Einheilsblatt 5 Heinrichswalde – 
Tilsit – Skaisgurrej – Szillen) 1:100 000.

II.10 [Mapa okolic Tylży]

Tytuł: b.t. (przycięte do ramki)
Autor: NN
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: [Berlin po 1918]
Technika: druk
Wymiary: 57,2 × 66,7 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/389
Lit.: brak
Not.: Prawdopodobnie mapa z  serii Reichskarte 

(Großblatt / Einheilsblatt 5 Heinrichswalde – 
Tilsit – Skaisgurrej – Szillen) 1:100 000.

II.11 [Mapa okolic Tylży]

Tytuł: b.t. (przycięte do ramki)
Autor: NN
Wydawca: Reichsamts für Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: [Berlin po 1918]
Technika: druk
Wymiary: 57,2 × 66,2 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/390
Lit.: brak
Not.: Prawdopodobnie mapa z  serii Reichskarte 

(Großblatt / Einheilsblatt 5 Heinrichswalde – 
Tilsit – Skaisgurrej – Szillen) 1:100 000.

III. Plany i widoki miast

III.1 Plan widokowy Szczecina

Tytuł: ALTEN STETTIN
Autorzy i wydawcy: Georg Braun, Frans Hogenberg
Miejsce i rok wydania: Kolonia ok. 1600
Technika: miedzioryt kolorowany
Wymiary: 33,5 × 48 cm
Dzieło: Contrafactur und Beschreibung von den vor-

nembsten Stten der Welt. Liber Quartus / Georg 
Hogenberg – Cöln: Franciscus Hogenberg

Nr inw.: MS/S/51
Lit.: Krogt 1997 Vol. IV-22. 4218

III.2 Toruń

Tytuł: THORVNIVM.
Autor: Andreas Cellarius
Wydawca: Gillis Janssonius Valckenier
Miejsce i rok wydania: Amsterdam [1659]
Technika: miedzioryt
Wymiary: 10,5 × 12,7 cm
Dzieło: Regni Poloniae Magnique Ducatus Lituaniae 

omniumque regionum juri Polonico subjectorum 
novisima descriptio, vrbium potissimarum icones 
[…] et delinitionem [!] hujus regni geographicam 
oculis subjiciens studio Andreae Cellarii

Nr inw.: MS/S/52
Lit.: Dzikowski 1940, poz. 89
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III.3 Oblężenie Szczecina 1659 r.

Tytuł: DISSEGNO DI / Stettin in Pomerania asse-
diato et attaccato dall’ Armi Imperiali. / alli 29 di 
Settembre sino alli 15. di Nouembre 1659

Autor: Gualdo Priorato Galaezzo
Wydawca: [Christoph Riegel]
Miejsce i rok wydania: [Wiedeń 1670 lub 1696]
Technika: miedzioryt
Wymiary: 29,5 × 38 cm
Dzieło: Historia di Leopoldo Cesare, continente le cose 

piu memorabili successe in Europa, dal 1656 fino al 
1670. Descritta dal co. Galeazzo Gualdo Priorato 
[...]. [Parte prima – parte terza]

Nr inw.: MS/S/42
Lit.: Stelmach 1998, poz. 101; Blühm, Jäger. 1991, 

poz. 12

III.4 Oblężenie Wolina 1659 r.

Tytuł: Wolin in Pomerania assediato, et espugnato 
/ per forza: di commissione del Maresciallo Ge-
nerale / Conte di Souches Imperiale dal Sargente 
Generale / di Battaglia Conte Giovanni Ricardo 
di / staremberg adi 6 di Settembre 1659

Autor: Gualdo Priorato Galaezzo, Jacob von Holst, 
Marco Boschini

Wydawca: Giovanni Baptista Hacque
Miejsce i rok wydania: Wiedeń [1696]
Technika: miedzioryt
Wymiary: 30,2 × 27,2 cm
Dzieło: Historia di Leopoldo Cesare, continente le cose 

piu memorabili successe in Europa, dal 1656 fino al 
1670. Descritta dal co. Galeazzo Gualdo Priorato 
[...]. [Parte prima – parte terza]

Nr inw.: MS/S/43
Lit.: Stelmach 1991, poz. 112
Not.: W  treści mapy Zalew Kamieński przed prze-

budową i po.

III.5 Obóz szwedzki pod Kopenhagą

Tytuł: Castra Suedica ad / HAFFNIAM, / Figi 
caepta d.29. Octobr. An.1648. et soluta d.27. May 
An.1660. / quibus Haffnia Metropolis Daniae et 
Regum sedes vno Anno sex mensibus et / 27. diebus 
obsessa fuit

Autor: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von Pufen-
dorf

Wydawca: Christoph Riegel
Miejsce i rok wydania: Norymberga 1696
Technika: druk
Wymiary: 29,5 × 38 cm
Dzieło: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indice

Nr inw.: MS/S/41
Lit.: https://www.digitalcommonwealth.org/

search/commonwealth:ht250236v (dostęp: 
29.08.2022).

III.6 Zamek w Krzyżtoporze

Tytuł: Elegantissima / et bene munita Arx. / CHRZI-
STOPORA. / a Suecis per insidias occupata et pra-
esidio / firmata A. 1655

Autor: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von Pufen-
dorf

Wydawca: Christoph Riegel
Miejsce i rok wydania: Norymberga 1696
Technika: miedzioryt
Wymiary: 24,5 × 30,6 cm
Dzieło: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indiceNr inw.: MS/S/55

Lit.: Heyduk 1971, poz. 65
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III.7 Zamek w Wiśniczu

Tytuł: Arx / WISCHNI / ZENSIS/ munitissima, et 
Monasterium / à Rege Sueciae ad deditione[m]. / 
compulsa, victoris arbitrio, / se sine ullis condition-
ibus - / permiserunt die men: / sis Septembris. anni 

- / M. DC. LV.
Autor: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von Pufen-

dorf
Wydawca: Christoph Riegel
Miejsce i rok wydania: Norymberga 1696
Technika: miedzioryt
Wymiary: 25,3 × 31,7 cm
Dzieło: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indiceNr inw.: MS/S/53

Lit.: Heyduk 1971, poz. 105

III.8 Zamek w Świeciu

Tytuł: Ichnographia Castri / SCHWETZ/ in Pome-
rellia ab Exercitu R.M. Sueciae d. 4. / Octob: 1655. 
occupati

Autor: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von Pufen-
dorf

Wydawca: Christoph Riegel
Miejsce i rok wydania: Norymberga 1696
Technika: miedzioryt
Wymiary: 24,7 × 31,5 cm
Dzieło: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indice

Nr inw.: MS/S/462
Lit.: Heyduk 1971, poz. 85

III.9 Zamek w Tenczynku

Tytuł: Ichnographia / Arcis munitissimae – / 
TINZCHINENSIS / quae tribus ac dimidiato 
miliaribus / Cracovia distat et à Suecis capta / fuit 
mense Anno 1655

Autor: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von Pufen-
dorf

Wydawca: Christoph Riegel
Miejsce i rok wydania: Norymberga 1696
Technika: miedzioryt
Wymiary: 28,3 × 37,5 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/54
Lit.: Heyduk 1971, poz. 90

III.10 Bitwa pod Filipowem

Tytuł: Proelium ad Oppidum Phillippoua / 12 Octob: 
1656 quo à Rega. Mtis. Suecia exercitu duc: / tore Gu-
stauo Ottone comite Steenbockio campi Marschallo, 
coe: / sa fugataq:[ue] sunt Lithuanorum Decem mil-
lia sub duce Goncziewski / magno Thesaurario

Autor: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von Pufen-
dorf

Wydawca: Christoph Riegel
Miejsce i rok wydania: Norymberga 1696
Technika: miedzioryt
Wymiary: 28,4 × 37 cm
Dzieło: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indice

Nr inw.: MS/S/464
Lit.: brak

III.11 Zamek i twierdza w Birżach

Tytuł: Prospect von dem Schloss und Vestung Birsen, in 
Littauen so A[nn]o 1704. d[i]e. 16 Aug:[usti] von / 
den Herrn General Mojoren und Vice Gouverneu-
ren über Curland e.[t] Graff Adam Ludwig Lewen-
haupt belagert / und attaquieret und nach dem die 
Approchen in den Graben avancieret den Sept mit 
accord eingenommen worden

Autor: Samuel Faber, Johann Lithen, Ludwig Chris-
toph Glotsch

Wydawca: Christoph Riegel
Miejsce i  rok wydania: Norymberga–Frankfurt–

Lipsk ok. 1705
Technika: miedzioryt
Wymiary: 28,3 × 37 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/463
Lit.: https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/

bsb11297982?page=2,3 (dostęp: 30.08.2022).

III.12. Plan Stargardu

Tytuł: PLAN / DER Stadt / STARGARD in Pom-
mern

Autor: NN
Wydawca: Königlich Preußische Landesaufnahme
Miejsce i rok wydania: Berlin 1907
Technika: druk
Wymiary: 29,4 × 35,1 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/886
Lit.: brak
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III.13 Plan Stargardu

Tytuł: PLAN / DER STADT / STARGARD i. Pom. 
bearbeitet von städtischen Vermessungsamt

Autor: NN
Wydawca: Städtischen Vermessungsamt
Miejsce i rok wydania: 1923
Technika: druk
Wymiary: 66 × 77 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1161
Lit.: brak

III.14 Plan Stargardu

Tytuł: PLAN der STADT / STARGARD i. Pom. / 
1926.

Autor: K. Schmidt
Wydawca: brak
Miejsce i rok wydania: 1926
Technika: rękopis
Wymiary: 126,5 × 47,2 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1163
Lit.: brak

III.15 Plan Stargardu

Tytuł: STARGARD i. Pom. / PHARUS-PLAN 
G.m.b.H., Berlin N 54, Schwedter Str. 263

Autor: b.n.
Wydawca: Pharus-Plan G.m.b.H
Miejsce i rok wydania: Berlin 1936–1938
Technika: chromolitografia
Wymiary: 67,5 × 47,2 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/1162
Lit.: brak
Not.: Mapa zaopatrzona w indeks ulic i placów.

III.16 Plan Stargardu

Tytuł: PLAN MIASTA STARGARDU
Autor: NN
Wydawca: NN
Miejsce i rok wydania: [Stargard 1946–1950]
Technika: rękopis
Wymiary: 47,8 × 67,6 cm
Dzieło: brak
Nr inw.: MS/S/885
Lit.: brak





35

Foreword

A few, if not more collections were created throughout the over sixty-year post-
war history of the Museum that do not form separate categories, but are in-

cluded in the resources of a few thematic sections. This is due to the character of 
our museum: numismatic, sphragistic or ceramics collections can be acquired for 
the collections by purchase, donation or transfer, but also through archaeological 
excavations. The growing collections and their increasing scientific and education-
al value have resulted in the need to establish and systematically publish thematic 
catalogues of the Museum of Archaeology and History in Stargard. 

A tangible form of this idea is the first catalogue in the history of our museum 
that has just been published. It is the presentation of our own museum collections, 
and not a publication related to an exhibition. The choice of the category of arte-
facts published in this volume is not an arbitrary one. In October 2021 a temporary 
exhibition: Imago Pomeraniae in the 16th–18th cartography opened in the Muse-
um of Archaeology and History in Stargard. The initiator and curator was Monika 
Ogiewa-Sejnota, PhD. Her presentation was a part of the celebration to mark the 
400th anniversary of the death the eminent mathematician, philosopher and theo-
logian, but who was first and foremost a cartographer, Eilhardus Lubinus. Over 
thirty cartographic works collected for the exhibition came mainly from the muse-
um and the Main Library of the Szczecin University. Unfortunately, no catalogue 
was published to accompany the exhibition. 

This publication would not be possible without the project proposal prepared 
by the author, which was financed by the Ministry of Culture and National Herit-
age within the “Supporting museum activities” programme. The required in-house 
contribution was ensured by the Municipal Commune of Stargard, which is the 
organiser of the Museum. 

Marcin Majewski
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The history of Pomeranian cartography 
from the 16th to the 20th century 

Modern cartography was ‘revied’ by the pub-
lication of Geography by Claudius Ptole-

my (c.  100–c. 168 AD) in 1409, but, most of all, 
its dissemination in print after 1475. In time, the 
text translated into Latin was supplemented with 
27 maps drawn by Ptolemy. The area of Pomerania 
was visualised on Map IV of Europe entitled Mag-
na Germania, the territory of which spread between 
the River Vistula in the east and the Rhine in the 
west. Only one river was represented in the territo-
ry of Pomerania that was generally identified as the 
Odra. With the growing popularity of the work and 
the spread of broadly understood humanism, peo-
ple started to realise that Ptolemaic maps required 
revision. It was for that reason that new, the so-
called tabulae modernae began to be added and in 
time they developed into independent cartographic 
images.1

As noted above, until the first independent map 
of Pomerania had appeared, the region was repre-
sented as a part of a wider territory of Europe. This 
was due to the fact that, inter alia, knowledge about 
this part of the continent was quite limited. The 
breakthrough for Pomeranian cartography was 
marked by the publication of a map by Nicholas of 
Cusa (1401–1464). The region called Pomerania on 
the map includes the River Odra, the Szczecin La-
goon on the map marked as Mare Reces, and a set-
tlement network with clearly shown urban centres: 
Szczecin, Słupsk, Greifswald, Stralsund and Wol-
gast. It is on this map that names of these places 
appear for the first time. However, the Pomeranian 
islands of Rügen, Wolin or Uznam do not appear on 
the map.2

To commemorate the jubilee year of 1500 and 
pilgrimages to Rome as parts of the celebrations, 
a  Nuremberg manufacturer of compasses, Erhard 
Etzlaub (1460–1531/2), prepared a  map called: 
Das ist der Rom-Weg von meylen zu meylen mit punc-

1 Stelmach 1991, 17; Szaniawska 1993, 18; Skrycki 2013c, 
119–121.

2 Stelmach 1991, 18–22; Sirko 1999, 135; Skrycki 2013c, 
121; Skrycki 2017, 288.

ten verzeychnet von eyner Stat zu der andern durch 
deutzsche lantt. The first edition was published in 
1492; the next one in 1501. This south-up map is 
considered the first road map. Roads are shown as 
dotted lines: one dot marked one German mile, i.e. 
about 7.4 km. The cartographic image shows the 
area between  Viborg in the north and Naples in 
the south and the line Brussels – Narbonne in the 
west to Krakow in the east.3 In the centre there is 
the hometown of the author: Nuremberg. The area 
of Pomerania, through which the pilgrim route 
ran, can be seen at the bottom of the map. The map 
shows such towns as Słupsk, Kołobrzeg, Kamień 
Pomorski, Stargard, Szczecin and Greifswald. 

The area of Pomerania was also represented on 
nautical charts. The nautical chart which is con-
sidered the oldest to have appeared in print is the 
twelve-panel Carta Marina Navigatoria from 1516 
created by Martin Waldseemüller (ca. 1470–1520), 
which after unfolding showed a  map of the world 
with the seas and continents known at that time. 
The cartographic image shows Pomerania and its 
major towns, such as Szczecin, Kamień and Słupsk4. 
Another nautical chart which shows the area of Po-
merania was Carta Marina et descriptio septentrion-
alium terrarum ac mirabilium rerum in eis contentar-
um, diligentissime elaborata anno dni 1539 created in 
1539 by Olaus Magnus (1490–1557) and published 
in Venice. The area of Pomerania is represented on 
one panel of the map. The coastline is diverse with 
numerous bays, islands and estuaries. Shallow wa-
ters are marked along the whole length of the coast 
dotted with fire towers that were used as lighthouses. 
Major towns are marked with initials. Pomeranian 
towns represented on the map include Bytów, Go-
leniów, Kamień Pomorski, Koszalin, Lębork, Łeba, 
Nowogard, Stargard, Szczecin and Wolin. The 
Szczecin Lagoon and five rivers, of which only the 
Odra raises no doubts, are also shown. The other 
ones could be the Parsęta, Rega, Słupia and one 

3 Sirko 1999, 136–137; Iwańczak 2005, 232–237.
4 Wendt 2017, 88.
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 unidentified. At the mouth of the River Rega there 
is a  fire tower; it is possible that it marked a  navi-
gation point to Trzebiatów harbour; alternative-
ly, it may have been just a defence tower. Another 
chart showing the Baltic, Caerte van Ostland, was 
published by Cornelis Anthonis (ca. 1505–1553) in 
Antwerp in 1543. It was a ten-panel woodcut. The 
following towns were marked with initials: Dam-
garten, Greifswald, Wolgast, Ückermünde, Szczecin, 
 Trzebiatów, Kołobrzeg, Koszalin, probably Sianów, 
Sławno, Słupsk, Lębork and Łeba. The region of 
 Pomerania is rather misrepresented and shifted to 
the north; hence, connections between towns are 
inaccurate. The characteristic feature of a  chart 
drawn by the Dutch cartographer were compass 
points but apart from that it did not give any other 
information of assistance to sailors. In 1584  Lucas 
Janszoon Waghenaer (1533/4–1605/6)  issued 
a nautical atlas called Spieghel der Zeevaert that rep-
resented, inter alia, the Baltic coast. The atlas was 
printed by Christoph Plantin (ca. 1520–1589) in 
his printing house in Leiden and carved by a mas-
ter in the field, Joannes van Doetecum (1530–1605). 
Maps included in the atlas were drawn on the basis 
of Waghenaer’s experience. The region of Pomera-
nia was presented on two panels. The first one, with 
the south-east up, represents the region of Pomera-
nia from Rozewie and Puck to Kołobrzeg; the other 
one from Kołobrzeg to Rügen Island. A  32-point 
compass rose, three sailing ships and a whale can be 
seen against the background of the Baltic Sea. The 
map also shows the estuaries of major rivers or riv-
ers which were port entries. It also must be noted 
that the map included a coastline. Due to the great 
popularity of the atlas with sailors it was published 
in Latin, German, French and English, which came 
up to a total of 24 editions.5 

At the turn of the 17th century, Pomerania 
was represented together with the neighbouring 
Brandenburg. The creator of the first map showing 
both countries was Elias Cammerarius, a  profes-
sor at the University of Frankfurt (Oder). His map: 
Marca Brandenburgensis et Pommerania (Cat.  I.4) 
was published by G. Mercator in Duisburg in Vol. 
I  of the Atlas sive Comographiae Meditationes de 
Fabrica Mundi et Fabricati Figura and in 1589 in 
Vol.  II  of Tabulae geographicae… In 1604, copper 
plates which belonged to Mercator were sold by 

5 Stelmach 1991, 26, 46–47; Kozica 2014, 47, 56–57; Skry-
cki, 2017, 288–289. 

his heirs to Jodocus Hondius (1563–1612). This 
publisher and engraver published Mercator’s atlas, 
which included 36 new maps, including a map cre-
ated by Cammerarius, in his Amsterdam publishing 
house in 1606 and 1607. The maps additionally rep-
resented inland waters. The map was published un-
til 1633. An abridged version was published, among 
other places, in England by Michael Sparke (1586–
1653) and Samuel Cartwright and engraved by an 
eminent engraver, Petrus Kaerius (1571–1646), 
who engraved a few versions of the map for various 
publishers (Cat. I.7).6 

Separate maps of Pomerania 
until 1945

The creation of the first separate map of Pomerania 
is associated with the work of Sebastian Münster 
(1488–1552), who developed an interest in Ptole-
my’s works during his stay at Heidelberg Univer-
sity. During his university studies he started his 
work on the Cosmographia, which was intended 
to reach a wider audience due to its publication in 
German. At the initial stage of work, he appealed to 
rulers, scholars and travellers to provide informa-
tion about their countries. In this way he received 
a whole body of information about the world at that 
time. Crowning eighteen years of work by the au-
thor, it was first published in Basel in 1544, in the 
publishing house of Heinrich Petrie (1508–1579). 
The work ran through thirty-five editions in many 
languages: twenty-one in German; five in Latin; six 
in French (Cat. I.1); one in Czech; and two or three 
in Italian.7 Both the text as well as the number and 
the quality of the maps were subject to many chang-
es. Among the maps in the 1550 edition of the Cos-
mography by Münster is the map of Pomerania by 
Peter Becker (1491–1563). According to the custom 
prevailing at that time Becker used a Greek form of 
his name, Petrus Artopaeus. He was born in Kosza-
lin and studied in Wittenberg. After completing his 
studies he made a journey to Koszalin via Darłowo 
and Szczecin. The map called Beschreibung des 
Landts Pommern was published in German as a full-
sheet woodcut, i.e. full two panels, which indicates 
how high-ranking the work was. The upper part of 
the map was decorated with the coats of arms of 

6 Stelmach 1991, 44–45; Skrycki 2016, 120.
7 McLean, 2007, 174–175; Skrycki 2017, 290. 
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the Duchy of Pomerania. It includes the area from 
 Rügen Island and the town of Barth in the west to 
the River Vistula and Hel in the east and the towns 
of Kostrzyn, Gorzów, Tuchola and Chełmno in the 
south. Dotted lines on the map mark borders of his-
torical regions, dozens of settlements and landforms 
such as forests and dunes, the islands Rügen, Wolin 
and Uznam, and hills. The map shows 77 towns and 
villages; however, their location is not accurate.8 

After 1573 a map by Artopaeus was included in 
an atlas by Abraham Ortelius (1527–1598), The-
atrum Orbis Terrarum (Cat. I.2). Thanks to the 
change of the technique of publication from wood-
cuts into copperplate engraving the maps became 
clearer. No major changes were made to the edi-
tion itself, nor were any new features added. It was 
included in Ortelius’ atlas in one sheet together 
with the map of Livonia by Jan Portantius and the 
Duchy of Oświęcim-Zatorze by Stanisław Porębski 
(1539–1581). Ortelius’ Atlas went through numer-
ous editions in many languages. The map published 
at that time was also included in the portable ver-
sion. It was engraved by Phillip Galle (1537–1612) 
and published in the Palatin publishing house in 
Antwerp. The version was cheaper, which made it 
quite popular and as such it was published in many 
languages. The number of towns was reduced to 39; 
however, most rivers and their names remained. 
The map covered the area from Wolgast in the west 
to Elbląg in the east.9

Gerard de Jode (1509–1591) tried to compete 
with Ortelius by publishing his work Speculum Or-
bis Terrarum in 1578. Unfortunately, the map pub-
lished in his volume turned out to be a copy of the 
map by Ortelius. Moreover, its content was reduced 
by not showing landscape features, administrative 
borders of the duchy and some geographical names. 
The work only went through two editions, because 
Ortelius tool legal steps against him and won the 
case in court. Following the decision of the court, 
de Jode had to refrain from publication of any fur-
ther versions of the atlas. A similar publication was 
the work by Cornelis Claes (1546–1609). The new 
element introduced was the description of the ge-
ographical grid. Pomerania was described from 
Greifswald in the west to Gdańsk in the east and 
the River Warta in the south. The map showed only 
four rivers, the Dziwna, Łeba, Słupia, and Wieprza, 

8 Sirko 1999, 140; Skrycki 2017, 290–291.
9 Stelmach 1991, 41–43; Skrycki 2017, 291.

and one lake, Lubie. The number of towns was lim-
ited to 50. An even more modest work was one by 
Petrus Bertius (1565–1629). His Pomerania was 
published in 1616 and was no different from the 
work by Claes. It is also worth mentioning that Ber-
tius also published his version of the map Marca 
Brandenburgensis & Pomerania (Cat. I.4), which was 
created by Mercator.10

In the 17th century territories neighbouring Po-
merania, such as Silesia or Prussia, boasted more 
detailed, multi-panel maps. The rulers of Pomera-
nia in the 17th century were Dukes Philip II (1573–
1618) and Philip Julius (1584–1625). As patrons 
of the arts, they realised the importance of having 
a  current image of their country, which would be 
not only a  useful tool for good governance of the 
state, but, first and foremost, a way to highlight the 
importance of the state and the dynasty. They en-
trusted the work to Eilhardus Lubinus (1565–1621), 
a  mathematician and classical scholar at Rostock 
University. The dukes resolved to employ him be-
cause he was the author of a  precise and richly or-
namented map of Rügen Island11 published in 1609 
in the Jodocus Hondius printing house in Amster-
dam.12 Initially, the map was supposed to be an an-
nex to the chronicle by Jürgen Valenthin Winther 
(1578–1623), of which only fragments were com-
pleted and which never appeared in print, but the 
wealth of material collected allowed the compila-
tion of a multi-panel wall map which was, interest-
ingly, the most detailed in this part of Europe. 

Lubinus commenced his work, just like Münster 
did earlier, with a  study of archival materials rele-
vant to the duchy, its nature, history and culture, 
which at that time were kept in the duke’s castle 
in Wolgast. The information gathered was a  start-
ing point for a  journey across the territory of the 
duchy in 1611; the Duchy of Wolgast in 1612; and 
the Duchy of Szczecin. During the journeys, which 
took 52 days in total, he visited 152 towns and took 
5793 measurements. A year later in 1613 he started 
work on drawing the map. Philipp Hainhofer, a pa-
trician and a  patron of the arts in Augsburg, men-
tions meeting the author of the map and seeing his 
incomplete work on his travel journal,13 thus it can 

10 Stelmach 1991, 43–44; Sirko 1999, 114.
11 The map of Rügen needs to be compared in the context of 

the map of the island by Petrus von Edeling (1521–1602) 
published earlier by Ortelius, cf. Skrycki 2012, 120.

12 Skrycki 2013a, 119.
13 Skrycki 2020, 93. 
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be concluded, that the work that was commissioned 
was completed around the beginning of 1618. There-
after, it was sent Amsterdam to have it engraved by 
Nicolaes Geilenkercken (1583–1656).14 

The map entitled Nova Illustrissimi Principatus 
Pomeraniae Descriptio cum adjunctà Principum Ge-
nealogià et Principum veris et potiorum Urbium imag-
inibus et Nobilium insignibus was published in twelve 
panels, which constituted a total size 125 × 215 cm, 
in autumn 1618. The map was scaled at approx. 
1:240 000, however, there was an exception, name-
ly Rügen Island was scaled at 1:190 000, which was 
due to the inclusion of his earlier map of Rügen is-
land mentioned above. The map shows a dense set-
tlement network, but apart from towns the map also 
represents forests, mills, sheep farms, hills and in-
land waters. The contents of the map was enriched 
with iconography characteristic of the 17th centu-
ry, such as the genealogy chart of House of Griffin 
and a  smaller one of Dukes of Rügen, portraits of 
living dukes, and the coat of arms of Pomerania in 
between them; the map features two decorative 
borders: the wider one includes pictures of Pomer-
anian towns, some of which by a painter Hans Wol-
fahrt and 349 coats of arms of Pomeranian noble 
families in alphabetical order arranged clockwise 
(the narrow border). Moreover, the map also shows 
a picture of Lubinus himself holding measuring in-
struments against the background of the Baltic Sea, 
while ships and a  compass rose against the back-
ground of Szczecin Lagoon. Apart from that, the 
map includes elements characteristic of Baroque 
iconography, such as a  panoply or farming tools. 
The map is supplemented with a text describing Po-
merania, a list of Pomeranian towns or an list of fish 
caught in the Baltic Sea or inland waters.15 

Engraved copper plates were delivered to Pomer-
ania probably in autumn 1618 and presumably it 
was then that first map was printed. Paper was prob-
ably delivered from the duke’s paper mill in Strudza 
(Hohenkrug). The first edition was limited and only 
the dukes received it. Unfortunately, Duke Philip II 
did not live to see it as he died on 3 February 1618.16 
Following the death of the last of the House of Grif-
fin, Bogislaw XIV (1580–1637), and the destructive 
campaigns and battles which occurred during the 
Thirty Years’ War (1618–1648), the interest in re-

14 Skrycki 2013a, 122.
15 Skrycki 2013a, 134–136.
16 Skrycki 2013a, 129

suming the publication process was lost. Probably, 
it was then that the copper plates were lost as well.17 
They were quite accidentally found by Johann 
Carl Conrad Oerlichs (1722–1799) in 1756 dur-
ing events held to celebrate the 300th anniversary 
of Greifswald, University. He visited Rostock and 
came across the plates in the attic of a house which 
belonged to a widow of the late Mayor Zander. It is 
possible that they were stored there after the death 
of the last of the House of Griffin, Bogislaw Ernest 
von Croy (1620–1684), when his estate, including 
the assets of the Pomeranian rulers were dispersed. 
A  year after the plates were found, they were pur-
chased by a  publisher, Johann Jacob Weitbrecht, 
who sent them to Hamburg, where a  dozen or so 
copies of the maps were printed the following year.18 
In the 20th century the map was printed as a  fac-
simile, for the first time in 1926 at the initiative of 
members of Gesellschaft für Pommersche Geschichte 
und Altertumskunde (Cat. I.3). Comments to the 
publication were written by a historian and ethnog-
rapher: Alfred Haas (1860–1950). The next edition 
was published in 1980 thanks to Eckhard Jäger and 
M. Vollack. Almost ten years later, the State Ar-
chives in Szczecin published the map twice, but in 
a limited number of copies.19

Because of fine decorations and the quality of 
the map it was reduced and published in the form of 
an atlas. Copper plates were engraved by Salomon 
Rogiers (1592–1640). The reduced map was pub-
lished for the first time in 1629 by a  Dutch print-
ing house operated by Jodocus Hondius. The plates 
were sold that same year and then published by 
Willem Blaeu (1571–1638). The reduced content of 
the map showed about 600 towns and villages and 
twenty-six rivers including their tributaries, four-
teen lakes and two lagoons; forests, meadows and 
peat bogs were shown with their names. Landforms 
were marked with triangular shapes. The map was 
decorated with Pomeranian coat of arms, three 
compass roses, two ships and a  whale.20 After the 
death of Jodocus Hondius the Younger in 1629 the 
printing house was taken over by his brother, Hen-
ricus (1597–1651). A  year later an atlas, which in-
cluded Lubinus’ edition of the map, was published 

17 At the turn of the 1620s Lubinus published a few copies 
of the map, which was agreed in a  contract with Duke 
 Philip II, for more cf. Skrycki 2020a, 129–139.

18 Skrycki 2013a, 130.
19 Skrycki 2013a, 137; Krawiec 2020, 119–122. 
20 Stelmach 1991, 98; Skrycki 2013, 136.
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a year later. The only change which was made to the 
map was a change of the address because the name 
Hondius was substituted with Blaeu.21

Libinus’ map, reduced to the atlas format, was 
thereafter published by various publishers in Europe. 
Since 1633 the map was printed in a printing house 
that belonged to Johannes Jannsonius (1588–1664), 
who succeeded his father-in-law, Hondius. Consid-
ering the fact that plates with Lubinus’ map were 
taken over by a competing printing house, namely 
Blaeu’s, the decision was taken to make new plates, 
which were amended by a  Pomeranian nobleman, 
Friedrich Palbitzke.22 Under the upper border of the 
map, in its very centre, there was the coat of arms of 
Pomerania; in the upper left-hand side corner there 
was a portrait of the last duke of the House of Grif-
fin, Bogislaw XIV, while in the upper right-hand 
corner there is a  legend. In the background of the 
Baltic Sea there are three compass roses and four 
tall ships. Along the bottom edge of the map, on the 
left there are images of two cartographers holding 
measuring instruments, a scale and the address of 
the publisher. On the right there is an image of the 
goddess Ceres holding ears of grain, a  personifica-
tion of a good harvest and an emphasis of the agri-
cultural character of the land.23 In the years to come 
the plates were inherited by a successor to Jannso-
nius, Jannson-Waesberghe (1616–1681). A  grati-
cule was placed on maps which were published by 
him. In 1681 the map was published by Stephen 
Swart (active in the second half of the 17th centu-
ry) and Moses Pitt (1639–1697). It also appeared on 
the work published by the successors of Matthäus 
Marian: Topographia Electoratus Brandenburgici et 
Ducatus Pomeraniae published in 1652, which was 
reduced and simplified even more.24 

In the period when Dutch cartography was 
dominant, Claesz Janszoon Visscher (1587–1652) 
established a  publishing house in Amsterdam, 
which published a  map of Pomerania engraved by 
Abraham Goos (ca. 1590–1643). The map shows 
Brandenburg, Mecklenburg and Pomerania based 
on earlier publications, primarily by Mercator and 
Lubinus. Visscher’s son and heir, Nicolaes I (1618–
1679) took over from him, and then the family tra-
dition was cultivated by his son, Nicolaes II (1649–
1702). Their printing house published the map of 

21 Stelmach 1991, 100.
22 Pałubicki 2021, 21–41.
23 Wendt 2017, 104.
24 Skrycki 2013a, 136–137.

Pomerania in two versions, in which it was joined to 
Brandenburg and Mecklenburg.25

In the 17th century there was one more well-
known printing house in Amsterdam, which pub-
lished maps and atlases. It’s owner and the main 
engraver was Frederik de Wit (1630–1706). At first, 
he published town maps and views, which he pur-
chased from Janssonius’ and Blaeu’s heirs, and then 
he started to publish atlases. Among the maps that 
he engraved there was a map of Pomerania from the 
end of the 17th century. It was based on publica-
tions by Vischer II and Nicolas Sanson  d’Abbeville 
(1600–1667). A  characteristic feature of the map 
was that it failed to show that Pomerania was di-
vided between Sweden and Brandenburg under 
the terms of the Peace of Westphalia concluded in 
1648. The map was decorated with an intricate, rich 
borderline that consisted of coats of arms of his-
toric Pomeranian lands. After his death, the com-
pany was managed by his wife, Maria van der Way 
(1632–1711), jointly with his son, Franciscus Xave-
rius (1666–1737). In 1710 de Wit’s heirs sold the 
copper plates to Pieter Mortier (1661–1711), who 
soon afterwards published the map of Pomerania 
again. The matrix was also used by his successors, 
his son Cornelius (1699–1783) and Johannes Cov-
ens (1697–1774), who jointly established a publish-
ing house Covens & Mortier on 20 November 1721. 
It should be mentioned that de Wit’s map was also 
used by Justus Danckerts (1635–1701) and his sons, 
Theodorius (1663–1727) and Cornelius (1664–
1717), who ran a rival publishing house in Amster-
dam. Due to its poor quality, the map was not clear 
enough and for this reason not very popular.26 

After Janssonius, the heir to the copper plate 
was Peter Schenk the Elder (ca. 1660–1717), who 
bought them together with his master, Gerard Valck 
(1652–1726) and father-in-law, Abraham Bloteling 
(1634–1690). In time, their publishing house be-
came one of the best known in Amsterdam. At the 
beginning of the 18th century, Schenk moved to 
Leipzig, where he sold maps and works of art. His 
heir, Peter Schenk the Younger (1693–1775) pub-
lished a map of Pomerania with the historic lands of 
the regions marked with different colours; the map 
also showed the borders with Poland, Brandenburg 
and Mecklenburg and Stralsund, Greifs wald, Wol-
gast, Szczecin, Kołobrzeg and Słupsk were marked 

25 Stelmach 1991,102–104.
26 Stelmach 1991, 105. 
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as fortress towns. Schenk the Younger also pub-
lished Lubinus’ map. The map showed an imprecise 
division of the Former Duchy of Pomerania into 
parts under Brandenburg and Swedish dominion 
and only Szczecin was marked with initials indicat-
ing its status as a fortress town.27 

In the 17th century, German cartographic publi-
cations did not enjoy as much popularity on the mar-
ket as Dutch ones did. Among the publishers who 
were active at that time Matthäus Merian the Elder 
(1593–1650) was quite noteworthy; he ran a print-
ing house in Frankfurt am Main. He was mostly 
famous for drawing topographic representations 
of German towns which he illustrated with maps, 
which were copies of Dutch maps, mostly Blaeu’s. 
His publication, Theatrum Europaeum includes 
a map which copied Lubinus’ work, which covered 
the area from Stralsund in the east to Sławno in 
the west. His son and heir, Matthäus Merian the 
Younger (1621–1687) included a  map, Pomeraniae 
Ducatus Tabula, in the topography of Brandenburg 
and Pomerania published in 1652; the map was also 
modelled on Lubinus’ map as published by Hondi-
us, Blaeu and Janssonius, as mentioned above.28 

An intensive development of German cartogra-
phy started with establishing a printing house by Jo-
hann Baptista Homann (1664–1724). Around 1716 
a map was printed characterised by a rich cartouche 
(Cat. I.11). The influence of publications by Schenk 
the Younger and De Wit are clearly seen. The map 
shows the border between Sweden and Branden-
burg as it was in 1648, 735 towns and villages and 
inland waters. After his death his estate was inher-
ited by his son, Johann Christoph Homann (1703–
1739). A  year before his death the printing house 
was granted the privilege by the emperor to pub-
lish maps in the territory of the whole empire. The 
printing house which operated as Homann Heirs 
went into decline, but was revived after Franz Lud-
wig Güssefeld (1744–1807) was employed; he pre-
pared a new map of Pomerania based on the map of 
Pomerania drawn by David Gilly.29 There was also 
Christoph Weigl’s printing house in Nuremberg, 
who temporarily cooperated with Johann Baptista 
Homann. His most eminent publications include 
Historischer Zeitungs-Atlas with 25 maps and De-
scriptio orbis antiqui with 44 maps.30 

27 Stelmach 1991, 105–106. 
28 Stelmach 1991, 108–109.
29 Stelmach 1991, 109–112.
30 Wurzbach 1886, 295–298.

Homann’s publishing house had a  competitor, 
Matthäus Seutter (1678–1757), who established 
a publishing house in Augsburg in 1707. There after 
the tradition was taken over by other Augsburg 
publishers, who were his relatives: the Lotters and 
the Probsts. Three maps were published by those 
printing houses: Tabula Generalis Totius Pomerani-
ae tam Sueciae quam Brandenburgiae, Marchionatus 
Brandenburgensis, Ducatus Pomeraniae et Ducatus 
Mecklenburgicus and Ducatus Pomeraniae Citerioris et 
Ulterioris… These publications were only printed by 
the heirs and the only change was the change of the 
address of the publisher. After his death the print-
ing house was divided between his son  Albrecht 
Carl Seutter (1722–1762) and sons-in-law: Tobias 
 Conrad Lotter (1717–1777) and Georg Balthasar 
Probst (1732–1801). After the death of the former, 
his part was divided between Lotter and Probst. 
Lotter was assisted in his work by his three sons, 
of whom the biggest role was played by Matthäus 
 Albrecht (1741–1810), who was an eminent engrav-
er. A year before Probst’s publishing house faced the 
same fate.31 German publishers who are worth men-
tioning here include Johann Georg Schreiber (1676–
1750) and his heirs. The map which they published 
in around 1785 shows territories which were under 
Swedish and Prussian dominion; however, the rep-
resentation is not an accurate one, which shows in 
the course of the River Odra, which marked the bor-
der between the kingdoms.32

In modern times, French publications, which 
were characterised by their attention to detail, also 
enjoyed great popularity. Nicolas Sanson d’Abber-
ville is considered the father of French cartography. 
The map of the Duchy of Pomerania was already 
published in his first atlas. Just as in the case of Ho-
mann’s publication, Sanson also drew from publi-
cations by Hondius, Blaeu and Janssonius, but he 
also introduced many changes of his own. The stre-
ambed and the banks were revised and the number 
of towns and villages was reduced; as a result, the 
map was clearer. A dotted line marked the borders 
of the historic lands of Pomerania. Territories under 
Swedish and Brandenburg dominion were marked 
with yellow and green respectively. A  famous en-
graver purchased Sanson’s copper plates, Alexis 
Hubert Jaillot (1632–1712), who worked in his pub-
lishing house. He engraved the map anew in a few 

31 Stelmach 1991, 112.
32 Stelmach 1991, 113–115.
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versions, e.g. printed from two plates and published 
the map twice, in 1692 and 1695. The map was 
published in the mid-18th century by Georges Le 
Rouge (1712–1778) and in Rome by Giacomo Can-
telli (1643–1695); in the latter case the publisher 
was Giacomo Rossi. Sanson was succeeded by his 
sons, Guillaume (1633–1703) and Adrien (1639–
1718), who thereafter passed the printing house on 
to his grandson, Robert de Vaugondy (1688–1766). 

When discussing maps of Western Pomerania, 
one more publication printed there needs to be 
mentioned, namely the work of Johann Wilhelm 
Michaelis (1677–1736), who lived in Stargard. The 
map entitled Pomeraniae Ducatuum Tabula exacta 
was made in ca. 1710. It was based on work by Lubi-
nus in a version published by Vischer II and was an 
addition to the history of Pomeranian church com-
piled by Günter Heyler (1645–1707). The publica-
tion was enriched with eight town views (Anklam, 
Greifswald, Gryfice, Kołobrzeg, Słupsk, Stargard, 
Stralsund and Szczecin) and two images, one of 
Otto of Bamberg (1060–1139), who converted 
much of medieval Pomerania to Christianity, and 
Johannes Bugenhagen (1485–1558), who intro-
duced the Protestant Reformation in the Duchy of 
Pomerania.33 

Hand-drawn maps play an important part in 
Pomeranian cartography. They were occasionally 
drawn as early as in the 16th century, but they en-
joyed popularity with the presence of the Swedes 
in the Thirty Years’ War. Following military suc-
cess, military cartography started to develop. Po-
merania, which was divided between two countries, 
Brandenburg and Sweden, was in need of a  new 
cartographic representation. The Swedes wanted to 
introduce a new system of government in the occu-
pied territory, which would be based on maps. A de-
cree ordering a land survey was published in 1690; 
its results were to be used in the Swedish National 
Register of Western Pomerania and Rügen. Ten land 
surveyors were employed; they prepared a total of 
880 maps.34 

The 18th century marked a transition in the ap-
proach to maps as a  source material. Large-scale 
maps, which had a  specific purpose, started to ap-
pear. They were particularly useful while carrying 
out military operations (especially after the Sev-
en Years War, 1756–1763). The responsibility for 

33 Fredrich 1925, 26.
34 Stelmach 1991, 132; Skrycki 2017, 297.

preparing such maps lay with primarily military 
entities. One of the most important works created 
in the times of Frederick the Great were maps: Ka-
binettskarte des Preußische Staates östlich der Weser 
(Schmettausches Kartenwerk) by Friedrich Wilhelm, 
Earl von der Schulenburg-Kehnert (1742–1815) 
and Friedrich Wilhelm Carl von Schmettau (1743–
1806). It was published in 1767–1787 and was 
a  topo graphic study of Prussia at that time. It in-
cluded 272 sheets scaled at 1:50 000. The area of Po-
merania was shown in 53 panels scaled at 1:50 000. 
Only the ruler and his ministers could use it.35 

Cartographic works which were undertaken 
were related to the policy of King Frederick II car-
ried out in Pomerania, which provided for infra-
structure improvement and a settlement campaign, 
mainly in the valley of the River Warta, but also in 
Pomerania. Many large-scale maps were created at 
that time, including a map of the Pomeranian Prov-
ince by David Gilly (1748–1808). Work on the map 
started in 1785 with preliminary research, which 
was necessary to prepare a  map. The cartographic 
work was engraved by a Berliner, Daniel Friedrich 
Sotzmann, and published four years later. The publi-
cation was scaled at 1:175 000, although the initially 
planned was 1:200 000. The map Königl. Preuss. Her-
zogthums Vor- und Hinter Pommern nach Speciellen 
Vermessungen entworfen von D. Gilly, Königl. Preuss. 
Geheimen Ober-Baurath. In Kupfer ausgeführt i. J. 
1789 von D.F. Sotzmann (Cat. I.20 shows the area of 
West Pomerania (German: Vorpommern) and East 
Pomerania (German: Hinterpommern) and includes 
the towns of Demmin and Kummerow Lake (Ger-
man: Kummerower See) in the west to Żarnowieckie 
Lake in the east. Points marked on the map include 
fortress towns, towns, villages, manor houses, inns, 
taverns, mills, roads, meadows, rivers or streams, to 
name only a few. Although the map showed no grat-
icule, it was very precise. Soon after the first publi-
cation it was reduced to atlas format and published 
by the printing house of Homann Heirs or Weigel & 
Schneider. Gilly’s map also appeared as an appendix 
to a study by Christian Friedrich Wutstrack (born 
1762): Nachtrag zu der kurzen historisch-geogra-
phisch-statistischen Beschreibung des königlich-preus-
sischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern.36

35 Scharfe 1971, 48; Stelmach 1991, 145; Skrycki 2013b, 
40–41; Czerny 2015, 50–52; Medyńska-Gulij 2018, 127–
133. 

36 Stelmach 1991, 172–178; Skrycki 2017, 296. The first 
analysis of the map by Gilly was published by Mieczysław 
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To conclude the discussion of the period of mod-
ern cartography, a  few remarks need to be made 
about Austrian or, more precisely, Vienna cartog-
raphy and its most renown creator, Franz Johann 
Joseph von Reilly (1766–1820). Initially a  civil ser-
vant, he succeeded his father as a printer. Starting in 
1789 he published maps in the form of atlases, the 
portable format of which met to a  considerable ex-
tent the demands of clients. He published one map 
a week and thanks to this large scale output his com-
pany became a leading centre of map production in 
the Austrian Empire. In 1791, he published an atlas, 
Schauplatz der fünf Theile der Welt mit beständiger 
Rücksicht auf die besten Originalwerke in drey Theile 
zusammengetragen von einer Gesellschaft Geographen. 
Nach und zu Büschings grosser Erdbeschreibung 
heraus gegeben. Maps of parts of Pomerania (offices 
and districts) are listed under numbers 328 to 338.37 

The turn of the 19th century marked a  break-
through in cartography. In that period, the way 
maps appeared, and in particular their aesthet-
ic qualities, ceased to be important. What began 
to matter was specialised processing in which an 
important element was the practical use of a  map 
and the possibility historical and geographic anal-
ysis. These changes resulted in the creation of top-
ographic maps, which reflected technological and 
scientific progress. Their beginnings can be sought 
in cadastral mapping, maps of towns, fortifications, 
battles and many more. Considering the purpose 
for which they were created, it was important to 
update them. Starting with Napoleonic times, this 
type of map was used mainly by the army, hence 
they came to be known as “staff maps” (German: 
Stabskarte). They were usually scaled at 1:100 000. 
With time, they were used more and more often 
in everyday life as they formed a basis for drawing 
thematic maps.38 In 1822, works on topographic 
maps according to the instruction by Baron Karl 
von Müffling (1775–1851), i.e. using a  plane ta-
ble, alidade, compass and a spirit level. In this way, 
about 2000 colourful, hand drawn maps, which to-
day are called Urmesstischblätter scaled at 1:25 000, 
were created over the next 50 years. The maps were 
used to create a new map for the Prussian General 
Staff. A newer publication of these maps were Mess-

Stelmach in 1983 and included by the author in his mono-
graph on the history of the cartography of Pomerania. Cf. 
Stelmach 1983, 237–244 and Stelmach 1991, 168–180.

37 BLdKÖ 1873, 198.
38 Czerny 2015, 11.

tischblätter made at the same scale. The preparation 
of these maps was highly time-consuming, because 
measurements were taken only in the summer; in 
spring an ink drawing was prepared and the next 
year an engraving in stone was made. The maps were 
produced from 1875 to 1931. In that period, about 
3100 panels were created; they were updated every 
25 years until the outbreak of World War II. After 
the unification of Germany in 1871, these were the 
basis for creating a unified topographic map of the 
German state, Karte des Deutschen  Reiches scaled at 
1:100 000. Initially longitude was calculated from 
the Ferro meridian, later from Greenwich. The 
map consisted of 674 sheets. For military opera-
tions a  few panels (usually four) were joined and 
published until 1945; they were revised every few 
years.39 At that time special maps also began to be 
created, i.e. maps dedicated to special phenomenon, 
such as for purposes of administration, geology, de-
mography, tourism, and many more. 

Cartography of Pomerania after 
World War II 

After World War II ended and Pomerania was an-
nexed to the Polish state, cartography was a  tool 
that served the communist regime. When creating 
maps, instructions issued by the censors had to 
be followed; this was to protect national security, 
hence maps were primarily “for internal use only” 
or “confidential.” Units of control were established 
immediately after the Provisional Government of 
the Republic of Poland was formed, which nega-
tively affected the development of Polish cartog-
raphy. In 1945, the Central Management of State 
Graphic Enterprises was established, the main aim 
of which was to exercise supervision over publica-
tions and their distribution. A  year later, the Of-
fice for the Control of the Press, Publications and 
Events (censorship) was established; it was to exer-
cise control over printing houses. Powers entrusted 
to the officers prevented continued activity by pre-
war publishing houses, which from that moment 
on began to be nationalised. It was also then that 
the Military Geographical Office and the Central 
Office for Measuring Countries were established. 
The structures of the latter one included the car-

39 Konias 2010, 173–197; Lorek 2011, 13–15; Czerny 2015, 
60–61.
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tographic office, which created maps and thematic 
maps as well as tasks relevant to the reproduction of 
cartographic publications. The State Cartographic 
Publishing House was established in 1951; it held 
a  monopoly on the Polish cartographic market by 
taking over all publishing houses which existed at 
that time. Supervision over the enterprise was first 
exercised by the Central Office for Land Surveying 
and Cartography, which was transformed into the 
main Office for Land Surveying and Cartography 
in 1956. The state enterprise published maps, atlas-
es, tourist maps, town maps and many more items.40

In July 1945, the Military Geographical Insti-
tute, which dated back to 1919, resumed activity. It 
was then agreed that it would create maps for the 
military. It prepared an overview map with the 
new borders scaled at 1:500 000 published in 1947 
and a few maps scaled at 1:1 000 000. The Institute 
operated for only four years; as a  result of Stalin’s 
purges, it was dissolved and its pre-war employees, 
who were accused of national and right-wing views 
were arrested. It was replaced by the Topograph-
ic Division (IX) of the General Staff of the Polish 
Armed Forces and Cartographic Service of the Pol-
ish Armed Forces. Cartographic publications for 
economic purposes were prepared by the National 
Central Surveying Office. In 1947, it published the 
Small Atlas of Poland and tourist maps. At that time 
work on the national atlas started.41 Due to the fact 
that the borders of Poland had been moved to the 
west, there arose the need to create new maps of 
Poland. In 1953, a physical wall map of Poland ap-
peared, which was created by a pre-war geographer 
and cartographer Michał Janiszewski (1901–1984) 
(Cat. I.46)42. 

It must be mentioned that in the years 1945–
1949 there were about 25 publishing houses, either 
private or co-operative.43 From the perspective of 
the cartography of Pomerania, maps of this region 
were printed either in St. Wojciech’s Printing House 
and Bookshop, which published the Atlas nazw geo-
graficznych Słowiańszczyzny Zachodniej [Atlas of 
Geographical Names of Western Slavdom]. The first 
part of the publication included maps of the area of 
Słupsk, Kołobrzeg, Piła and Szczecin. Due to cen-
sorship and resulting lack of topographic maps, in 
the post-war period many maps were hand-drawn 

40 Konopska 2007, 44–46.
41 Ciołkosz, Ostrowski 200, 268; Konopska 2012, 51–53.
42 Rodzoś 2008, 83.
43 Konopska 2012, 55.

by members of the Polish Tourist and Sightseeing 
Society. One such example is the map of Lake Mied-
wie created by members of the Stargard branch of 
the Society (Cat. I.48).

Town maps
At the turn of the 16th century a  German editor, 
Georg Braun (1541–1622) and his collaborator, an 
engraver Frans Hogenberg (1535–1590) together 
published an atlas, Civitates Orbis Terrarum (first 
published 1588, second 1600), which contained 
the first town map of Szczecin. The second publica-
tion, apart from being enriched with many details 
of town structures, also contains numerous icono-
graphic details showing port operations and vessels 
sailing along the River Odra (Cat. III.1). Just as the 
first map created by Artopaeus, also in this case it 
became the basis for many imitators. It was used, 
inter alia, while creating plans for Swedish fortifica-
tions published by Matthäus Merian: De rebus pub-
licis hanseaticis by Johann Angelius in 1641, Archon-
tologia Cosmica in 1649 and Topographia Electoratus 
Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae by Martin 
Zeiller in 1652. In the latter work, Szczecin was pre-
sented as a fortified city with a clear layout of streets 
and major buildings, but particularly noteworthy 
are massive earthen fortifications. Another map of 
the fortified city is included in Theatrum Europea-
num, which was published by the Merian Family. 
The difference from the former are camps and for-
tifications erected by the emperor’s army, which re-
flected the military situation at that time44. 

The events mentioned above are the siege of 
Szczecin during Polish-Swedish Wars (the Deluge) 
in 1655–1660. A bird’s eye view of the battle was de-
picted by a Swedish marshal, but also a historian and 
cartographer, Erik Jönsson Dahlberg (1625–1703) 
and published by Samuel von Pufendorf (1632–
1694) in De rebus a Carlo Gustavo Sueciae rege gestis 
in 1694.45 Dahlberg, who accompanied the Swedish 
king Karl X Gustav (1622–1660) during the war 
campaign in Poland, made many drawings which 
depicted many towns and villages; among them 
there was a map of Krzyżtopór (Cat. III.6) Castle 
in Ujazd, which belonged to House Ossoliński, tak-
en in 1655, castles in Świecie (Cat. III.8), Tenczyn 
(Cat. III.9) and Wiśnicz (Cat. III.7) burnt by the 

44 Sirko 1999, 142; Skrycki 2017, 299.
45 Skrycki 2017, 299.
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Swedes, and the siege of Toruń by Swedish soldiers 
(Cat. III.2).46

The first post-war town maps were adaptations 
of German cartographic studies. At that time, they 
were not censored, hence they include a lot of topo-
graphical data considered strategic, such as railway 
structures, public utility buildings, or industrial 
works. Polish publications started to appear on the 
market in the mid-1950s. Their distinguishing fea-
ture is lack of graticule; scale and topographic ob-
jects are represented as dots. This all changed with 
relaxed censorship in the mid-1980s.47

Conclusion
The cartographic image of Pomerania evolved over 
many centuries. The land was mentioned by an-
cient scholars; however, they had little knowledge 
about this land. Together with the publication of 
Ptolemy’s work, great geographical discoveries, the 
development of science and trade exchange, cartog-
raphy started to develop. The content of maps was 
enriched with the knowledge of geography and his-
tory. Symbols for marking towns, rivers or forests 
started to appear. At that time the first separate map 
of Pomerania by Petrus Artopaeus included in Se-
bastian Münster’s atlas was published. In time, this 
map evolved and was published in numerous pub-
lications. One of the most important maps in the 
history of Pomeranian cartography was a work by 
Eilhard Lubinus, which was first published in 1618. 
Just as the first separate map, it was also subject to 
many modifications and published by many pub-
lishers. 

46 Heyduk 1971, 160, 180, 182, 186–188, 200.
47 Konopska 2007, 50. 

The division of the duchy between Sweden and 
Brandenburg in 1648 brought about the creation of 
many hand-drawn maps which were used for mili-
tary purposes, but also administration and treasury 
maps. The peak of their proliferation was in the 18th 
century, crowned with the publication of a  Schu-
lenburg-Schmettau map. At the end of the century, 
a new map of the Pomeranian Province a new map 
was created by David Gilly. Some copies are cut into 
sections and have canvass glued on the back, which 
made it possible to fold them and use them, for ex-
ample, in the field. 

The 19th century, called the age of technology, 
brought about the development of precise topo-
graphic maps. Initially, these were created for mili-
tary purposes, but in time they were more and more 
often used in everyday life. Due to rapid changes in 
administration and economy they were regularly 
updated. 

After World War II, cartography ceased to be 
the exclusive domain of the state and its entities, 
although at first updated pre-war maps were pub-
lished. In Pomerania, which was annexed to Poland, 
even German maps were published. The first Polish 
cartographic publications in this region as well as 
other parts of the country started to appear in the 
early 1950s. In the first years after World War II 
printing houses which had existed in the pre-war 
period resumed their activity, but in time they were 
nationalised and their publications were censored. 
This continued until the late 1980s, when the pub-
lishing market became more open.
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Cartographic exhibits in the collection 
of the Museum of Archaeology and History 

in Stargard 

The museum in Stargard has a  tradition that 
dates back to 1908, when the Town Museum 

(Städtisches Museum) was established. The idea to 
create a  museum was put forward by a  group of 
regionalists associated in the Szczecin Society for 
History and Pre-History (Gesellschaft für Pommer-
sche Geschichte und Altertumskunde). The develop-
ment of the museum was discontinued due to the 
outbreak of World War I and the economic crisis in 
the 1920s. Later, in line with the objectives of the 
authorities of the province, regional museums start-
ed to be established. This was exactly the type of 
museum that the one in Stargard was transformed 
into in 1935. Four years later, the museum was given 
a new location where a permanent exhibition about 
the history of the town and region was established. 
The exhibition included cartographic exhibits of 
which the most noteworthy were maps by Elilhar-
dus Lubinus and David Gilly. The maps, like most of 
the exhibits, were lost during World War II.48

The museum did not continue to operate after 
the war. It was only in the late 1950s that a new mu-
seum was established on the initiative of the Polish 
Tourist and Sightseeing Society in Stargard. It was 
opened in 1960 and the core of the collection were 
donations by the members of the Stargard Branch 
of the Society as well as local donors. It was almost 
at the very beginnings of the museum that the car-
tographic collection, which now includes 75 mu-
seum pieces, started. A  majority of the collection, 
mostly old maps, was purchased (46 pieces). The 
remaining exhibits were donated by private do-
nors (15 pieces) or public institutions (14 pieces). 
Among them there are small-, medium-, and large-
scale maps, military and road maps, as well as urban 
maps. 

Maps in the museum collection show mostly 
Pomerania and Stargard, first within the Duchy of 

48 Skrzypek 2002, 191–222; Ogiewa-Sejnota 2021, 270–
288.

Pomerania, and after the end of the House of Griffin 
in 1637, divided between Sweden and Brandenburg 
and later, after 1701, the Kingdom of Prussia and af-
ter 1871, the German Empire . After World War II. 
the land was divided between Poland and Germany, 
hence the collection includes artefacts which relate 
to Polish lands both before and after 1939. 

The oldest cartographic artefact in the collection 
is a map of the Duchy of Pomerania by Petrus Ar-
topaeus that comes from the French woodcut pub-
lication of an atlas by Sebastian Münster in 1556.49 
(Cat. I.1). On the reverse of the map there is a  let-
ter written by the engraver to Münster in 1545, in 
which Artopaeus informed why he had decided not 
to come for a visit. A bit later the oldest town map in 
the of collection of the Stargard Museum was pub-
lished, namely the view of Szczecin which comes 
from the atlas published by Georg Braun and Frans 
Hogenberg (Cat. III.1). 

Old maps include many precious atlas maps of 
Dutch origin. Noteworthy here is the map of Po-
merania based on work by Artopaeus published 
by Abraham in a work by Ortelis, Theatrum Orbis 
Terrarum, which was published in Antwerp in 1574 
(Cat. I.2). Starting with the publication by Ortelius, 
a majority of publications at that time was engraved 
with added colour finish. These include works by 
Johannes Janssonius (Cat. I.6), Gerard Mercator 
in a publication by Henrie Hondius (Cat. I.4) and 
produced using plates sold by Hondius to England 
in 1635 (Cat. I.7 i I.8). The collection also includes 
a  map of Pomerania based on work by Eilhardus 
Lubinus published in Merian in 1618 (Cat. I.5 i I.9). 
From exactly the same period comes the view of 
Toruń (Cat. III.2) and maps of towns and plans of 
Swedish fortifications near Copenhagen (Cat. III.5), 
Szczecin (Cat. III.3), Wolin (Cat. III.4),  Fili pów 

49 The map comes from the French edition of the atlas. Fur-
ther editions which include the map were published in 
1560, 1565, 1568. Za: McLean 2007, 174–175.
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(Cat. III.10) or Lithuanian Birże (Cat. III.11). They 
also include views of the castle in Wiśnicz (Cat. 
III.7), Tenczynek (Cat. III.9), Krzyżtopórz (Cat. 
III.6) and Świecie (Cat. III.8) published by Samuel 
von Pufendorff. 

A majority of exhibits in the cartographic collec-
tion of the Stargard Museum comes from the 18th 
century. Maps were based on the maps of Pomer-
ania created by Mercator and Lubinus. In the first 
half of that century Dutch publishers were still very 
active. A map printed by Henrie du Sauzet in Am-
sterdam (Cat. I.17) as well as maps of Pomerania of 
French origin, such as the map created by Nicolas 
Sanson the Younger and engraved by Alexis Hubert 
Jaillot (Cat. I.10) and a map created by a successor 
to Sanson, Gilles Robert de Vaugondy, published in 
Paris in 1751 (Cat. I.18).

The 18th century is the time when German car-
tography is gaining popularity. Out of the collec-
tion of maps which date to this period worth men-
tioning are publications by Nurmbergers: Johann 
Baptista Homann (Cat. I.11 and I.16), Christoph 
Weigl (Cat. I.12) and an Augsburger Tobias Conrad 
Lotter (Cat. I.19). Apart from maps by these pub-
lishers the collection includes maps of districts: Sza-
dzko, Pyrzyce and Gryfino Counties (two copies) 
and Gryfice County, the von Flemming, von Bork, 
and von Osten estates and Doberski commune 
created by an Austrian publisher Franz Johann Jo-
seph von Reilly in 1789 (Cat. I.21–23). The most 
precious cartographic acquisition in the collection 
of the Stargard museum, the map of the Province 
of Pomerania created by David Gilly and engraved 
by Daniel Friedrich Sotzmann (Cat. I.20) is from 
the same year. The museum collection also includes 
three 18th century unidentified atlas maps (Cat. 
I.13–15) each of which shows Central Europe be-
tween 1721 and 1772 i.e. after Szczecin and the land 
around it was annexed by the Kingdom of Prussia, 
and before the first partition of Poland. Although 
they are quite similar with regard to their content, 
they were published by different printing houses. 

The 19th century marks the beginning of the 
development of topographic maps. In that period 
the technology of map production also changed. 
Apart from copper engravings the map collection 
also includes steel engravings and lithographs. The 
museum collection which dates to this period in-
cludes quite a number of maps of domestic origin, 
nota bene, German at that time, such as a  map of 
Szczecin government region (German: Regierungs-

bezirk) dated to 1836 and published by Carl August 
Eyraud (Cat. I.26), a  map of Szczecin from 1838 
(Cat. I.27) published by Herder in Freiburg im Bre-
isgau, a  map of the Province of Pomerania which 
shows a division into three government regions en-
graved by Carl Ehricht from 1849 from 1849 (Cat. 
I.29) and from 1875 published by Carl Flemming 
in Głogów (Cat. I.31), panel 12 from the atlas of 
Pomerania published by Geographical Institute in 
Weimar in 1809 (Cat. I.24), a  small scale map of 
north-eastern Germany published by the Leipzig 
Institute (Cat. I.37), three small scale maps of Star-
gard prepared as part of the project Die Karte des 
Deutschen Reiches (Cat. I.33, 36). A military map of 
the former Gryfino and Pyrzyce Counties, which 
was prepared for the purpose of military exercises 
for II Corps / II AK (German: II. Armee-Korps) of 
the Kingdom of Prussia (Cat. I.28). Maps were also 
included as attachments to publications, especial-
ly encyclopaedias. An example of such a  map are 
maps engraved by Wilhelm Jättnig in 1823 (Cat. 
I.25) or Heinrich and Hermann Berghaus (Cat. 
I.30). A map of Pomerania created by a French ge-
ographer and cartographer Victor Adolph Malte-
Brunn published in Paris in 1885 is also an inter-
esting publication (Cat. I.32). 

Maps published in the 20th century should be 
divided into two periods: before and after World 
War II. Publications from the pre-war period in-
clude topographic maps: medium- and large-scale 
ones and town maps. The majority of these were 
not new, but updated publications at 1:25 000 scale, 
i.e. the so called Meßtischblätter, which depicted 
administrative regions in the provinces of Branden-
burg and Pomerania, including Ściechów (Fahlen-
werder) (Cat. II.3); Buszów (Büssow) (Cat. II.4); 
Barlinek (Berlinchen) (Cat. II.7); Karsko (Karzig) 
(Cat. II.5); Dolice (Dölitz) (Cat. I.38); and Wierz-
bno (Werben i. Pom.) (Cat. I.35). Town maps in-
clude further maps of Stargard from 1907, 1923 
and 1926 (Cat. III.12–14) and a  map of Stargard 
published by Pharus (Cat. III.15). It seems that 
four pieces of maps of Eastern Prussia are quite ac-
cidental artefacts (Cat. II.8–11). Moreover, the col-
lection also includes a school map of the Province 
of Brandenburg published by Carl Chun (Cat. II.1) 
and a map of Myślibórz County published by Willy 
Holz (series: Silva-Karte) (Cat. II.2). However, the 
most spectacular artefact which dates to this period 
is a reprint of a map of the Duchy of Pomerania by 
 Eilhard Lubinus from 1618/1758, which was issued 
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by  endeavours of members of the Society for the 
History and Prehistory of Pomerania in 1926 (Cat. 
I.3).

After World War II, when Stargard and Pomera-
nia were included in the area under Polish adminis-
tration, the need arose to create updated maps which 
would reflect the situation after the changes. At first, 
German maps were used as well as pre-war Polish 
publications. One example is a  map of Szczecin 
included in an atlas by Stanisław Kozierowski and 
published by the Western Institute in Poznań after 
1945 (Cat. I.40). Of special interest are two maps 
which represent railway lines in East Pomerania 
and an outline of railway lines of Szczecin Coun-
ty (irrelevant), which were compiled by Bolesław 
Czwójdziński (Cat. I.42). From the post-war period 
there is also a map of the area of Szczecin published 
the Military Geographical Institute in Warsaw in 
1947 (Cat. I I.43). A road and administrative map of 
Western Pomerania, complied and issued by Poznań 
State Printing House, also dates to that period (Cat. 
I.44). Of interest is also a  purchased, hand-drawn 
map of Stargard created between 1946 and 1950 
(Cat. III.16). A  physical map of Poland from 1953 

issued by the Central Surveying and Cartographic 
Office in Warsaw (Cat. I.46) and a map of Stargard 
County from 1955 are also of interest (Cat. I.47). 
The youngest map in the collection is a hand-drawn 
map of Miedwie lake created by members of the 
Sailing Club of the Polish Tourist and Sightseeing 
Society in Stargard (Cat. I.48). A  map of Pomera-
nia that was included in the collection in 2010 is 
not a  scientific study; however, it includes a  range 
of historic, cultural and didactic information about 
the Duchy of Pomerania (Cat. I.45).

Cartographic collection has been expanded by 
Stargard Museum from the very moment it was 
established in the 1960s. The beginning of the col-
lection was marked by maps and views of strong-
holds and towns in the 17th century, however, the 
collection truly developed at the turn of the 21st 
century when the Museum started to purchase pre-
war maps representing the area of contemporary 
Western Pomerania in its historic borders. Today 
the museum is also expanding its collection by pur-
chasing artefacts however, they come mostly from 
the after-war period. 
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Catalogue

I. Maps of Pomerania 
and including Pomerania

I.1 Map of the Duchy of Pomerania 

Title: La table du pays de Pomeran, nselon les prici-
pautez, les villes plus excellentes, les / bourgades 
et chateaux d’icelle

Made by: Petrus Artopaeus, 
Published by: Sebastian Münster
Place and date of publication: Basel 1556 (or: 1560, 

1565, 1568)
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 16.2 × 37.8 cm
Work: LA COSMOGRAPHIE VNIVERSELLE 

CONTENANT la situation de toutes parties du 
monde, auec leurs proprietez et appartenences

Museum Number: MS/S/1385
Bibl.: Stelmach 1991, item 4; McLean 2007, 174–175.

I.2 Map of Pomerania

Name: POME / RANIAE, /WANDALI / CAE 
REGIO / NIS, TYP.

Made by: Petrus Artopaeus, 
Published by: Abraham Ortelius
Place and date of publication: Antwerp 1574 
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 15.7 × 49.8 cm
Work: Theatrum Orbis Terrarum 
Museum Number: MS/S/802

In the same plate with:
Map of Livonia
Name: LIVONI: / AE NOVA / DESCRIP: /TIO. / 

Joanne Portantio / auctore 
Made by: Johannes Portantius 
Dimensions: 21.6 × 24.4 cm
Map of the Duchy of Oświęcimsko-Zatorskie
Name: DVCATVS OSWIECZENSIS. ET / ZATO-

RIENSIS. DESCRIPTIO.
Made by: Stanisław Porębski 
Dimensions: 21.6 × 24.5 cm
Bibl.: Stelmach 1991, item 7; van der Broecke 2011, 

Ort 158.

I.3 Map of the Duchy of Pomerania

Name: NOVA ILLUSTRISSIMI PRINCIPATUS 
POMERANIAE DESCriptio / cum adjuncta[e] 
Principum Genealogià et Principum veris et po-
siorum Urbium imaginibus et Nobilium insigni-
bus 

Made by: Eilhardus Lubinus
Published by: Gesellschaft für Pommersche 

Geschichte und Altertumskunde
Place and date of publication: Szczecin 1926 (re-

print of 1618 publication)
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 124.3 × 214.5 cm
Work: not given
Museum Number: MS/S/1164
Bibl. Skrycki R. 2013a, Skrycki R. 2013a, Skrycki R. 

2017.

List of abbreviations: untitl. – untitled; Bibl. – Bibliography; UNKN – Unknown; Vol. – Volume
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I.4 Map of the Margraviate of Brandenburg 
and Pomerania

Name: MARCA BRAN: / DENBVRGENSIS & / 
POMERANIA

Made by: Elias Cammerarius, Gerard Mercator
Published by: Henricus Hondius
Place and date of publication: Amsterdam 1628 or 

1633
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 34.4 × 46.8 cm
Work: Atlas sive cosmographicae meditationes de fab-

rica mundi et fabricati figura 
Museum Number: MS/S/820
Bibl.: Krogt 1997, 2170:1A.2.

I.5 Map of Pomerania

Name: POME / RANIA
Made by: Eilhardus Lubinus
Published by: Matthäus Merian
Place and date of publication: Frankfurt am Main 

c. 1630
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 18.8 × 25.5 cm
Work: Theatrum Europaeum, Th. II. 
Museum Number: MS/S/826
Bibl.: Stelmach 1991, item 52

I.6 Map of the March of Brandenburg, the 
Duchy of Pomerania and Mecklenburg

Name: BRANDENBVRGVM / MARCHIONAT-
VS, / cum Ducatibus / POMERANIAE et ME-
KLEMBVRGI.

Made and published by: Johannes Janssonius.
Place and date of publication: Amsterdam 1633 or 

1638–1642
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 39.2 × 52
Work: 
Museum Number: MS/S/832
Bibl.: Krogt 1997, 2170:1B.
Note: A compilation of works by a few authors: Elias 

Cammerarius in the version by Mercator, Eilhar-
dus Lubinus and Johannes Lauremberg.

I.7 Map of the Duchy of Pomerania

Name: THE DVKEDOME / OF / POMERANIA 
Made by: Gerard Mercator, Joducus Hondius I
Published by: Michael Sparke, Samuel Cartwright
Place and date of publication: London 1635
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 12.2 × 17.8 cm
Work: Historia Mundi or Atlas Minor
Museum Number: MS/S/844
Bibl.: Krogt (Vol. III) 2011, 2100:351, 2170:351, 

2170:351 (Sparke), 2192:351; Skrycki 2016.

I.8 Map of the Margraviate of Brandenburg 
and the Electorate of Brandenburg

Name: THE MARQUISHIP / and Electorship of / 
BRANDENBVRG

Made by: Gerard Mercator, Joducus Hondius I
Published by: Michael Sparke, Samuel Cartwright
Place and date of publication: London 1635
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 16.2 × 23.1 cm
Work: Historia Mundi or Atlas Minor
Museum Number: MS/S/845
Lit:. Krogt (Vol. III) 2011, 2100:351, 2170:351, 

2170:351 (Sparke), 2192:351; Skrycki 2016.

I.9 Map of the Duchy of Pomerania

Name: POMERANIAE / DVCATVS / TABVLA
Made by: Eilhardus Lubinus, Matthäus Merian
Published by: Merian Heirs
Place and date of publication: Frankfurt am Main 

1652
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 28.5 × 37.5 cm
Work: Topographia Elektoratus Brandenburgici et 

Ducatus Pomeraniae 
Museum Number: MS/S/822
Bibl.: Stelmach 1991, item 51.
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I.10 Map of Pomerania

Name: LE DUCHÉ DE POMERANIE/compris 
sous Le Cercle de la Haute Saxe./divisés suivant 
quil est presentement partagéentre la Couronne 
de Suede, et l'Eslecteur de Brandebourg./ ou 
sont LES DUCHÉS/ DE POMERANIE, DE 
STETTIN, DE WOLGAST, DE BARDT, DE 
CASSUBIE, et DE VANDLIE/ LA PRINCI-
PAUTÉ et ISLE DE RUGEN, LE COMTÉ DE 
GUTZKOW,/ LES SEIGNEURIES DE LOU-
WENBORCH et DE BUTOW./ A PARIS/ Chez 
le Sr. IAILLOT, Geographe ordinaire du Roy./ 
joignat les grands Augustins, aux 2. Globes, avec 
Privilege 1695 

Made by: Nicolas Sanson the Younger, Alexis Hu-
bert Jaillot

Published by: Alexis Hubert Jaillot
Place and date of publication: Paris 1704
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 45.6 × 64.7 cm
Work: ATLAS FRANÇOIS contenant les Cartes Ge-

ographiques dans les quelles sont tres exactement 
remarquez, les Empires, monarchies, royaumes et 
estats de l’Europe, de I’Asie, de I’Amerique [..].

Museum Number: MS/S/809
Bibl.: Stelmach 1991, item 39.

I.11 Map of Pomerania

Name: DUCATUS / POMERANIAE / novißi-
ma Tabula / in anteriorem et interiorem divisa, 
quatenus subsunt / CORONIS, / SUECIAE ET 
BORUSSIAE / cum infertis et adjacentibus Di-
tio- / nibus exhibita / a IOH. BAPTISTA HO-
MANN / Noribergae.

Made and published by: Johann Baptista Homann
Place and date of publication: Nuremberg c. 1716
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 32.7 × 38 cm
Work: GROSSER ATLAS über die Gantze Welt. in 

Kupfer gebracht und ausgefertigt von Johann Bap-
tist Homann. Cum Privileg Sacrae Caesarae Ma-
jest. 

Museum Number: MS/S/825
Bibl.: Stelmach 1991, item 56

I.12 Map of Pomerania

Name: POMERANIA / Vtraque / cum insertis 
vicinisq[ue] ditionibus / curante/ Christoph: 
Weigelio Norimb:

Made by: Johann Christoph Weigel, Michael Kau-
ffer,

Published by: Christoph Weigel, 
Place and date of publication: Nuremberg c. 1718
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 48.6 × 57 cm
Work: Atlas Manualis et Itinerarius Complectens 

Novae Geographiae Tabulas XXX cum Gratia et 
Privilegio Sacreae Caesareae Maiestatis Excusas 
a  Christophoro Weigelio Sculptore et Cive Norim-
bergensi

Museum Number: MS/S/827
Bibl.: Stelmach 1991, item 58

I.13 [Map of Pomerania, Prussia, 
Brandenburg and a part of Poland] 

Name: untitl.
Place and date of publication: [1721–1772]
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 29.3 × 42.2 cm
Museum Number: MS/S/803
Note: Anonymous piece of a map, probably a four-

plate map of Germany from the 18th cent. 

I.14 [Map of Pomerania, Prussia, 
Brandenburg and a part of Poland] 

Name: untitl. 
Place and date of publication: [France 1721–1772]
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 30 × 44.9 cm
Museum Number: MS/S/808
Note: Anonymous map fragment, probably from 

a French atlas from the 18th cent. Page number 
in the top right-hand corner: “No. 15”
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I.15 [Map of Pomerania, Prussia, 
Brandenburg and a part of Poland] 

Name: untitl. 
Date of issue: [1721–1772]
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 30 × 42.3 cm
Museum Number: MS/S/1008
Note: Anonymous map fragment, probably a  four-

plate map of Germany from the 18th cent. 

I.16 Map of the Margraviate of Brandenburg 
and Pomerania

Name: TABVLA / MARCHIONATVS / 
BRANDENBVRGICI / ET DVCATVS / PO-
MERANIAE / quae sunt Pars Septentrionalis / 
CIRCVLI SAXONIAE SVPERIORIS / novis-
sime edita / A IOH. BAPTISTA HOMANNO / 
Noriberg /Cum Privil. S.C.M. 

Made by: Johann Baptista Homann
Published by: Johann Baptista Homann, [Ernst 

Adelbulner]
Place and date of publication: Nuremberg after 

1726
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 42.1 × 53 cm
Work: [Neuer Atlas über die gantze Welt]
Museum Number: MS/S/804
Bibl.: Sandler Ch. 2005; Sandler Ch. 2001.

I.17 Map of the Duchy of Pomerania

Name: DUCHÉ / DE / POMERANIE.
Made by: Eilhardus Lubinus
Published by: Henri du Sauzet
Place and date of publication: Amsterdam 1734
Technique: copperplate engraving 
Dimensions: 18.4 × 25 cm
Work: Atlas portatif Composé de CCLXXXV cartes 

[…] 1734.
Museum Number: MS/S/821
Bibl.: Stelmach 1991, item 31.

I.18 Map of Saxony, Pomerania and 
Brandenburg

Name: PARTIE SEPTENTRIONALE / DU 
CERCLE DE HAUTE SAXE / qui contient / 
LE DUCHÉ DE POMÉRANIE ET LE MAR-
QUISAT DE BRANDEBOURG, / Par le S’ RO-
BERT DE VAUGONDY sils / de M.ROBERT 
Gèographe ordinaire du Roy. / Avec Privilege / 1751

Made by: Didier Robert de Vaugondy, 
Published by: Gilles Robert de Vaugondy, An-

toine-Chrètien Boudet
Place and date of publication: Paris 1751
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 48.3 × 55 cm
Work: Atlas Universel Par Robert et par de Vaugondy 

son fils. Paris, 1757
Museum Number: MS/S/833
Bibl.: Stelmach 1991, item 47.
Note: in the contents, an excerpt from the map of 

the Margraviate of Brandenburg

I.19 Map of the Duchy of Pomerania and 
Southern part of the Baltic coast

Name: DUCATUS / POMERANIA / cum magna 
/ MARIS BALTHICI / et Provinc: adnex: par-
te. / Ad delineat: novissim. / sculps. et excud. / 
ALBERT. CAROL. SEUTTER, Geogr. Caesar / 
Aug. Vind. by: Albert Carol Seutter

Published by: Tobias Conrad Lotter, 
Place and date of publication: Augsburg after 1757
Technique: copperplate engraving 
Dimensions: 19.1 × 25.4 cm
Work: ATLAS MINOR praecipua Orbis Terrerum 

imperia
Museum Number: MS/S/834
Bibl.: Stelmach 1991, item 60.
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I.20 Map of the Pomeranian Province

Name: KARTE / des / Königl. Preuss. Herzogthums 
/ VOR. und HINTER POMMERN / nach 
/ Speziellen Vermessungen entworfen / von / D. 
GILLY, / Königl. Preuss. Geheimen Ober= Bau-
rath / in Kupfer ausgeführt in Jahre / 1789 / von 
D. F. Sotzmann / K. Pr. Geh. Kr. Sec. u. Geogr. der 
Acad. d. Wissens. / zu Berlin. 

Made by: David Gilly 
Published by: Daniel Friedrich Sotzmann
Place and date of publication: Berlin 1789
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 97.6 × 210.2 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/1362
Bibl.: Stelmach 1991, item 71; Stelmach 1983, 237–

244.

I.21 Map of Pomerania from the atlas by 
Franz Joseph Reilly

Name: Des / HERZOGTHUMS / HINTER POM-
MERN / Greiffenbergischer / Flemmingscher 
/ Borkischer / Ostenscher / und / Daberscher 
Kreis / Nro 334.

Made by: Franz Joseph Reilly, Ignaz Albrecht 
Published by: Franz Joseph Reilly
Place and date of publication: Vienna 1789
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 23.5 × 29 cm
Work: Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und 

zu Anton Friedrich BÜSCHINGS grosser Erdbes-
chreibung in drey Theilen herausgegeber von Franz 
Joseph Reilly. Gestochen Ignaz ALBRECHT

Museum Number: MS/S/828
Bibl.: Stelmach 1991, item 79.

I.22 Map of Pomerania from the atlas by 
Franz Joseph Reilly

Name: Des / HERZOGSTHUMS / HINTER 
POMMERN / saatziger / pyritzischer / und / 
greiffenhagischer / Kreis / NRO 335.

Made by: Franz Joseph Reilly, Ignaz Albrecht
Published by: Franz Joseph Reilly
Place and date of publication: Vienna 1789
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 25.7 × 29.1 cm
Work: Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und 

zu Anton Friedrich BÜSCHINGS grosser Erdbes-
chreibung in drey Theilen herausgegeber von Franz 
Joseph Reilly. Gestochen Ignaz ALBRECHT

Museum Number: MS/S/1002
Bibl.: Stelmach 1991, item 79.

I.23 Map of Pomerania from the atlas by 
Franz Joseph Reilly

Name: Des / HERZOGSTHUMS / HINTER 
POMMERN / Saatziger / Pyritzischer / und / 
Greiffenhagischer / Kreis / Nro 335.

Made by: Franz Joseph Reilly, Ignaz Albrecht
Published by: Franz Joseph Reilly
Place and date of publication: Vienna 1789
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 25.7 × 29 cm
Work: Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und 

zu Anton Friedrich BÜSCHINGS grosser Erdbes-
chreibung in drey Theilen herausgegeber von Franz 
Joseph Reilly. Gestochen Ignaz ALBRECHT

Museum Number: MS/S/862
Bibl.: –

I.24 Section from the atlas of Pomerania 

Name: THEIL von Pommern Jung. SECT. 32 Sect. 
22 Partie de la POMERANIE

Made by: Carl Ferdinand Weiland 
Published by: Weimar Geographisches Institut
Place and date of publication: Weimar 1809
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 30.5 × 40.5 cm
Work: Topographisch-militairischer Atlas von den 

Herzogthümern POMMERN schwedischen und 
Preussischen Antheils in 20 Blättern herausgegeben 
von dem GEOGRAPHISCHEN INSTITUTE

Museum Number: MS/S/823
Bibl.: Stelmach 1991, item 80.
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I.25 Map of Brandenburg and Pomerania

Name: BRANDENBURG / und / POMMERN
Made by: Wilhelm Jättnig, v. Schlieben 
Published by: UNKN
Place and date of publication: Berlin 1823
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 34.3 × 38 cm
Work: Zur allgemeine Encyklopädie der Wissenschaf-

ten und Künste von Ersch und Gruber
Museum Number: MS/S/835
Bibl.: – 

I.26 Map of Szczecin governmental districts 

Name: CHARTE / von Königlich Preussischen Regi-
erungsbezirk / Stettin / nach seiner Eintheilung in 
13 Kreise

Made by: C.A. Eyraud
Published by: UNKN
Place and date of publication: Neuhaldensleben 

1836
Technique: lithograph
Dimensions: 33.8 × 38.1 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/836
Bibl.: – 

I.27 Map of Szczecin

Name: STETTIN
Made by: Joseph Edmund Woerl, Bartholomew 

Herder,
Published by: Verlag Herder
Place and date of publication: Freiburg im Breisgau 

1838
Technique: lithograph
Dimensions: 40.2 × 48 cm
Work: Atlas von Central Europa 
Museum Number: MS/S/846
Bibl.: https://archive.org/details/dr_stettin-

entworfen-und-bearbeitet-von-woerl-gestochen-
unter-seiner-leitung-10094050, (accessed: 
3.08.2022).

I.28 Map for military exercises covering the 
districts of Gryfino and Pyrzyce

Name: KARTE / für die Uebungen / des 2ten. 
Armee Corps / 1845

Made by: Topographischen Bureau des Königlich 
Preussischen Generalstabes

Published by: Schropp u. Co.
Place and date of publication: Berlin 1845
Technique: lithograph
Dimensions: 53.3 × 61.3 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/1375
Bibl.: Engelmann 1858
Not.: operational map in the contents.

I.29 Map of the Pomeranian Province

Name: PROVINZ / POMMERN. / 1849.
Made by: Renner, Carl Ehricht
Published by: Geogr. Anstalt des Bibliogr. Instituts 

in Hildburgh. u. Neu York
Place and date of publication: 1849
Technique: steel engraving
Dimensions: 18,1 × 24,4 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/837
Bibl.: – 
Note: the contents of the map include plans of Ko-

szalin, Szczecin, Słupsk, Stargard, Świnoujście, 
Greifswald, Stralsund.

I.30 Map of the Pomeranian Province

Name: DIE PROVINZ / POMMERN, / bestehend 
aus den Regierungs Bezirken: / Stettin, Cöslin & 
Stralsund. / ENTWORFEN von HEINRICH 
BERGHAUS. / Gezeichnet von Hermann 
Berghaus. 

Made by: Heinrich Berghaus, Hermann Berghaus, 
Alt 

Published by: Justus Perthes
Place and date of publication: Gotha 1862
Technique: Chromolithograph
Dimensions: 23.8 × 32.6 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/838
Bibl.: – 
Note: map of Szczecin area in bottom right corner
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I.31 Map of the Pomeranian Province

Name: PROVINZ POMMERN.
Made by: Karl Sohr, Heinrich Berghaus, Friedrich 

Handtke
Published by: Carl von Flemming
Place and date of publication: Głogów 1884
Technique: print
Dimensions: 29.6 × 40.5 cm
Work: Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der 

Erde
Museum Number: MS/S/864
Bibl.: https://archive.org/details/dr_provinz-

pommern-druck-und-verlag-von-carl-flemming-
to-accompany-sohr-be-11653017 (2.08.2022)

I.32 Map of Pomerania

Name: CARTE DE LA POMÉRANIE / par / V.A. 
Malte-Brun 

Made by: Victor Adolph Malte-Brunn
Published by: Erhard
Place and date of publication: Paris 1885
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 29.3 × 41 cm
Work: L’Allemagne illustrèe: gèographie, histoire, 

 administration, statustique
Museum Number: MS/S/839
Bibl.: – 

I.33 Topographic map of the area of Stargard

Name: untitl. [margins cut to frame]
Made by: UNKN
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: [1890]
Technique: print
Dimensions: 29.4 × 34.7 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/1356
Bibl.: – 

I.34 Topographic map of the area of Stargard 
(Messtischblatt)

Name: Stargard. / (In Pommern)
Made by: UNKN
Published by: Königlich Preußische Landesauf-

nahme
Place and date of publication: 1891
Technique: print
Dimensions: 46 × 46.1 cm
Work: – 
Museum Number: MS/H/192
Bibl.: –

I.35 Topographic map of the area of 
Wierzbno (Messtischblatt)

Name: Werben / in Pommern.
Made by: UNKN
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: [Berlin 1891]
Technique: print 
Dimensions: 46.7 × 46.4 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1274
Bibl.: –

I.36 [Topographic map of the area of 
Stargard]

Name: untitl.
Made by: UNKN 
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: [1893]
Technique: print
Dimensions: 29.4 × 35.1 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/856
Bibl.: –
Note: the map is from the series Karten des 

Deutschen Reiches 1:100 000; probably sheet 
188.
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I.37 Map of north-eastern Germany

Name: NORDOSTDEUTSCHLAND.
Made by: UNKN
Published by: Bibliographisches Institut in Leipzig
Place and date of publication: end of 19th cent. 
Technique: chromolithograph
Dimensions: 26.6 × 22.4 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/840
Bibl.: –
Note: the contents of the map include enlarged ar-

eas of Szczecin, Gdańsk, Königsberg, Wrocław 
and the Upper Silesian Industrial Region.

I.38 Topographic map of the area of Dolice 
(Messtischblatt)

Name: DÖLITZ. / in Pom.
Made by: Schmidt, Knobelsdorf, Dahl
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: Berlin 1934 [1892]
Technique: print 
Dimensions: 46.6 × 46.3 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/1273
Bibl.: –

I.39 Map of the area of Stargard

Name: Umgebung von Stargard i. Pom.
Made by: UNKN
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: Berlin after 1941 

[1937]
Technique: print
Dimensions: 54.2 × 65.7 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1272
Bibl.: –

I.40 Map of a part of Western Pomerania

Name: Szczecin
Made by: Stanisław Kozierowski
Published by: The Western Institute in Poznań
Place and date of publication: Poznań 1945 [1932]
Technique: print
Dimensions: 54.2 × 65.7 cm
Work: Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny 

Zachodniej. Z. 1, Słupsk, Kołobrzeg, Szczecin, Piła
Museum Number: MS/S/1311
Bibl.: –

I.41 Topographic map of Stargard 
(Messtischblatt)

Name: STARGARD
Made by: Greve, Spremberg
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: Berlin 1945 [1890, 

1922]
Technique: print
Dimensions: 46.3 × 46.3 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1355
Bibl.: –

I.42 Railway map of Pomerania 

Name: Koleje / Pomorza / Przedodrzańskiego
Made by: Bolesław Czwójdziński
Published by: UNKN
Place and date of publication: 1946
Technique: print
Dimensions: 30.4 × 42.3 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1381
Bibl.: –
Reverse:
Mapa Schematyczna / linij kolejowych / DOKP 

Szczecin
Dimensions: 27 × 39.6 cm

I.43 Map of part of Poland

Name: SZCZECIN
Made by: UNKN
Published by: Wojskowy Instytut Geograficzny 

Sztabu Generalnego W.P.
Place and date of publication: Warszawa 1947
Technique: print
Dimensions: 47 × 42.7 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/841
Bibl.: Konopska B. 2012.
Note: Part 1 map of Poland 1:500 000
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I.44 A road and administration map of 
Western Pomerania 

Name: POMORZE ZACHODNIE / MAPA KO-
MUNKACYJNO-ADMINISTRACYJNA

Made by: UNKN
Published by: Państwowe Poznańskie Zakłady 

Graficzne
Place and date of publication: Warszawa 1948
Technique: print
Dimensions: 55.5 × 67.4 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1345
Bibl.: Konopska B. 2012.

I.45 Historic map of the pre-war Pomeranian 
Province, the so-called Heimatkarte

Name: Pommerland
Made by: Alfred Schwenn
Published by: UNKN
Place and date of publication: Stettin – Lübeck 1953
Technique: print
Dimensions: 74 × 107.4 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1014
Bibl.: –

I.46 Map of Poland

Name: FIZYCZNA / MAPA POLSKI
Made by: Michał Janiszewski, T. Garlej
Published by: Centralny Urząd Geodezji i  Kar-

tografii, Państwowe Przedsiębiorstwo Wy-
dawnictw Kartograficznych 

Place and date of publication: Warszawa 1953
Technique: print
Dimensions: 112 × 134.5 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1378
Bibl.: Konopska B. 2012.
Note: approved for school use

I.47 Map of Stargard County

Name: MAPA POWIATU STARGARDZKIEGO
Made by: UNKN
Published by: Centralny Urząd Geodezji i  Kar-

tografii, Państwowe Przedsiębiorstwo Wy-
dawnictw Kartograficznych 

Place and date of publication: Warszawa, 1955
Technique: print
Dimensions: 48 × 79 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1382
Bibl.: Konopska 2012.
Note: temporary map for official use no. 112

I.48 Map of Lake Miedwie 

Name: AKWEN JEZIORA / „MIEDWIE”
Made by: UNKN
Published by: Sailing Club of the Polish Tourist and 

Sightseeing Society in Stargard
Place and date of publication: Stargard after 1955
Technique: manuscript
Dimensions: 74.6 × 49.2 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1309
Bibl.: –

II. Maps of other regions

II.1 School map of the Province of 
Brandenburg 

Name: BAMBERGS HEIMATSKARTE DER 
PROVINZ BRANDENBURG. 

Made by: C.L. Keller 
Published by: Carl Chun
Place and date of publication: Berlin 1910 
Technique: lithograph
Dimensions: 39.1 × 50.2 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/925
Bibl.: –
Note. includes a  breakdown of the Province of 

Brandenburg
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II.2 Map of Myślibórz County

Name: Silva – Karte des Kreises Soldin
Made by: UNKN
Published by: Bogdan Gisevius, Willy Holz
Place and date of publication: Berlin 1920s
Technique: print
Dimensions: 34 × 38.5 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/919
Bibl.: –

II.3 Topographic map of the area of Ściechów 
(Messtischblatt)

Name: Fahlenwerder
Made by: Richter, Wenzel 
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: Berlin 1934 [1893]
Technique: print 
Dimensions: 46.4 × 46.6 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/921
Bibl.: –

II.4 Topographic map of the area of Buszów 
(Messtischblatt)

Name: Büssow
Made by: UNKN
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: Berlin 1936 [1893, 

1934]
Technique: print 
Dimensions: 46.1 × 46.1 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/920
Bibl.: –

II.5 Topographic map of the area of Karsko 
(Messtischblatt)

Name: Karzig
Made by: Voss
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: Berlin 1936 [1891]
Technique: print 
Dimensions: 46.1 × 46.5 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/923
Bibl.: –
Note: two identical maps under one museum num-

ber

II.6 Topographic map of the area of 
Zgorzelec (Messtischblatt)

Name: Görlitz
Made by: [Burghausen]
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: Berlin 1937 [1888]
Technique: print 
Dimensions: 46.2 × 48 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/924
Bibl.: –

II.7 Topographic map of the area of Barlinek 
(Messtischblatt)

Name: Berlinchen 
Made by: UNKN
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme
Place and date of publication: Berlin 1938 [1892, 

1934]
Technique: print 
Dimensions: 46.7 × 46.7 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/922
Bibl.: –

II.8 [Eastern Prussia (part)]

Name: untitl. (cut to frame)
Made by: UNKN
Published by: [Reichsamts für Landesaufnahme]
Place and date of publication: [Berlin after 1918]
Technique: print
Dimensions: 57.5 × 69.4 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/387
Bibl.: –
Note: probably a  map from the Reichskarte series 

(Großblatt / Einheilsblatt 45 Johannisburg – 
Bialla – Friedrichshof – Gehsen) 1:100 000
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II.9 [Map of the area of Tylża]

Name: untitl. (cut to frame)
Made by: UNKN
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme 
Place and date of publication: [Berlin after 1918]
Technique: print
Dimensions: 57.2 × 66.7 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/388
Bibl.: –
Note: probably a  map from the Reichskarte series 

(Großblatt / Einheilsblatt 5 Heinrichswalde –
Tilsit – Skaisgurrej – Szillen) 1:100 000 

II.10 [Map of the area of Tylża]

Name: untitl. (cut to frame)
Made by: UNKN
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme 
Place and date of publication: [Berlin after 1918]
Technique: print
Dimensions: 57.2 × 66.7 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/389
Bibl.: – 
Note: probably a  map from the Reichskarte series 

(Großblatt / Einheilsblatt 5 Heinrichswalde –
Tilsit – Skaisgurrej – Szillen) 1:100 000 

II.11 [Map of the area of Tylża]

Name: untitl. (cut to frame)
Made by: UNKN
Published by: Reichsamts für Landesaufnahme 
Place and date of publication: [Berlin after 1918]
Technique: print 
Dimensions: 57.2 × 66.2 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/390
Bibl.: –
Note: probably a  map from the Reichskarte series 

(Großblatt / Einheilsblatt 5 Heinrichswalde –
Tilsit – Skaisgurrej – Szillen) 1:100 000 

III. Maps and views of towns

III.1 Szczecin town view map 

Name: ALTEN STETTIN
Made and published by: Georg Braun, Frans Ho-

genberg
Place and date of publication: Köln c. 1600
Technique: copperplate engraving with hand col-

ouring
Dimensions: 33.5 × 48 cm
Work: Contrafactur und Beschreibung von den 

vornembsten Stten der Welt. Liber Quartus / Georg 
Hogenberg – Cöln: Franciscus Hogenberg. 

Museum Number: MS/S/51
Bibl.: Krogt, (Vol. IV-22) 1997. 4218.

III.2 Toruń

Name: THORVNIVM.
Made by: Andreas Cellarius
Published by: Gillis Janssonius Valckenier
Place and date of publication: Amsterdam [1659]
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 10.5 × 12.7 cm
Work: Regni Poloniae Magnique Ducatus Lituaniae 

omniumque regionum juri Polonico subjectorum 
novisima descriptio, vrbium potissimarum icones 
[…] et delinitionem [!] hujus regni geographicam 
oculis subjiciens studio Andreae Cellarii.

Museum Number: MS/S/52
Bibl.: Dzikowski 1940, item 89.

III.3 Siege of Szczecin in 1659

Name: DISSEGNO DI / Stettin in Pomerania asse-
diato et attaccato dall' Armi Imperiali. / alli 29 
di Settembre sino alli 15. di Nouembre 1659.

Made by: Gualdo Priorato Galaezzo
Published by: [Christoph Riegel]
Place and date of publication: [Vienna 1670 or 1696]
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 29.5 × 38 cm
Work: Historia di Leopoldo Cesare, continente le cose 

piu memorabili successe in Europa, dal 1656 fino al 
1670. Descritta dal co. Galeazzo Gualdo Priorato 
[...]. [Parte prima – parte terza].

Museum Number: MS/S/41
Bibl.: Stelmach 1998, item 101; Blühm, Jäger. 1991, 

item 12.
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III.4 Siege of  Wolin in 1659

Name: Wolin in Pomerania assediato, et espugna-
to / per forza: di commissione del Maresciallo 
Generale / Conte di Souches Imperiale dal Sar-
gente Generale / di Battaglia Conte Giovanni 
Ricardo di / staremberg adi 6 di Settembre 1659. 

Made by: Gualdo Priorato Galaezzo, Jacob Holst, 
Marco Boschini

Published by: Giovanni Baptista Hacque
Place and date of publication: Vienna [1696]
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 30.2 × 27.2 cm
Work: Historia di Leopoldo Cesare, continente le cose 

piu memorabili successe in Europa, dal 1656 fino al 
1670. Descritta dal co. Galeazzo Gualdo Priorato 
[...]. [Parte prima – parte terza].

Museum Number: MS/S/43
Bibl.: Stelmach 1991, item 112.

III.5 Swedish camp near Copenhagen

Name: Castra Suedica ad / HAFFNIAM, / Figi 
caepta d.29. Octobr. An.1648. et soluta d.27. 
May An.1660. / quibus Haffnia Metropolis Dani-
ae et Regum sedes vno Anno sex mensibus et / 27. 
diebus obsessa fuit. 

Made by: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von 
Pufendorf

Published by: Christoph Riegel
Place and date of publication: Nuremberg 1696
Technique: print
Dimensions: 29.5 × 38 cm
Work: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indice

Museum Number: MS/S/41
Bibl.: https://www.digitalcommonwealth.org/

search/commonwealth:ht250236v (access: 
29.08.2022)

III.6 Krzyżtopór Castle

Name: Elegantissima / et bene munita Arx. / CHR-
ZISTOPORA. / a Suecis per insidias occupata et 
praesidio / firmata A. 1655

Made by: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von 
Pufendorf

Published by: Christoph Riegel
Place and date of publication: Nuremberg 1696
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 24.5 × 30.6 cm
Work: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indice

Museum Number: MS/S/55
Bibl.: Heyduk 1971, item 65.

III.7 Wiśnicz Castle

Name: Arx / WISCHNI / ZENSIS/ munitissima, et 
Monasterium / à Rege Sueciae ad deditione[m]. / 
compulsa, victoris arbitrio, / se sine ullis conditioni-
bus – / permiserunt die men: / sis Septembris. anni 

– / M. DC. LV.
Made by: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von 

Pufendorf
Published by: Christoph Riegel
Place and date of publication: Nuremberg 1696
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 25.3 × 31.7 cm
Work: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indice

Museum Number: MS/S/54
Bibl.: Heyduk 1971, item 105.

III.8 Świecie Castle

Name: Ichnographia Castri / SCHWETZ/ in Po-
merellia ab Exercitu R.M. Sueciae d. 4. / Octob: 
1655. occupati.

Made by: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von 
Pufendorf

Published by: Christoph Riegel
Place and date of publication: Nuremberg 1696
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 24.7 × 31.5 cm
Work: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indice

Museum Number: MS/S/462
Bibl.: Heyduk 1971, item 85.
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III.9 Tenczynek Castle

Name: Ichnographia / Arcis munitissimae – / TIN-
ZCHINENSIS / quae tribus ac dimidiato miliari-
bus / Cracovia distat et à Suecis capta / fuit mense 
Anno 1655

Made by: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von 
Pufendorf

Published by: Christoph Riegel
Place and date of publication: Nuremberg 1696
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 28.3 × 37.5 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/53
Bibl.: Heyduk 1971, item 90.

III.10 Battle of Filipów

Name: Proelium ad Oppidum Phillippoua / 12 Octob: 
1656 quo à Rega. Mtis. Suecia exercitu duc: / tore 
Gustauo Ottone comite Steenbockio campi Mar-
schallo, coe: / sa fugataq:[ue] dunt Lithuanorum 
Decem millia sub duce Goncziewski / magno The-
saurario.

Made by: Erik Jönsson Dahlberg, Samuel von 
Pufendorf

Published by: Christoph Riegel
Place and date of publication: Nuremberg 1696
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 28.4 × 37 cm
Work: De rebus a Carolo Sveciae Rege, gestis commen-

tariorum libri septem, elegantissimus tabulis aentis 
exornati cum triplici indice

Museum Number: MS/S/464
Bibl.: –

III.11 Birże castle and stronghold

Name: Prospect von dem Schloss und Vestung Birsen, 
in Littauen so A[nn]o 1704. d[i]e. 16 Aug:[usti] von 
/ den Herrn General Mojoren und Vice Gouverneu-
ren über Curland e.[t] Graff Adam Ludwig Lewen-
haupt belagert / und attaquieret und nach dem die 
Approchen in den Graben avancieret den Sept mit 
accord eingenommen worden

Made by: Samuel Faber, Johann Lithen, Ludwig 
Christoph Glotsch

Published by: Christoph Riegel
Place and date of publication: Nuremberg – Frank-

furt – Leipzig c. 1705
Technique: copperplate engraving
Dimensions: 28.3 × 37 cm 
Work: –
Museum Number: MS/S/463
Bibl.: https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/ 

bsb11297982?page=2,3, (access: 30/8/2022) 

III.12 Map of Stargard

Name: PLAN / DER Stadt / STARGARD in Pom-
mern 

Made by: UNKN
Published by: Königlich Preußische Landesauf-

nahme 
Place and date of publication: Berlin 1907
Technique: print
Dimensions: 29.4 × 35.1 cm
Work: – 
Museum Number: MS/S/886
Bibl.: –

III.13 Map of Stargard

Name: PLAN / DER STADT / STARGARD 
i.Pom. bearbeitet….

Made by: UNKN
Published by: Städtischen Vermessungsamt
Place and date of publication: 1923
Technique: print 
Dimensions: 66 × 77 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1161
Bibl.: –
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III.14 Map of Stargard

Name: PLAN der STADT / STARGARD i. Pom. 
/ 1926

Made by: K. Schmidt
Published by: –
Place and date of publication: 1926
Technique: coloured print
Dimensions: 126.5 × 47.2 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1163
Bibl.: –

III.15 Map of Stargard

Name: STARGARD i. Pom. / PHARUS PLAN 
G.m.b.H Berlin N 54, Schwedter Str. 263 

Made by: –
Published by: Pharus-Plan G.m.b.H
Place and date of publication: Berlin 1936–1938
Technique: chromolithograph
Dimensions: 67.5 × 47.2 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/1162
Bibl.: –

III.16 Map of Stargard

Name: PLAN MIASTA STARGARDU
Made by: UNKN
Published by: UNKN
Place and date of publication: [Stargard 1946–1950]
Technique: manuscript
Dimensions: 47.8 × 67.6 cm
Work: –
Museum Number: MS/S/885
Bibl.: –
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I.34 Mapa topograficzna okolic Stargardu  |  Topographic map of the area of Stargard
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I.35 Mapa topograficzna okolic Wierzbna  |  Topographic map of the area of Wierzbno
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I.37 Mapa północno-wschodnich Niemiec  |  Map of north-eastern Germany
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I.38 Mapa topograficzna okolic Dolic  |  Topographic map of the area of Dolice
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I.41 Mapa topograficzna Stargardu  |  Topographic map of Stargard
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I.42 Mapa kolejowa Pomorza  |  Railway map of Pomeraniaa 
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I.48 Mapa jeziora Miedwie  |  Map of Lake Miedwie 
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II.2 Mapa powiatu myśliborskiego  |  Map of Myślibórz County
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II.3 Mapa topograficzna okolic Ściechowa  |  Topographic map of the area of Ściechów
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II.4 Mapa topograficzna okolic Buszowa  |  Topographic map of the area of Buszów
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II.5 Mapa topograficzna okolic Karska  |  Topographic map of the area of Karsko
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II.6 Mapa topograficzna okolic Zgorzelca  |  Topographic map of the area of Zgorzelec
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II.7 Mapa topograficzna okolic Barlinka  |  Topographic map of the area of Barlinek
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III.2 Toruń  |  Toruń
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III.12. Plan Stargardu  |  Map of Stargard
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