
81Cz onkowie Zespo u Historii KartograÞ i przy Instytucie Historii Nauki PAN w 2015 r.

Jerzy Ostrowski

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

mgr (em. pracownik Instytutu GeograÞ i 

i Zagospodarowania Przestrzennego UW). 

W Zespole Historii KartograÞ i od 1976 

roku.

Zainteresowania naukowe: 

historia kartograÞ i polskiej i obcej dotycz -

cej wspó czesnego obszaru Polski w XIX 

i XX wieku; teoretyczne podstawy karto-

graÞ i, nazewnictwo geograÞ czne.

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem 

osi gni  zwi zanych z histori  karto-

graÞ i: 

urodzony 10 marca 1938 r. w ukowie 

(woj. lubelskie). W 1960 r. uko czy  studia na Wydziale Biologii i Nauk o Zie-

mi Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskuj c tytu  magistra geograÞ i ze specjal-

no ci  kartograÞ a. W latach 1961–1963 asystent prof. S. Pietkiewicza w Kate-

drze KartograÞ i w Instytucie GeograÞ i Uniwersytetu Warszawskiego i redaktor 

kartograf „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej” w Pa stwowym Wydawnictwie 

Naukowym. Od 1967 r. pracownik naukowo-techniczny na stanowisku specja-

listy i starszego specjalisty w Pracowni KartograÞ i (po 1994 r. Pracowni Karto-

graÞ i i Systemów Informacji GeograÞ cznej) w Instytucie GeograÞ i (po 1974 r. 

w Instytucie GeograÞ i i Przestrzennego Zagospodarowania) Polskiej Akademii 

Nauk. Od stycznia 2004 r. na emeryturze. Jednocze nie od 1969 r. cz onek re-

dakcji (w l. 1984–1995 redaktor naczelny) kwartalnika „Polski Przegl d Kar-

tograÞ czny”, w l. 1969–1984 cz onek redakcji miesi cznika „Poznaj wiat”, 

a w l. 1984–1987 redaktor naczelny w Pa stwowym Przedsi biorstwie Wydaw-

nictw KartograÞ cznych.

W Zespole Historii KartograÞ i przy obecnym Instytucie Historii Nauki PAN 

od 1976 r., po zorganizowaniu II Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Karto-

graÞ i w Warszawie w listopadzie 1976 roku. Uczestnik 27 (z dotychczasowych 

28) ogólnopolskich konferencji, w czasie których wyg osi  19 referatów i komu-

nikatów. By  wspó organizatorem siedmiu konferencji, inicjatorem ich „regio-

nalnego” nurtu (konferencje o dawnej kartograÞ i Karpat, Sudetów, Królestwa 

Polskiego, Prus Wschodnich i Galicji) oraz wspó redaktorem dziewi ciu tomów 

serii „Z Dziejów KartograÞ i”. W latach 1998–2003 by  wspó redaktorem reedy-

cji „przegl dów chronologiczno-bibliograÞ cznych kartograÞ i polskiej” Boles a-
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wa Olszewicza. W latach 2007–2011 by  wiceprzewodnicz cym Zespo u. Od 

1977 r. publikuje sprawozdania z konferencji i posiedze  Zespo u w „Polskim 

Przegl dzie KartograÞ cznym”, „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” oraz 

miesi czniku „Geodeta”.

Zainteresowania i dzia ania w zakresie historii kartograÞ i to przede wszyst-

kim historia kartograÞ i polskiej XIX i XX wieku, w tym tzw. szko y romerow-

skiej oraz dorobku okresu Polski Ludowej (monograÞ a oraz ok. 40 artyku ów 

i notatek w „Polskim Przegl dzie KartograÞ cznym” i materia ach ró nych kon-

ferencji), a tak e dzieje kartograÞ i powszechnej (seria popularnych artyku ów 

w „Poznaj wiat” w 1983 r.); ponadto polskie i obce pi miennictwo po wi cone 

historii kartograÞ i (wydzielone w cokwartalnych bie cych selektywnych biblio-

graÞ ach publikowanych od 1969 r. w „Polskim Przegl dzie KartograÞ cznym”) 

oraz dorobek czo owych polskich kartografów i historyków kartograÞ i.

Inne wybrane zainteresowania i dzia ania: teoretyczne podstawy kartograÞ i 

(w latach 1968–1984 cz onkostwo Komisji Przekazu KartograÞ cznego Mi dzy-

narodowej Asocjacji KartograÞ cznej); metody przedstawiania rze by na terenu na 

mapach (m.in. dwa nowe uj cia obrazu hipsometrii Polski); kompleksowe atlasy 

tematyczne, w tym udzia  w opracowaniu i zredagowaniu obu atlasów narodowych 

Polski; popularyzacja kartograÞ i w encyklopediach powszechnych (m.in. mapy 

i wszystkie has a kartograÞ czne w 31-tomowej „Wielkiej Encyklopedii PWN” 

z lat 2001–2005); nazewnictwo geograÞ czne (m.in. wspó redakcja 12-cz ciowej 

publikacji „Nazewnictwo geograÞ czne wiata” w latach 2004–2010); regionaliza-

cja Þ zycznogeograÞ czna Polski (w tym zreformowanie w 1968 r. hierarchicznego 

podzia u kraju na jednostki naturalne, wspólnie z J. Kondrackim).

Wybrane publikacje

Mapy hipsometryczne Polski. Przegl d historyczno-bibliograÞ czny1. , „Do-

kumentacja GeograÞ czna”, Instytut GeograÞ i PAN, Warszawa 1969, z. 1, 175 s.

Geneza Romerowskiej szko y hipsometrycznej2. , „Polski Przegl. Kartogra-

Þ czny”, t. 3, 1971, nr 2, s. 49–57.

Dzia alno  profesora Stanis awa Pietkiewicza w zakresie historii karto-3. 

graÞ i (w setn  rocznic  urodzin), w: Dwudziestolecie Zespo u Historii KartograÞ i 

przy Instytucie Historii Nauki PAN, „Z Dziejów KartograÞ i”, t. 7, red. J. Ostrow-

ski i W. Wernerowa, Warszawa 1995, s. 59–71; wspó autor: Jan Szeliga.

BibliograÞ a publikacji o Eugeniuszu Romerze, jego dzia alno ci i pracach4. , 

w: Eugeniusz Romer, geograf i kartograf trzech epok. Materia y Sesji Naukowej, 

„Studia i Materia y z Historii KartograÞ i”, 19, 2004, s. 162–178.

Drogi i bezdro a realizacji polskich atlasów narodowych5. , w: Spo eczna 

i edukacyjna rola kartograÞ i w Polsce, „Materia y Ogólnopolskich Konferencji 

KartograÞ cznych”, t. 26, 2005, s. 32–54.
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Komisja KartograÞ czna Polskiego Towarzystwa GeograÞ cznego 1966–6. 

–2000, „Biblioteka Polskiego Przegl du KartograÞ cznego”, t. 2, 2009, 112 s.

Pierwsze polskie mapy poszczególnych regionów Ziem Zachodnich i Pó -7. 

nocnych z lat 1945–1948, w: KartograÞ a w regionie, „Prace i Studia Kartogra-

Þ czne”, t. 2, 2010, s. 74–93.

„8. Atlas Polski wspó czesnej” lwowskiej i wroc awskiej Ksi nicy-Atlas 

jako prekursor nowoczesnych szkolnych atlasów Polski, w: Od atlasu do kolekcji. 

W 440. rocznic  I wydania atlasu Abrahama Orteliusa, „Z Dziejów KartograÞ i”, 

t. 16, red. J. Ostrowski i R. Skrycki, Szczecin 2011, s. 171–192; wspó autorka: 

Barbara Przy uska.

Praca Henryka Merczynga z 1913 roku o radziwi owskiej mapie Wielkie-9. 

go Ksi stwa Litewskiego i jej wp yw na polskie badania dok adno ci dawnych 

map, w: Dawne mapy jako ród a w badaniach geograÞ cznych i historycznych, 

„Z Dziejów KartograÞ i”, t. 18, red. B. Konopska i J. Ostrowski, Warszawa 2014, 

s. 35–52.

Polskie pi miennictwo po wi cone historii kartograÞ i morskiej (Przegl d 10. 

chronologiczno-bibliograÞ czny), w: KartograÞ a morska i krain nadmorskich, red. 

R. Skrycki, Szczecin 2014, s. 177–204.

Kontakt: jostrow@wp.pl


