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Piotr Grabowski 

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

mgr in . (emerytowany pracownik O rodka 

Bada  Naukowych im. W. K trzy skiego 

w Olsztynie w latach 1980–2010, st. ku-

stosz, kustosz dyplomowany). W Zespole 

Historii KartograÞ i od 1995 roku.

Zainteresowania naukowe: 

kartograÞ a obszaru Ziem Pruskich, Warmii, 

Prus Wschodnich oraz Warmii i Mazur po 

1945 r. Analiza kartograÞ czno-historyczna 

materia ów kartograÞ cznych w zbiorach 

placówek archiwalnych i bibliotek oraz 

sposoby opracowania katalogowego zawar-

to ci ocala ych zbiorów. KartograÞ a gleb i mapy u ytkowania ziemi – zwi zane 

ze specjalno ci  in yniersk . Inwentaryzacja obiektów zabytkowych opracowy-

wanych metod  fotogrametrii naziemnej – zwi zane ze specjalno ci  magistersk . 

KartograÞ a i reprodukcja kartograÞ czna. Krajoznawstwo polskie i angloj zyczne, 

licencjonowane przewodnictwo PTTK, fotograÞ a dokumentalna, muzyka (dyplom 

P SM – fortepian). 

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem osi gni  zwi zanych

z histori  kartograÞ i: 

Piotr Grabowski uko czy  studia na Wydziale Geodezji Urz dze  Rolnych Wy -

szej Szko y Rolniczej w Olsztynie w 1966 r. oraz Podyplomowe Studium In-

formacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim w 1985 roku. Pracowa  na 

stanowisku asystenta i starszego asystenta na Wydziale Geodezji Urz dze  Rol-

nych WSR, a po zmianie struktury w latach 1966–1980 na Wydziale Geodezji 

i Fotogrametrii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Bra  udzia  w pra-

cach naukowych i zespo owych przy inwentaryzacji fotogrametrycznej najstar-

szych zabytków architektury sakralnej i pa acowej na Warmii i Mazurach w celu 

ich rewitalizacji oraz w pracach archeologicznych w Garbinie k. Fromborka i na 

Polach Grunwaldu. Opracowywa  fotomapy i fotoplany s u ce do organizowania 

przestrzeni i sporz dzania projektów w przedmiocie planowania przestrzennego 

na uczelni. Uczestniczy  w badaniach naukowych z zakresu geodezji in ynie-

ryjnej, klasyÞ kacji gruntów i bonitacji gleb, podczas tworzenia i wprowadzania 

w Polsce (w pocz tku lat 70. XX w.) krajowej mapy glebowo-rolniczej i regional-

nych map bonitacyjnych. Po przej ciu do O rodka Bada  Naukowych – jako star-

szy kustosz, a po specjalistycznych egzaminach w PAN w 1992 r. jako „kustosz 
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dyplomowany” prowadzi  Pracowni  KartograÞ i i Dokumentacji MikroÞ lmowej. 

Równocze nie prowadzi  badania unikalnych materia ów kartograÞ cznych w olsz-

ty skich zbiorach, które wykorzystywa  do referatów i publikacji w naukowych 

czasopismach regionalnych („Komunikaty Mazursko-Warmi skie”, „Mazovia”, 

„Mr gowskie Studia Historyczne”). Uczestnicz c w lokalnych konferencjach 

organizowanych przez OBN, Muzeum Warmii i Mazur, UWM i Oddzia  PTH 

w Olsztynie, prezentowa  kartograÞ  Prus, specyÞ k  zmian topograÞ cznych, 

historycznych i nazewniczych w wybranych dokumentach kartograÞ cznych. 

Wspó organizowa  jubileuszow , XX Ogólnopolsk  Konferencj  Historyków 

KartograÞ i w Olsztynie w 1995 roku. 

Wybrane publikacje

Okoliczno ciowe wydanie mapy Polski z 1910 roku, 1. „Polski Przegl. Karto-

graÞ czny”, t. 21, 1989, nr 3–4, s. 152–154. 

Obraz terytorium Prus Wschodnich w kartograÞ i XV–XIX w2. ., w: Ziemie 

dawnych Prus Wschodnich w kartograÞ i, „ Z Dziejów KartograÞ i”, t. 8, red. 

P. Grabowski i J. Ostrowski, Olsztyn 1997, s. 19–49. 

Zbiór kartograÞ czny w Bibliotece Naukowej OBN im. W. K trzy skiego 3. 

w Olsztynie na tle ogólnego jej zasobu, w: Ziemie dawnych Prus Wschodnich 

w kartograÞ i, „Z Dziejów KartograÞ i”, t. 8, red. P. Grabowski i J. Ostrowski, 

Olsztyn 1997, s. 129–139. 

Szczegó owa topograÞ a obszaru Prus Wschodnich i Zachodnich na ma-4. 

pie Fryderyka Leopolda Schrottera (1796–1802), w: ycie codzienne na ziemiach 

pruskich, „Komunikaty Mazursko-Warmi skie, t. 4, 2005 oraz Rozprawy i Mate-

ria y OBN nr 229, 2006.

KartograÞ a Prus Ksi cych w okresie wielkiej reformy na prze omie XVII 5. 

i XVIII w., „Masovia” , t. 9, 2006, s. 53–65. 

Rola polskiej kartograÞ i wobec zaostrzenia ustawodawstwa w zaborze 6. 

pruskim na prze omie XIX i XX wieku, „ Mazovia”, t. 10, 2007, s. 3–10. 

Okoliczno ciowa Mapa Polski z 1910 roku jako ród o informacji histo-7. 

rycznych i dydaktycznych, w: Dawna mapa ród em wiedzy o wiecie, „Z Dzie-

jów KartograÞ i”, t. 14, red. S. Alexandrowicz i R. Skrycki, Szczecin 2008, 

s. 347–358.

Obraz rozwoju urbanistycznego i warunków przyrodniczych Olsztyna 

w XIX i XX wieku na planach miasta z lat 1800–1946, w: Dawna kartograÞ a 

miast, „ Z Dziejów KartograÞ i”, t. 15, red. J. Ostrowski i P. E. Weszpi ski, War-

szawwa 2011, s. 315–329.

Wybrane atlasy regionalne obszaru dawnych Prus Wschodnich oraz Warmii 8. 

i Mazur w zbiorach kartograÞ cznych OBN w Olsztynie, w: Od atlasu do kolekcji. 
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W 440. Rocznic  I wydania atlasu Abrahama Orteliusa, „Z Dziejów KartograÞ i”, 

t. 16, red. J. Ostrowski i R. Skrycki, Szczecin 2011, s. 213–221.

Obraz historycznej Warmii w opracowaniach w oskich i francuskich kar-9. 

tografów XVI –XVIII w., 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.121–133. 

Kontakt: piogra43@wp.pl


