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Pawe  E. Weszpi ski

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

dr, Muzeum Warszawy. W Zespole Histo-

rii KartograÞ i od 2010 roku.

Zainteresowania naukowe: 

dawne plany Warszawy, kartograÞ a histo-

ryczna miast, toponomastyka Warszawy.

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem 

osi gni  zwi zanych z histori  karto-

graÞ i: 

urodzony si  w Warszawie 26 marca 1971 

roku. Geograf o specjalno ci kartograÞ a, 

absolwent Katedry KartograÞ i na Wydzia-

le GeograÞ i i Studiów Regionalnych Uni-

wersytetu Warszawskiego; tytu  magisterski uzyskany po przygotowaniu pracy pt. 

Koncepcja Atlasu Historycznego Warszawy pod kierunkiem dr. Wies awa Ostrow-

skiego. Stopie  doktora nauk o Ziemi w zakresie geograÞ i uzyskany na tym e 

wydziale na podstawie dysertacji pt. Dzieje i analiza dawnych planów Warszawy, 

napisanej pod kierunkiem dr. hab. Jacka Pas awskiego. 

W latach 1996–2012 zatrudniony w Oddziale KartograÞ i, od 2012 do 2013 r. 

(po reorganizacji instytucji) w Oddziale Opracowania Zasobu Archiwum Pa -

stwowego m.st. Warszawy, ostatnie stanowisko – starszy kustosz. W zakres wy-

konywanych zada  s u bowych wchodzi o (z ró nym udzia em w ró nych la-

tach) m.in. merytoryczne opracowywanie zbiorów kartograÞ cznych Archiwum, 

popularyzacja wiedzy o dawnych planach i mapach Warszawy (w tym wystawy) 

oraz prowadzenie bada  naukowych nad zasobem kartograÞ cznym Archiwum.

Od 2013 r. kustosz w Muzeum Warszawy (wcze niej Muzeum Historyczne m.st. 

Warszawy) – pocz tkowo w Dziale Planów i Rysunków Architektonicznych, 

a po reorganizacji (2014) w Dziale Opracowania Zasobu (podstawowe zadanie: 

opracowanie merytoryczne zbiorów kartograÞ cznych Muzeum) oraz zespole ds. 

wystawy g ównej.

Od 2007 roku cz onek Zespo u Nazewnictwa Miejskiego, b d cego eksperc-

kim zespo em doradczym, powo anym przez Prezydenta m.st. Warszawy, zajmu-

j cym si  opiniowaniem wniosków i propozycji dotycz cych nazewnictwa na 

terenie Warszawy.

Od 2010 r. cz onek Zespo u Historii KartograÞ i przy Instytucie Historii Na-

uki PAN. W latach 2009 i 2012 organizator ogólnopolskich konferencji history-

ków kartograÞ i.
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W latach 1997–2011 przygotowywa  merytoryczne i organizacyjne wystawy 

zbiorów kartograÞ cznych i ikonograÞ cznych (9 wystaw, z których cz  mia a 

kilka ekspozycji), a w latach 2003–2014 stoiska Archiwum Pa stwowego m.st. 

Warszawy (7 stoisk), Zespo u Historii KartograÞ i przy IHN PAN (2 stoiska) 

i Muzeum Warszawy (1 stoisko) na corocznych Piknikach Naukowych Polskiego 

Radia i Centrum Nauki Kopernik. 

Od roku 2007 roku wspó pracuje merytorycznie z Muzeum Geodezyjnym 

Warszawskiego Przedsi biorstwa Geodezyjnego (w tym 4 wspólne wystawy).
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