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Wies awa Werner 

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

mgr (em. pracownik Instytutu Historii Na-

uki PAN). W Zespole Historii KartograÞ i 

od 1978 roku, sekretarz Zespo u w latach 

1985 2004.

Zainteresowania naukowe: 

historia kartograÞ i

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem 

osi gni  zwi zanych z histori  karto-

graÞ i: 

uko czy a studia geograÞ czne na Uni-

wersytecie Wroc awskim w 1964 r. po 

wykonaniu pracy magisterskiej pt. Region 

warszawski na mapach Polski XVI–XVII 

wieku pod kierunkiem prof. B. Olszewi-

cza. Od wrze nia 1964 r. do przej cia na emerytur  w grudniu 2002 r. by a za-

trudniona we wroc awskiej Pracowni Historii GeograÞ i i KartograÞ i Instytutu 

GeograÞ i PAN, przekazanej w 1969 r. Zak adowi Historii Nauki i Techniki PAN 

(od 1994 r. Instytut Historii Nauki PAN) jako pracownik naukowo-techniczny, 

najd u ej na stanowisku specjalisty geografa. Zajmowa a si  przygotowywaniem 

i wydawaniem w pi cioletnim cyklu tomów BibliograÞ i polskiej historii geogra-

Þ i i kartograÞ i. Przygotowa a tak e do wydania (wspólnie z Janem Szelig ) Ma-

teria y do s ownika kartografów i geodetów polskich (1999) oraz zbierane przez 

kilkadziesi t lat przez B. Olszewicza, lecz niedoko czone materia y, dotycz ce 

kartograÞ i polskiej XIX wieku. Poprawione i cz ciowo zaktualizowane ukaza y 

si  drukiem w 1998 i 1999 r. jako trzytomowa publikacja pt. KartograÞ a polska 

XIX wieku (Przegl d chronologiczno-bibliograÞ czny).

W swoich badaniach skupi a si  na poszukiwaniu (g ównie za granic ), opra-

cowywaniu i wydawaniu zachowanych r kopi miennych opisów paraÞ i z ko ca 

XVIII w. do wykonywanych przez Karola Perthéesa tzw. „map szczególnych” 

województw przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Rezultatem tych bada  by o 

opublikowanie opisów paraÞ i dekanatu grodzie skiego (1994) oraz dekanatów 

knyszy skiego i augustowskiego (1996), a „przy okazji” odkrycie w 1995 r. 

w kijowskiej Bibliotece Narodowej nieznanego egzemplarza r kopi miennego 

wielkoskalowego planu Warszawy z 1771 roku. 

Jako wieloletni sekretarz Zespo u Historii KartograÞ i zajmowa a si  or-

ganizacj  konferencji historyków kartograÞ i, by a inicjatork  i organizatork  
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XX konferencji w Polanicy-Zdroju w 2000 r., po wi conej dorobkowi Boles a-

wa Olszewicza oraz wspó redaktork  trzech tomów (1993, 1995 i 2000) serii 

„Z Dziejów KartograÞ i”. 

Wybrane publikacje

BibliograÞ a polskiej historii geograÞ i i kartograÞ i 1976–19801. , Wroc aw 

1982, 150 s.

[red] 2. Dorobek polskiej historii kartograÞ i”, „Z Dziejów KartograÞ i”, t. 6, 

Warszawa 1993, 137 s.; wspó redaktor: Julian Janczak.

[red.] 3. Dwudziestolecie Zespo u Historii KartograÞ i, „Z Dziejów Karto-

graÞ i”, t. 7, Warszawa 1995, 205 s.; wspó redaktor: Jerzy Ostrowski.

Ze studiów nad opisami paraÞ i diecezji wile skiej z 1784 r. w relacji ze 4. 

szkicami K. de Perthéesa, w: Dwudziestolecie Zespo u Historii KartograÞ i przy 

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

i W. Wernerowa, Warszawa 1995, s. 125 140.

R kopi mienne opisy paraÞ i litewskich z 1784 roku: dekanat grodzie sk5. i, 

Warszawa 1994, 171 s.

R kopi mienne opisy paraÞ i litewskich z 1784 roku: dekanat knyszy ski 6. 

i dekanat augustowski,  Warszawa 1996, 232 s.

B. Olszewicz, 7. KartograÞ a polska XIX wieku (Przegl d chronologiczno-

bibliograÞ czny); t. 1, przygotowa a do wydania W. Wernerowa, Warszawa 1998.

 Idem, 8. KartograÞ a polska XIX wieku (Przegl d chronologiczno-biblio-

graÞ czny); t. 2, przygotowa a do wydania W. Wernerowa, Warszawa 1998.

Idem, 9. KartograÞ a polska XIX wieku (Przegl d chronologiczno-bibliogra-

Þ czny); t. 3, przygotowa a do wydania W. Wernerowa, Warszawa 1999.

[red.] 10. Materia y do S ownika kartografów i geodetów polskich, Warszawa 

1999, 201 s.; wspó redaktor: Jan Szeliga.

 [red.]11.  KartograÞ a polska XIX wieku w dorobku Boles awa Olszewicza, 

„Z Dziejów KartograÞ i” t. 12, Wroc aw – Warszawa 2000, 249 s.; wspó redaktor: 

Jerzy Ostrowski.

Ocena „ankiet paraÞ alnych” jako ród a wiedzy Karola Perthéesa o Þ -12. 

zjograÞ i Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, w: Karol Perthées (1739 1815) 

Þ zjograf pierwszej Rzeczypospolitej, „Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki”, 

t. 14, 2003, s.165 192.


