
97Cz onkowie Zespo u Historii KartograÞ i przy Instytucie Historii Nauki PAN w 2015 r.

Andrzej Tomczak

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

prof. dr hab. (em. pracownik Instytutu 

Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mi-

ko aja Kopernika w Toruniu). W Zespole 

Historii KartograÞ i od 1975 roku.

Zainteresowania naukowe: 

historia kartograÞ i, kartograÞ a, archiwi-

styka, historia polityczna Polski XVI stu-

lecia, dyplomatyka nowo ytna, historia 

regionalna (g ównie czyckie) oraz edy-

torstwo róde  historycznych, geograÞ a 

historyczna.

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem osi gni  zwi zanych 

z histori  kartograÞ i: 

swoj  edukacj  rozpocz  w szkole podstawowej i Prywatnym Gimnazjum M -

skim A. Zimowskiego w odzi. Nauk  w liceum humanistycznym przerwa  wy-

buch II wojny wiatowej. W 1942 r. uzyska  matur  w warszawskim tajnym Li-

ceum im. w. Stanis awa. Po maturze uczy  na tajnych kompletach w zakresie 

czteroklasowego gimnazjum (m.in.: polskiego, historii, geograÞ i). W 1945 r. roz-

pocz  studia historyczne w odzi, które kontynuowa  od 1946 na Uniwersytecie 

Miko aja Kopernika w Toruniu, gdzie prof. Ludwik Kolankowski zaproponowa  

mu stanowisko zast pcy asystenta. Podczas studiów zainteresowa  si  archiwisty-

k . W 1947 i 1948 r. odby  praktyk  w Archiwum G ównym Akt Dawnych w War-

szawie pod kierunkiem Adama Stebelskiego i Jadwigi Karwasi skiej. W 1948 r. 

uzyska  magisterium z Þ lozoÞ i w zakresie historii, na podstawie pracy Walenty 

Dembi ski, ostatni kanclerz Polski Jagiello skiej (promotorem by  L. Kolankow-

ski). Po studiach jako m odszy asystent, a pó niej asystent, kontynuowa  prac  

naukow  i dydaktyczn  na UMK. Na podstawie pracy Walenty Dembi ski i jego 

ród uzyska  w 1950 stopie  doktora nauk humanistycznych (jej promotorem by  

prof. L. Kolankowski). W tym samym roku, ze wzgl dów politycznych, zmuszony 

by  do opuszczenia UMK. Przeniós  si  do odzi, gdzie od sierpnia podj  prac  

na stanowisku archiwisty w tamtejszym Wojewódzkim Archiwum Pa stwowym.

Od 1955 r. by  kustoszem w Wojewódzkim Archiwum Pa stwowym i kierowa  

Oddzia em Zbiorów i Kolekcji. W tym okresie zaj  si  te  metodyk  archiwaln . 

W 1957 r. wróci  na UMK, gdzie obj  stanowisko adiunkta w Katedrze Archi-

wistyki i Nauk Pomocniczych Historii. Rada Wydzia u Humanistycznego UMK 

w 1964, na podstawie rozprawy pt. Kancelaria biskupów w oc awskich w okresie 
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ksi gi wpisów (XV–XVIII w.) oraz kolokwium habilitacyjnego, nada a mu stopie  

doktora habilitowanego w zakresie historii nowo ytnej i nauk pomocniczych hi-

storii. W 1965 r. zosta  docentem w Instytucie Historii UMK, a nast pnie kierow-

nikiem Zak adu Archiwistyki. Od 1973 r. by  zast pc  dyrektora Instytutu Historii 

i Archiwistyki, a w latach 1973–1990 kierownikiem Studium Podyplomowego 

Archiwistyki. Dzi ki jego staraniom, w 1969 r. Instytut Historii UMK, jako jedy-

ny w Polsce, zosta  przekszta cony w Instytut Historii i Archiwistyki. 4 kwietnia 

1974 r. uchwa  Rady Pa stwa uzyska  tytu  profesora nadzwyczajnego nauk hu-

manistycznych, a 19 lutego 1981 r. – profesora zwyczajnego. Z jego inicjatywy 

dosz o do podpisania umowy o wspó pracy mi dzy UMK a Naczeln  Dyrekcj  

Archiwów Pa stwowych w Warszawie.

Cz onek licznych Rad i Stowarzysze , m.in.: Bydgoskiego Towarzystwa Na-

ukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego; Stowarzyszenia Archiwistów 

Polskich; Towarzystwa Naukowego w Toruniu; Rady Archiwalnej przy Naczelnej 

Dyrekcji Archiwów Pa stwowych; Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”; Rady 

Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk; Rady Naukowej Instytutu Histo-

rii Polskiej Akademii Nauk; Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii 

Nauk.

W 2013 roku za wybitne osi gni cia w pracy naukowo-badawczej i dzia al-

no ci dydaktycznej, za zas ugi na rzecz rozwoju nauki zosta  przez prezydenta 

Bronis awa Komorowskiego odznaczony Krzy em Komandorskim Orderu Od-

rodzenia Polski, którym udekorowano go 3 maja 2013 r. podczas uroczysto ci na 

Zamku Królewskim z okazji wi ta Narodowego 3 Maja.

W 2014 roku uhonorowany tytu em Doktor Honoris Causa Uniwersytetu 

Szczeci skiego.

W 2015 roku odznaczony Krzy em z Mieczami Orderu Krzy a Niepodle-

g o ci za wybitne zas ugi poniesione w walce z broni  w r ku o suwerenno  

i niepodleg o  Pa stwa Polskiego w latach 1939 1956.
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