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Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

mgr, od 1996 r. em. pracownik Instytutu 

Historii im. Tadeusza Manteufß a PAN, 

obecnie wspó pracownik Instytutu. W Ze-

spole Historii KartograÞ i od 1995 roku.

Zainteresowania naukowe: 

historia kartograÞ i polskiej i obcej doty-

cz cej Polski do XIX wieku; geograÞ a 

historyczna ziem polskich; historia Polski 

od XII do XVIII wieku, w szczególno ci 

dzieje miast. 

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem 

osi gni  zwi zanych z histori  karto-

graÞ i:

w latach 1948–1952 studiowa  histori  na Uniwersytecie Warszawskim. Jego mi-

strzem by  prof. Stanis aw Herbst. Jako student pracowa  w Ministerstwie Kultury 

i Sztuki w dziale zajmuj cym si  ochron  zabytków. W Instytucie Historii PAN 

zosta  zatrudniony w 1953 r. – w pierwszym roku jego istnienia. Od pocz tku do 

przej cia na emerytur  w 1996 r. pracowa  w Zak adzie Atlasu Historycznego, 

gdzie od roku 1977 by  zast pc  kierownika, a od 1992 r. kierownikiem.

W 1964 r. przedstawi  projekt serii: Atlas historyczny Polski, Mapy szcze-

gó owe XVI wieku. Projekt zosta  zaakceptowany i podj to jego realizacj . Do-

tychczas wydano wi kszo  zaplanowanych tomów, które stopniowo rozszerzy y 

zakres tematów opracowanych na dodatkowych mapach i planach. By  wspó au-

torem tomów wydanych w latach 1973 i 1993 oraz redaktorem i wspó autorem 

tomów z lat 1998 i 2008; rozdzia y o ród ach kartograÞ cznych w ka dym to-

mie s  jego autorstwa. Wszystkie dotychczas opublikowane tomy wydano razem 

w wersji angielskiej (ed. M. S o , Frankfurt am Main 2014). W zakresie karto-

graÞ i historycznej by  autorem lub wspó autorem oko o 100 map, poza tym by  

redaktorem naukowym map w kilku publikacjach zbiorowych, takich jak: History 

of Poland (1968), Zarys historii Polski (1980), Polska – losy pa stwa i narodu 

(1993). Jest cz onkiem Komisji GeograÞ i Historycznej od pocz tku jej istnienia. 

Nale y do Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Od 1956 r. jest nieprze-

rwanie cz onkiem Zarz du Towarzystwa Mi o ników Historii w Warszawie, które 

stanowi oddzia  Polskiego Towarzystwa Historycznego (w latach 1970–1990 by  

wiceprezesem), od 1971 r. jest w sk adzie Zarz du G ównego PTH (od kilku ka-

dencji jako cz onek Prezydium). W zwi zku z t  dzia alno ci , w 1989 r. uczest-
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niczy  w obradach Okr g ego Sto u po stronie solidarno ciowo-opozycyjnej, 

w grupie roboczej do spraw stowarzysze . W latach 1991–1995 by  cz onkiem 

Rady Placówek Naukowych PAN.
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