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Krótki biogram 

Magister historii. 
Praca magisterska: Polskie Zjednoczenie Ludowe /1918-1919/. Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny. 1966 r. 
Doktor nauk humanistycznych. Rok nadania: 1972 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Samorząd terytorialny w programach i działalności stronnictw ludowych w Polsce /1918-1939/. 
Promotor: prof. dr hab. Antoni Czubiński. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.   
Doktor habilitowany, dziedzina nauki: nauki polityczne  
Dyscyplina naukowa: historia myśli i ruchów społecznych, rok nadania; 1984  
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Myśl społeczno-polityczna ruchu ludowego /1918-1939/  
Profesor; dziedzina nauki: nauki humanistyczne, rok nadania: 2012.  

Doświadczenie zawodowe nabyte poza Uczelnią i wykazanie jego powiązania z praktycznym profilem nauczania na Uczelni, 
m.in. przygotowanie zawodowe, miejsce pracy zawodowej poza Uczelnią, kompetencje z tym związane oraz osiągnięcia 
zawodowe, wyróżnienia 

Poseł 1989-2001; sprawozdawca komisji opracowującej ordynację wyborczą; członek  i wiceprzewodniczący Komisji 
Konstytucyjnej. 
Wicepremier, minister edukacji narodowej, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 1987- 2001. 
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2001-2010. 
Prezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 2007- 2010. 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 2011r. 

Udział w organizacjach krajowych i międzynarodowych 

Prezydent Światowej organizacji Skautingu 2009-2010. 
Członek delegacji polskiego Sejmu do Rady Europy 1998-2001. 

Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

Poseł 1989-2001; sprawozdawca komisji opracowującej ordynację wyborczą; członek  i wiceprzewodniczący Komisji 
Konstytucyjnej. 
Wicepremier, minister edukacji narodowej, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 1987- 2001. 
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2001-2010. 

Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem na książki 
i artykuły (do 15 najważniejszych pozycji) 

Głównym  obszarem badawczym jest tematyka działalności ruchów politycznych w ostatnim stuleciu, a zwłaszcza ich myśli 
politycznej na różnych płaszczyznach ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Innym ważnym tematem 
badawczym jest wyjaśnienie, dlaczego doszło w Polsce do przełomu politycznego, odejścia od ustroju komunistycznego. 
Prace  obejmują zakres badań z dziedziny historii, politologii, socjologii. Głównym kierunkiem badań jest władza 
w państwie. Zarówno instytucje, jak także spersonalizowane przejawy i działania polityków oraz analiza wpływu partii, 
społeczeństwa na podejmowanie decyzji politycznych.   
Publikacje: 

1. Samorząd terytorialny w programach i działalności stronnictw ludowych. Warszawa 1973, s. 382 
2. Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego. Warszawa 1982, s. 271. 
3. Druga Rzeczpospolita. Wybór dokumentów. Warszawa 1988, s. 485. 
4. 33 dni premiera Waldemara Pawlaka. Warszawa 1992, s. 175.   
5. Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji. Warszawa 2010, s. 979. 
6. Znaczenie i skutki Okrągłego Stołu, s. 9-17 w: Rocznik Naukowy WSIiE TWP w Olsztynie. Olsztyn 2009. 
7. Ruch ludowy w okresie przełomu, s. 25-121 w: Ruch ludowy. Tradycja i polityka. Warszawa 2011. 
8. Od władzy partyjnej do władzy państwowej, s. 261-310 w: Między zniewoleniem a wyzwoleniem. Toruń 2010. 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP 

Data i forma zatrudnienia w Uczelni: 
Od 2009; obecnie zatrudniony od 1.10.2016 na podstawie  umowy o pracę.  
Wymiar czasu pracy: 150 g, uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy. 
Zajęcia w roku akademickim 2017/2018: 
Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa. 
Polityka społeczna. 
Administracja państwowa i samorządowa. 
Pedeutologia. 
Seminarium magisterskie.     
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