
 

Biogra a naukowa 
Profesora Józefa Tymanowskiego

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Józef Tymanowski jest zwi zany z Uniwersy-

tetem Warszawskim od 2009 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 

Po uko czeniu studiów w 1983 roku na Wydziale Pedagogicznym Wojskowej Akademii 

Politycznej zosta  zatrudniony w Instytucie Nauk Spo ecznych Wojskowej Akademii Tech-

nicznej (WAT). W latach 1997-2003 pe ni  stanowisko � kierownika Zak adu Politologii 

w Instytucie Nauk Humanistycznych WAT. W okresie 1998-2003 pe ni  tak e funkcj  kie-

rownika zaocznych Podyplomowych Studiów Integracji i Bezpiecze stwa Europejskiego.  

 W 1992 roku obroni  doktorat w zakresie nauk wojskowych  w Instytucie Nauk Huma-

nistycznych Akademii Obrony Narodowej. Stopie  naukowy doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych ze specjalno ci  nauki o polityce - bezpiecze stwo narodowe, uzyska  na 

Wydziale Nauk Spo ecznych Uniwersytetu Wroc awskiego w 2011 roku. Tematem rozpra-

wy habilitacyjnej by y S siedzkie pa stwa wschodnie w polskiej polityce bezpiecze stwa 

w latach 1990-2003. 

Od 2010 roku Uniwersytet Warszawski sta  si  pierwszym miejscem pracy zawodowej 

Jubilata. W 2015 roku uzyska  stanowisko profesora na Uniwersytecie Warszawskim, wie -

cz c karier  tytu em profesora nauk spo ecznych w 2019 roku. 

Zainteresowania badawcze Szanownego Jubilata koncentrowa y si  w pocz tkowym 

okresie rozwoju pracy naukowej wokó  problemów bezpiecze stwa mi dzynarodowego 

i przemian systemowych w pa stwach Europy rodkowej i Wschodniej. W kolejnych latach 

przedmiotem  zainteresowa  Profesora Józefa Tymanowskiego by a polityka bezpiecze -

stwa pa stw poradzieckich oraz procesy systemowe w nich zachodz ce. W ka dym z tych 
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nurtów badawczych publikowano monogra e, które stawa y si  interesuj cymi ród ami 

wiedzy dla bada  kolejnych pokole  pracowników naukowych. W pierwszym okresie 

kariery naukowej nale y wyró ni  monogra  S siedzkie pa stwa wschodnie w polskiej 

polityce bezpiecze stwa 1990-2003, wydan  w 2009 roku. Podstaw  ród ow  do bada  

w tym obszarze by a wnikliwa i drobiazgowa kwerenda archiwalna, której przeprowadzenie 

w owym czasie wymaga o od badacza szczególnej determinacji i uporu. Owocem bada  

i analiz sta y si  równie  monogra e zbiorowe, których Jubilat by  redaktorem lub wspó -

redaktorem takie jak: Mi dzynarodowe i wewn trzne aspekty cz onkostwa Polski w NATO, 

wydana w 1999 r., Wspó czesne problemy globalne a bezpiecze stwo europejskie, wydana 

w 2001 r., Bezpiecze stwo pa stw i narodów w procesie integracji europejskiej, wydana 

w 2002 roku oraz liczne artyku y naukowe opublikowane w czasopismach polskich i za-

granicznych. 

Drugi obszar Jego  zainteresowa  dotyczy  przemian systemowych pa stw poradziec-

kich. Owocem tych bada  by y m.in. monogra e zbiorowe pod redakcj  lub wspó redakcj  

Jubilata: Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji, wydana w 2011 roku; Ukraina 

mi dzy Wschodem a Zachodem, wydana w 2014 roku; Bia oru  i Polska we wspó czesnej 

Europie, wydana w 2015 roku oraz monogra a autorska Rola i znaczenie Republiki Bia o-

ru  we wspó czesnej Europie, wydana w 2017 roku. Prace te wpisuj  si  w problematyk  

przemian systemowych Wschodu, ukazuj c ró ne aspekty uwarunkowa  wewn trznych, 

jak i przemian systemowych zachodz cych w rodowisku mi dzynarodowym. 

Dowodem na wk ad Jubilata w rozwój europeistyki jest m.in. wspó redakcja naukowa 

obj tej Patronatem Honorowym Prezydenta Reczypospolitej Polskiej, obszernej monogra i 

zbiorowej pt.: Integracja Europejska. G ówne obszary badawcze, wydanej w 2015 r.

Profesor Józef Tymanowski by  tak e redaktorem naczelnym czasopisma Studia 

Wschodnioeuropejskie, które zyska o uznanie w rodowisku naukowym, zajmuj cym si  

poradzieckim Wschodem. Czasopismo to znajduje si  na li cie MEiN z 70 pkt. a jego In-

deks Copernicus ICV wynosi 65,29 pkt. 

Istotne miejsce w aktywno ci wydawniczej Szanownego Jubilata odgrywaj  równie  

podr czniki akademickie, których by  redaktorem naukowym. Pierwszym z nich, by a Na-

uka o polityce, wydana w 1998 roku w WAT dla podchor ych. Z punktu widzenia akade-

mickiego rodowiska wojskowego, w przypadku którego studia by y ukierunkowane na 

pro l techniczny, podr cznik ten spe nia  istotn  rol  w edukacji politologicznej przysz ych 

o cerów Wojska Polskiego. Po latach, w 2003 roku, jego miejsce zaj  podr cznik opu-

blikowany pod redakcj  naukow  Profesora Józefa Tymanowskiego pt. Nauka o pa stwie 
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i polityce, który wszed  do kanonu podr czników do nauki o pa stwie i polityce. Nie sposób 

pomin  zas ug Szanownego Jubilata w popularyzacji politologii i nauk o bezpiecze stwie. 

By  on mianowicie redaktorem naukowym i wspó autorem wydawnictw o charakterze 

ogólnopolskim, jak i mi dzynarodowym, jak np. Procesy europeizacji Ukrainy w wybra-

nych obszarach, wydanej w Kijowie w 2016 roku. Profesor Józef Tymanowski nawi zy-

wa  kontakty z zagranicznymi o rodkami naukowymi na Ukrainie, na Bia orusi, w Rosji, 

Azerbejd anie oraz w Kazachstanie. Efektem tych kontaktów by y wspólne publikacje na-

ukowe, niezwykle cenne z punktu widzenia ró norodnego narodowego pogl du na kwestie 

bezpiecze stwa, adu mi dzynarodowego czy zakresu i charakteru przemian systemowych. 

W 2012 roku przeprowadzi  wyk ady na trzech uczelniach w Mi sku na Bia orusi, co przy-

czyni o si  do wspó pracy naukowej i wydawniczej. Szanowny Jubilat by  tak e otwarty na 

dzia alno  eksperck . W 2018 roku na zamówienie Biura Analiz Sejmowych zrealizowa  

temat pt. Zmiany w narracji pami ci na Ukrainie - konsekwencje dla Polski i stosunków 

mi dzynarodowych. 

Szanowny Jubilat obok rozwoju naukowego, aktywno ci wydawniczej  oraz eksperc-

kiej, anga owa  si  na rzecz rozwoju Instytutu Europeistyki oraz Katedry Studiów Wschod-

nich. W okresie 2012-2020 pe ni  obowi zki kierownika Zak adu Europejskich Studiów 

Subregionalnych. By  inicjatorem i organizatorem wielu konferencji ogólnopolskich jak 

i mi dzynarodowych. Dla cz onków Zak adu by  zawsze Szefem, który wspiera  i pomaga , 

zach ca  i broni , je li tego wymaga y okoliczno ci. 

Pan Profesor Józef Tymanowski zawsze mia  bardzo dobry kontakt ze studentami.  Po-

tra  rozbudza  w nich zainteresowania naukowe. By  opiekunem naukowym Studenckiego 

Ko a M odych Dyplomatów oraz Studenckiego Ko a Wspó pracy Polska-Wschód, które 

aktywnie organizowa y liczne konferencje naukowe zarówno o wymiarze ogólnopolskim, 

jak i mi dzynarodowym. 

Profesor Józef Tymanowski równolegle z karier  naukow  prowadzi  dzia alno  dy-

daktyczn . Pocz tkowo realizowa  zaj cia w formie wicze  i konwersatoriów, nast pnie 

wyk adów, wyk adów monogra cznych, seminariów licencjackich, seminariów magister-

skich oraz doktoranckich. Obejmowa y one zagadnienia z zakresu polityki bezpiecze stwa 

pa stw obszaru poradzieckiego, oraz procesów przemian zachodz cych w tym obszarze, 

ze szczególnym uwzgl dnieniem bezpiecze stwa energetycznego. Wypromowa  sze ciu 

doktorów, a obecnie sprawuje opiek  nad kolejnymi dwoma. Warto podkre li , e dwie 

osoby, których promotorem by  prof. dr hab. Józef Tymanowski,  zdoby y  pierwsze miejsce 

w konkursie prac doktorskich, zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Studiów Eu-
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ropejskich. Prof. J. Tymanowski jest tak e recenzentem dziewi ciu dysertacji doktorskich 

oraz siedmiu rozpraw habilitacyjnych. 

Szanowny Jubilat by  wielokrotnie nagradzany przez Jego Magni cencj  Rektora Uni-

wersytetu Warszawskiego zarówno za dzia alno  naukow , jak i organizacyjn . 

Profesor Józef Tymanowski wspó pracuje z o rodkami naukowymi w ca ej Polsce i za 

granic . Pe ni funkcj  Przewodnicz cego Rady Naukowej Stowarzyszenia Wspó pracy Pol-

ska � Wschód.

Wykaz wa niejszych prac Jubilata
Monogra e:

Bezpiecze stwo pa stw i narodów w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam 
Marsza ek, Toru  2002, 261 ss.

Nauka o pa stwie i polityce, Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomiczna w odzi, ód  
2003, 232 ss.

S siedzkie pa stwa wschodnie w polskiej polityce bezpiecze stwa, Wydawnictwo Adam 
Marsza ek, Toru  2009, 474 ss.

Ukraina mi dzy Wschodem a Zachodem, Wydawnictwo WDiNP UW, Warszawa 2014, 216 ss.

Rola i znaczenie Republiki Bia oru  we wspó czesnej Europie, Wydawnictwo Naukowe 
Adam Marsza ek, Toru  2017, 245 ss.

Artyku y w czasopismach:

Kultura polityczna w okresie transformacji, �Wojsko i Wychowanie 1997, nr 10, s. 43-46.

Bezpiecze stwo europejskie u progu XXI w., �Zeszyty Naukowe. Socjologiczne aspekty 
bezpiecze stwa narodowego� (red. T. Leczykiewicz, Z. Zagórski), Wydawnictwo Naukowe 
WSO Wroc aw 1999 r., s. 45-53.

Organizacja Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie, �Edukacja europejska w szkole. 
Dwumiesi cznik dla nauczycieli� 2000, nr 2, s. 83-94.

Rosja w polskiej polityce bezpiecze stwa, �Zeszyty Naukowe WSHE w odzi� 2003, 
nr 2(34), s.77-87.

Rosja -Bia oru -Ukraina w polskiej polityce bezpiecze stwa, w: �Zeszyty Naukowe� 2003, 
nr 2 (51), AON, s. 232-245.

Metodologiczne aspekty badania s siedzkich pa stw wschodnich w polskiej polityce bez-
piecze stwa, �Przegl d Europejski 2010, nr 2(21) 2010, s. 57-80.


