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1. przebieg kariery naukowej
Urodził się w Łukowie, szkołę średnią ukończył w Siedlcach, uniwersytet w Lublinie. Jest absolwentem studiów
prawniczych i historycznych, doktorem nauk prawnych (UJ), doktorem nauk humanistycznych (KUL), doktorem
habilitowanym nauk prawnych (UJ). Był stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich
Uniwersytetów (2001-2005), dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – w ramach programu
Start(2007 i 2008). W latach 2006-2010 był wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w
Pułtusku, a w latach 2007-2012 adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył staże naukowe i kwerendy archiwalno-biblioteczne na Ukrainie, w
Niemczech i w Hiszpanii. Uczestniczył jako prelegent w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach
naukowych. Jest członkiem Rady Naukowej „Biblioteki Polsko-Iberyjskiej” (Lublin), Rady Naukowej czasopisma
„Galicja. Studia i Materiały” (Rzeszów), członkiem Towarzystwa Historiograficznego, współzałożycielem i
członkiem Rady Głównej Instytutu Allerhanda, redaktorem i członkiem Kolegium Redakcyjnego naukowego
czasopisma prawniczego „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej”.
2. obszary zainteresowań
Interesuje się historią prawa, historią nauki, filozofią i teorią prawa, prawem karnym (w tym prawem
penitencjarnym), historią więziennictwa, dziejami i organizacją adwokatury oraz adwokacką etyką zawodową,
regionalistyką (Lwów i Kresy; Łuków i Lubelszczyzna), Europą Środkowo-Wschodnią (w tym ustrojem i prawem
Ukrainy, Rosji, Białorusi), historią muzyki i filmu w okresie międzywojennym.
3. najważniejsze publikacje
Opublikował ponad trzysta opracowań naukowych i popularno-naukowych głównie z zakresu historii
prawa, historii nauki, prawa porównawczego oraz regionalistyki, w tym kilkanaście książek (kilkanaście innych
zredagował), a także liczne recenzje, teksty informacyjne i tłumaczenia (np. Jakub Honigsman, Zagłada Żydów
lwowskich 1941-1944, Warszawa 2007).
Ważniejsze publikacje: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946 (Lublin 2006),
Roman Longchamps de Berier 1883-1941 (Kraków 2006), Kazimierz Przybyłowski 1900-1987 (Kraków 2007),
Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce (Warszawa 2007, wyd. 2 uzup. i popr., 2010), Prawo prywatne
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (Warszawa 2009), Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze
w Polsce do 1939 roku (Warszawa 2011) [autor części pierwszej Stanisław Milewski], Historia adwokatury
(Warszawa 2012, wyd. 2 uzup. 2012, wyd. 3 uzup. 2014) [współautor T. J. Kotliński]; Stanisław Starzyński (18531935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego (2012), Historia ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach
[wspólnie z T. J. Kotlińskim i M. Zaborskim] (Warszawa 2013), Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza
we Lwowie (Kraków 2014). Przejrzał i uzupełnił przed drugim wydaniem monumentalny Poczet Prawników
Polskich XIX i XX wieku Krzysztofa Pola (C.H.Beck 2011).

4. zajęcia dydaktyczne
W IPSiR prowadzi wykłady i konwersatoria: Wstęp do nauki o państwie i prawie, Historia przestępczości i kontroli
przestępczości, Prawo i polityka penitencjarna, Zbrodnia i kara na przestrzeni wieków, Adwokatura niegdyś i
współcześnie oraz seminarium Historia prawa i penitencjarystyki.
Wcześniej prowadził m.in. wykłady: Powszechna historia państwa i prawa, Historia doktryn politycznych i
prawnych, Ustrój i prawo Ukrainy, Prawo rodzinne, Prawo własności intelektualnej, Historia wychowania, Dzieje
czasopiśmiennictwa prawniczego.
Od 2011 r. jest opiekunem instytutowej Komisji Stypendialnej, a od 2013 r. członkiem Wydziałowej
Komisji ds. Jakości Kształcenia.
W 2013 r. wybrany został „Nauczycielem Akademickim Roku” WSNSiR w konkursie organizowanym
przez Samorząd Studentów UW.
W Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego pracuje od 1 października 2008 r.

5. prowadzone prace badawcze
Finalizuje prace nad studium o Juliuszu Makarewiczu, tomem trzecim „Słonika Biograficznego
Adwokatów Polskich”, “Słownikiem Biograficznym Penitencjarystów Polskich”, opracowaniu o KL Janowska we
Lwowie, artykułem o Stanisławie Śliwińskim, monografią poświęconą Emanuelowi Szlechterowi (1904-1943) na
tle dziejów polskiego kina i piosenki. Bierze udział w pracach międzynarodowego zespołu naukowego Galicja
1772-1918, którego celem jest kompleksowe opracowanie dziejów Galicji w okresie zaborów.

Warszawa, 25 października 2014 r.

