
Imię i nazwisko Tadeusz Kowalak 

Data urodzenia i data 

śmierci) 

ur. 20 marca 1916 roku w Objezierzu w Poznańskim, zmarł 

3 listopada 2007 r. w Warszawie  

Zainteresowania badawcze Zakres jego zainteresowań badawczych: analizy 

historyczne dotyczące mniejszości niemieckiej w Polsce, 

płace i  planowanie zatrudnienia, ruch spółdzielczy w 

Polsce i na świecie, samorząd pracowniczy, polityka 

społeczna i pomoc społeczna w USA, marginalizacja i 

wykluczenie społeczne, status kobiet we współczesnym 

świecie. 

 

Przebieg kariery naukowej 
1937: ukończenie studiów magisterskich na Wydziale 

Prawno-Ekonomicznym  Uniwersytetu w Poznaniu  

1963: doktorat na podstawie rozprawy „Spółdzielczość 

niemiecka na Pomorzu  1920-1938” 

1972: habilitacja na podstawie książki „Historia prasy 

niemieckiej  w Polsce w okresie międzywojennym” 

1977: nadanie tytułu profesora zwyczajnego 

1977-1986: profesor zwyczajny w Instytucie Polityki 

Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  

Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Działalność poza UW 
 1972-1978: dyrektor Spółdzielczego Instytutu 

Badawczego w Warszawie 

 1988-2002: pracownik naukowy w Wyższej Szkole 

Ekonomicznej w Białymstoku 

 Współorganizator Polskiego Towarzystwa Polityki 

Społecznej, honorowy przewodniczący 

 Wieloletni członek Komitetu Nauk o Pracy i 

Polityce Społecznej PAN 

 

Odznaczenia i medale  Medal im. Wacława Szuberta za szczególne 

osiągnięcia  w dziedzinie nauk o pracy i polityce 

społecznej nadany przez Komitet Nauk o Pracy i 

Polityce Społecznej PAN 

 

Najważniejsze publikacje  

(max10) 

 Eseje o demokracji, Wydawnictwo WSE, Białystok 2004. 

 Kobieta we współczesnym świecie, Wydawnictwo WSE, 

Białystok 2006. 

 Polityka społeczna - Wybrane 

zagadnienia,  Wydawnictwo WSE, Białystok 2002.  



 Ubóstwo w Białymstoku. Raport z badań, Wydawnictwo 

WSE, Białystok, 2001 r. 

 

Działalność dydaktyczna i 

wychowawcza  

 

 W okresie pracy w Instytucie Polityki Społecznej 

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

UW prowadził wykłady z międzynarodowej 

polityki społecznej, problematyka marginalizacji i 

wykluczenia społecznego, seminaria magisterskie i 

doktorskie. 

 W tym też okresie wypromował 5 prac doktorskich. 

Członkostwo w 

międzynarodowych 

towarzystwach naukowych 

 1990-1996: ekspert w misji Banku Światowego 

realizującego w Polsce program restrukturyzacji 

spółdzielczości 

 1993-1995: ekspert w Międzynarodowym Biurze 

Pracy  MOP do spraw opracowania rekomendacji  

tej organizacji w sprawie rozwoju spółdzielczości 

w świecie 

 

Miejsce pochówku Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w 

Warszawie (kwatera 25 7c- rząd 2- grób 8) 

Wspomnienia przyjaciół i 

uczniów 

 

 Prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz: „uczony 

bezgranicznie pracy oddany, ciągle twórczy i 

aktywny, ludziom przyjazny i tolerancyjny, 

niezawodny w życiu rodzinnym, w przyjaźni, w 

koleżeńskości. Wzór do naśladowania”, w: 

Profesor Tadeusz Kowalak, „Polityka społeczna”, 

nr 11-12, 2007.  

 Prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak:”Profesor był 

wymagający, ale sprawiedliwy  w ocenach i 

pomocny w doskonaleniu warsztatu badawczego 

młodych pracowników nauki. Darzyliśmy go 

sympatią i szacunkiem nie tylko za wiedzę i pomoc, 

ale za skromność, życzliwość, szacunek do 

drugiego człowieka i przyjaźń”. (G. Firlit-Fesnak, 

Pozostali w naszej pamięci – wspomnienie o 

zmarłych pracownikach Instytutu Polityki 

Społecznej,  w: 40 lat minęło … Księga 

jubileuszowa Instytutu Polityki Społecznej, (red.) 

G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, J. Supińska, R. 

Wasylewski, Warszawa 2017 s.54) 

 

 

  

 

Opracowała: Grażyna Firlit-Fesnak 



 


