
Krótkie CURRICULUM VITAE 
 
Dane ogólne 

 Dziewulski Jan Karol, syn Jana i Wandy z/d Glass ur. 11.01.1928 w Warszawie, zamieszkały na 
stałe tamże, ekonomista – nauczyciel akademicki, dr habilitowany, prof. nadzwycz. Uniwersytetu 
Warszawskiego i innych uczelni. 

 
Wczesny okres 
 Przed wojną: szkoła im W. Górskiego 

 W okresie okupacji: Szkoła Handlowa im L.J. Ewereta; Zasadnicza Szkoła Skórnicza oraz praca 
(laborant) w garbarni St. Pfeiffra; 

 tajna mała matura w szkole im. St. Batorego. 
 Po upadku powstania warszawskiego: kilka niemieckich obozów przejściowych i praca 

przymusowa w Niemczech (garbarz, ślusarz, magazynier). 
 Po wyzwoleniu przez Amerykanów: powrót do kraju, do Warszawy; 
 liceum im. St. Batorego, matura 1947. 
 
Studia 
 Studia ekonomiczne w SGH/SGPiS w Warszawie, magisterium 1952. 
 Doktorat z nauk ekonomicznych w WSNS w Warszawie 1968. Habilitacja w Uniwersytecie 

Warszawskim 1978. 
 Staże naukowe w ZSRR, NRD, RFN. 
 
Praca zawodowa 
 Praca dydaktyczno-naukowa w uczelniach warszawskich i pozawarszawskich na stanowiskach od 

asystenta (1950) do profesora (SGH/SGPiS 1950-55; UW 1955-58; WSNS 1961-68; UW 
ponownie 1968-98, od 1981 do emerytury kierownik katedry Historii Myśli Ekonomicznej na 
Wydziale Ekonomicznym UW; Uniwersytet w Białymstoku 1997-2006; WSFiZ w Białymstoku 
1997-2008). 

 Dorywczo w innych uczelniach. W okresie 1958-61 st. redaktor w „Książce i Wiedzy” w 
Warszawie. 

 Tematyka wykładowa: Ekonomia teoretyczna; Metody badawcze w ekonomii; Historia myśli 
ekonomicznej; Poglądy ekonomiczne w polskim, niemieckim i rosyjskim ruchu robotniczym; 
Liberalna doktryna ekonomiczna i jej krytycy; Historia gospodarcza świata; Historia gospodarcza 
PRL i III Rzeczpospolitej; Historia doktryn politycznych. 

 
Zainteresowania i publikacje naukowe 
 Zainteresowania szczególne (specjalność): 
 1/ Teoria i poglądy ekonomiczne oraz polityczne R. Luksemburg (w tym zakresie praca 

magisterska, doktorska i habilitacyjna, 3 książki, referaty na konferencjach międzynarodowych, 
duża liczba artykułów naukowych); 

 2/ Krytyka „szokowej terapii” L. Balcerowicza i budowy w Polsce liberalnego modelu 
kapitalizmu ( w tym zakresie wiele publikacji ekonomiczno-politycznych). 

  

 Łączna liczba publikacji różnego typu ponad 100. 
 
Aktywność zawodowa 
 Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i aktywny uczestnik kolejnych (VI-VIII) 

kongresów tej organizacji;  
 Aktywny uczestnik wielu krajowych konferencji naukowych; 
 Aktywny członek Międzynarodowego Towarzystwa im. Róży Luksemburg w Zurychu 

(opublikowane referaty na konferencjach w Paryżu, Tokio, Warszawie, Elgersburgu, Trewirze). 
 
Aktywność polityczna 
 W okresie studiów: ZMP (ZAMP) – różne funkcje z wyboru. 
 1952-1981 PZPR - różne funkcje z wyboru; wystąpienie po „Wujku”. 
 1980-91 NSZZ „Solidarność” – różne funkcje z wyboru; wystąpienie. 



  

 1989-91 PPS (w kierownictwie krajowym; autorstwo programu ekonomicznego tej partii  
 przyjętego na zjeździe zjednoczeniowym); wystąpienie. 
 1991-93 Grupa Samorządności Robotniczej (okresowo w redakcji „Tygodnika Antyrządowego”); 
 wystąpienie. 
 Aktualnie Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza, Stowarzyszenie Marksistów Polskich.. 
 
Aktywność społeczna 
 W różnym czasie różne organizacje społeczne, jak TPPR (różne funkcje z wyboru, złota odznaka),  

Tow. Kultury Świeckiej, Związek Nauczyc. Polskiego (różne funkcje z wyboru, złota odznaka). 
 
Status rodzinny 
 I małżeństwo z Marią H. Stopczyk, z niego 2 córki: Anna (mąż Krystian Dybowski; córka Natalia, 

 mąż Tom Suzanne; syn Jan Dybowski) oraz Dorota (mąż Jerzy Sienkiewicz; syn Michał; córka  
Anna). 
II małżeństwo z Marią B. Bolesławską. 


