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Urodził się 25 stycznia 1953 roku w Mostach. W roku 1973 

ukończył Technikum Budowlane w Bartoszycach. W latach 1973-1977   

studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we 

Wrocławiu. Miesiąc po kończeniu studiów rozpoczął dwuletni okres pracy 

w 30 Pułku Inżynieryjno – Budowlanym w Olsztynie. 1 października 1979 

roku rozpoczął pięcioletnie studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim, 

uzyskując w 1984 roku dyplom magistra historii sztuki. Po ukończeniu 

studiów uniwersyteckich podjął pracę na etacie instruktora, a następnie kierownika Poradni 

Instruktorsko – Metodycznej Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W latach 1985 – 1988 pracował 

jako instruktor, a następnie starszy instruktor Oddziału Kultury Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 

zajmując się sportem masowym i rekreacją. W roku 1989 roku został specjalistą, a następnie starszym 

specjalistą do spraw edukacji w Oddziale Kultury Departamentu Wychowania Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Od listopada 1990 roku do lutego 2005 roku pracował jako dyrektor Domu Wojska 

Polskiego w Warszawie, któremu pod względem merytorycznym podlegały wszystkie ośrodki kultury 

w Wojsku Polskim. W 1996 roku obronił pracę doktorską,  a w 2007 roku na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu historii kultury. Jest też 

absolwentem następujących rodzajów studiów podyplomowych: menadżerów kultury, ochrony 

środowiska naturalnego, pedagogicznych zawodowych i ochrony zabytków. 

 Do dnia dzisiejszego opublikował ponad 200 artykułów i opracowań, z obszaru  kultury, sztuki, 

turystyki i rekreacji. Jest autorem piętnastu książek (w tym czterech dwutomowych), tematycznie 

związanych z działalnością kulturalno – oświatową, realizowaną w środowiskach Wojska Polskiego, 

głównie w okresie międzywojennym i w czasie trwania II wojny światowej. Jako dydaktyk debiutował 

w 1998 roku w stołecznym Studium Teatralnym. W roku 2000 został nauczycielem akademickim w 

Wyższej Szkole Ekonomicznej „Almamer” w Warszawie. W latach 2001-2007 był też dydaktykiem 

Akademii Świętokrzyskiej (dziś Uniwersytet) w Kielcach. Od roku 2008 jest zatrudniony w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na etacie profesora nadzwyczajnego. W 

2009 roku powierzono mu w tej Uczelni funkcję kierownika Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego, 

następnie kierownika Katedry Ekonomii i Zarządzania, a od roku 2014 kierownika Katedry Turystyki 

Wydziału Turystyki i Rekreacji.  


