
Research topics in the discipline of history  
in the academic year 2020/2021 

 
Lp. PhD Supervisor  ORCID Contact Research topics 
1 dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, 

prof. UJK 
 

https://orcid.org/0000-0001-6779-3090 wojciech.baran-
kozlowski@ujk.edu.pl 

Dziejopisarstwo średniowieczne; 
Historia prawa od średniowiecza do XX w. 

2 dr hab. Włodzimierz Batóg, prof. 
UJK 
 

https://orcid.org/0000-003-0527-0299 wlobat@ujk.edu.pl Historia społeczna i polityczna USA od końca XIX wieku   
do czasów współczesnych 
Amerykańskie ruchy społeczne, religijne; kontrkultura 

3 dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK 
 

https://orcid.org/0000-0003-1629-5459 ryszard.gryz@ujk.edu.pl Najnowsza historia Polski; 
Pamiętnikarstwo; 
Biografistyka; 
Relacje państwowo-kościelne w PRL; 
Budownictwo sakralne; 
Biskup kielecki Czesław Kaczmarek;  
Działalność Centrum Dialogu w Paryżu 

4 dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK 
 

https://orcid.org/0000-0003-0141-6385 lucyna.kostuch@ujk.edu.pl Historiografia antyczna;  
Wojna w starożytnej Grecji i Rzymie; 
Religie starożytnych Greków i Rzymian;   
Przyroda w życiu starożytnych Greków i Rzymian 

5 prof. dr hab. Waldemar Kowalski 
 

https://orcid.org/0000-0003-1692-338X waldemar.kowalski@ujk.edu.pl Emigracja z Wysp Brytyjskich XVI-XVIII wieku;  
Dzieje Szkocji w XVI-XVIII wieku;  
Historia Kościoła katolickiego w XVI-XVIII wieku; 
Reformacja w Polsce w XVI-XVIII wieku; 
Mniejszości etniczne na ziemiach polskich w XVI-XVIII 
wieku 

6 dr hab. Jacek Legieć, prof. UJK 
 

https://orcid.org/0000-0003-1436-1512 jlegiec@ujk.edu.pl Społeczna historia wojen i wojska w XIX i na początku XX 
wieku; 
Historia relacji polsko-rosyjskich w XIX wieku; 
Polacy w Rosji (w tym na Syberii) w XIX wieku; 
Służba Polaków w armii carskiej; 
Historia Ukrainy w XIX i na początku XX wieku; 
Społeczność polska na Prawobrzeżnej Ukrainie w XIX 
wieku 

7 dr   hab.   Grzegorz   Miernik, prof. 
UJK 

https://orcid.org/000-0003-0924-7408 grzegorz.miernik@ujk.edu.pl Historia społeczna i gospodarcza Polski po II wojnie 
światowej; 



 Polacy wobec doświadczenia komunizmu: 
-strategie przystosowawcze; 
-opór społeczny. 
Robotnicy polscy po II wojnie światowej. Ciągłość i 
zmiany; 
Chłopi/rolnicy i wieś w Polsce po II wojnie światowe; 
Służba wojskowa obywateli PRL; 
Peerelowska epistolografia 

8 dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK 
 

https://orcid.org/0000- 0002-6393-0446 mariusznowak@ujk.edu.pl Polskie elity społeczno-majątkowe XIX-XX w. (do 1939); 
Dzieje społeczne, gospodarcze, aktywność kulturalno-
oświatowa ziemiaństwa w XIX-XX w.; 
Kapitalistyczne przemiany w polskim rolnictwie w XIX-XX 
w. (do 1939);  
Polska myśl konserwatywna doby zaborów i Polski 
Odrodzonej 

9 dr hab. Jerzy Z. Pająk, prof. UJK 
 

https://orcid.org/0000-0001-8883-4568 jurpaj@ujk.edu.pl Historia polityczna i społeczna Europy Środkowo-
Wschodniej i Polski przełomu XIX i XX wieku, głównie 
okresu I wojny światowej; 
w szczególności: 
- historii polskiego ruchu niepodległościowego; 
- propaganda i cenzura austro-węgierska; 
- uchodźcy, internowani i jeńcy wojenni; 
- stosunki polsko-ukraińskie i polsko-żydowskie; 
- biografistyka i pamiętnikarstwo; 
- historia gospodarcza (m.in. problem strat wojennych i 

eksploatacji terenów okupowanych)  
- historia kobiet, w tym problem emancypacji 

10 dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK 
 

https://orcid.org/0000-0002-7165-8905 jpielas@ujk.edu.pl Struktura społeczna i struktura własności szlachty koronnej 
w XVI-XVIII wieku; 
Elity majątkowe i polityczne w Małopolsce w XVI-XVII 
wieku; 
Spadkobrania szlacheckie w Koronie w XVII wieku; 
Genealogia i majątki szlachty województwa 
sandomierskiego w XVI-XVIII wieku; 
Życie codzienne szlachty polskiej; 
Rodzina szlachecka i jej funkcjonowanie w okresie 
nowożytnym 



11 dr hab. Elżbieta Słabińska 
 

https://orcid.org/0000-0003-0854-6756 elzbieta.slabinska@ujk.edu.pl Historia społeczno-ekonomiczna Polski XX w. 
-działy gospodarki i służby publicznej; 
-polityka gospodarcza; 
-rynek pracy; 
-polityka społeczna; 
-rozwój myśli ekonomicznej 

12 prof. dr hab. Stanisław Wiech 
 

https://orcid.org/0000-0001-7057-2870 stanislaw.wiech@ujk.edu.pl Historia społeczna, polityczna i gospodarcza XIX i XX 
wieku 
- powstania narodowe (kościuszkowskie, listopadowe, 

styczniowe, rewolucja 1905 r., I wojna światowa); 
- losy Polaków na emigracji i w Rosji; 
- dzieje mniejszości narodowych, wyznaniowych i 

etnicznych (Żydów, Litwinów, Białorusinów, Rosjan, 
unitów, ewangelików, staroobrzędowców);  

- historia administracji państwowej, kościelnej, sądowej, 
służb policyjnych, żandarmerii, ochrany; 

- życie kulturalne i artystyczne na ziemiach polskich w XIX 
i na początku XX wieku; 

- dzieje regionu (historia miast, grup społecznych, 
zawodowych, wyznaniowych, rodów ziemiańskich); 

- wybranych zagadnień z historii powszechnej XIX wieku 
13 dr hab. Beata Wojciechowska, prof. 

UJK 
 

https://orcid.org/0000-0003-2091-3627 beata.wojciechowska@ujk.edu.pl  Średniowieczne prawo kanoniczne;  
Kary kościelne; 
Teoretyczne i praktyczne aspekty medycyny 
średniowiecznej i wczesnonowożytnej; 
Opisy i wyobrażenia średniowiecznej fauny 



14 dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka 
prof. UJK 
 

https://orcid.org/0000-0002-8337-1637 zimnicka@ujk.edu.pl Historia kultury późnośredniowiecznej i 
wczesnonowożytnej;  
Historia Kościoła;  
Życie codzienne w wiekach średnich, taniec, muzyka i inne 
formy zabawy w wiekach średnich;  
Rozwój nauki średniowiecznej i wczesnonowożytnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem medycyny, astronomii, 
astrologii;  
Piśmiennictwo średniowieczne;  
Nauki pomocnicze historii, przede wszystkim paleografia 
średniowieczna, edytorstwo źródeł historycznych 

 

https://orcid.org/0000-0002-8337-1637

