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Lp. Imię i nazwisko osoby 
proponowanej do pełnienia 

funkcji promotora 

Nr ORCID Kontakt Problematyka badawcza 

1 dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK 

 

0000-0001-9237-922X 
 
 

jacek.bonarek@ujk.edu.pl  
 

Rody arystokratyczne w cesarstwie bizantyńskim w 
X wieku. Studium prozopograficzne  

2 dr hab. Janusz Budziński, prof. 
UJK 

0000-0001-9365-406X janusz.budzinski@ujk.edu.pl Polityka Imperium Rosyjskiego wobec Azji 
Centralnej w XIX wieku  

3 dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK 0000-0003-0097-0771 jgapys@ujk.edu.pl  
 

1. Przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne 
społeczeństwa polskiego 1918-1945 

2. System polityczny i działalność polityczna w 
okresie II RP i okresie wojny 

3. Aktywność społeczna i polityczna ziemiaństwa 
polskiego 1918-1945.  

4. Społeczność wiejska w Polsce 1918-1945 
5. Podziemie zbrojne i polityczne w okupowanej 

Polsce 1939-1945. 
6. Dobroczyność indywidulana i zorganizowana w 

okresie  II wojny światowej (m.in. RGO PCK, 
Caritas) 

7. Życie codzienne w II RP i w czasie okupacji 
niemieckiej 1939-1945 

8. Postawy społeczeństwa polskiego w okresie II 
wojny światowej  

4 dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK 0000-0003-1629-5459 ryszard.gryz@ujk.edu.pl 1. Historia Kościoła katolickiego w Polsce w 
XX wieku; 
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2. Relacje państwowo-kościelne w diecezji 
kieleckiej i sandomierskiej w drugiej 
połowie XX wieku; 

3. Dzieje parafii; 
4. Budownictwo sakralne i kościelne; 
5. Duszpasterstwo wojskowe; 
6. Życie religijne; 
7. Dzieje polityczne i społeczne w jednostkach 

administracyjnych regionu 
świętokrzyskiego po II wojnie światowej; 

8. Partie polityczne i opór społeczny; 
9. Biografie polityków, wojskowych i 

duchownych w XX wieku. 

5 dr hab. Sylwia Konarska-
Zimnicka, prof. UJK 

0000-0002-8337-1637 zimnicka@ujk.edu.pl Historia kultury późnego średniowiecza i wczesnej 
nowożytności, historia Kościoła, życie codzienne, 
taniec, muzyka i inne formy rozrywki w 
średniowieczu, rozwój średniowiecznej i 
wczesnonowożytnej nauki, ze szczególnym 
uwzględnieniem medycyny, astronomii, astrologii; 
literatura średniowieczna, nauki pomocnicze historii, 
przede wszystkim paleografia średniowieczna i 
edytorstwo źródeł historycznych. 

6 dr hab. Lucyna Kostuch, prof. 
UJK 
 

0000-0003-0141-6385 
 

lucyna.kostuch@ujk.edu.pl 
 

1. Historiografia antyczna.  
2. Wojna w starożytnej Grecji i Rzymie. 
3. Religie starożytnych Greków i Rzymian.   
4. Przyroda w życiu starożytnych Greków i 

Rzymian 

7 prof. dr hab. Waldemar Kowalski 0000-0003-1692-338X waldemar.kowalski@ujk.edu.pl 5. Emigracja z Wysp Brytyjskich XVI-XVIII 
wieku;  

6. Dzieje Szkocji w XVI-XVIII wieku;  
7. Książka i biblioteki w XVI-XVIII wieku 
8. Historia Kościoła katolickiego w XVI-XVIII 

wieku; 



9. Reformacja w Polsce w XVI-XVIII wieku; 
10. Mniejszości etniczne na ziemiach polskich w 

XVI-XVIII wieku 

8 dr hab. Jacek Legieć, prof. UJK 
 

0000-0003-1436-1512 jlegiec@ujk.edu.pl  1. Armia Imperium Rosyjskiego w XIX wieku 
2. Polityka rosyjska na Prawobrzeżnej 

Ukrainie (Kraj Południowo-Zachodni) w 
XIX wieku. 

3. Polacy na Syberii w XIX wieku 
4. Królestwo Polskie w II połowie XIX wieku 

9 dr hab. Lidia Michalska-Bracha, 
prof. UJK 
 

0000-0003-0691-7429 
 

lidia.bracha@ujk.edu.pl 1. Historia historiografii i pamięć historyczna 
XIX-XX wieku; 

2. Historia kobiet – autobiograficzne narracje 
Polek w XIX-XX wieku; 

3. Muzealnictwo; 
4. Historia Lwowa. 

10 dr hab. Grzegorz Miernik, prof. 
UJK 
 

0000-0003-0924-7408 grzegorz.miernik@ujk.edu.pl 1. Historia Polski po II wojnie światowej. 

- historia społeczna; 

- mikrohistoria; 

- historia oddolna; 

- historia mówiona 

2. Przeobrażenia gospodarcze na ziemiach polskich 
w XX-XXI wieku i ich konsekwencje. 

3. Polacy wobec doświadczenia komunizmu:  

- strategie przystosowawcze; 

- opór społeczny. 

4. Robotnicy polscy w XX wieku; ciągłość i zmiany. 
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5. Chłopi i wieś w Polsce po II wojnie światowej. 

6. Kultura w Polsce po II wojnie światowej. 

7. Historia regionalna. Najnowsze dzieje 
międzyrzecza Wisły i Pilicy. 

11 dr hab. Anita Młynarczyk-
Tomczyk, prof. UJK 
 

0000-0002-7116-4198 anita.mlynarczyk-
tomczyk@ujk.edu.pl 
 

Najnowsza historia Polski (po II wojnie światowej), 
historia historiografii XX wieku, treści i formy 
popularyzacji i propagandy historii w XX wieku, 
instytucje kultury i oświaty w 
popularyzacji/propagandzie historii w XX wieku, 
edukacja historyczna, historia szkolnictwa, oświaty 
w XX wieku 

12 dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK 
 

0000-0002-6393-0446 mariusznowak@ujk.edu.pl Biografie wybitnych reprezentantów polskich elit 
ziemiańskich, burżuazyjnych i inteligenckich XIX-
XX w.; rola poszczególnych rodów ziemiańskich i 
burżuazyjnych w życiu społeczno-politycznym i 
gospodarczym danego region i kraju (XIX-XX); 
modernizacja gospodarcza (rolnictwa) w XIX-XX 
w.; polska i zachodnia konserwatywna myśl 
polityczna w XIX w.   

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

0000-0001-8883-4568 jerzy.pajak@ujk.edu.pl 
 
 

- Historia polityczna, gospodarcza i społeczna Polski 
oraz Europy Środkowej i Wschodniej  przełomu 
XIX i XX wieku. 
- Zmiany w świadomości narodowej i politycznej 
polskiego społeczeństwa  
- Historia Austro-Węgier 
- Historia polskiego ruchu niepodległościowego 
- Historia I wojny światowej 
- Historia kobiet w Polsce 
- Uwarunkowania kulturowo-historyczne ziem 
polskich 
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14 dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK 
 

0000-0002-7165-8905 
 

jpielas@ujk.edu.pl 
 

Struktura społeczna i struktura własności szlachty 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. 

15 dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK 
 

0000-0002-5321-4104 j.rodzen@ujk.edu.pl Historia nauki (historia i filozofia nauki), historia 
techniki, historia relacji nauki, filozofii i religii 

16 dr hab. Beata Wojciechowska, 
prof. UJK 
 

0000-0003-2091-3627 beata.wojciechowska@ujk.edu.pl Historia kultury późnego średniowiecza, historia 
Kościoła, prawo kanoniczne, życie codzienne w 
średniowieczu, małżeństwo w średniowieczu, 
historia medycyny 
 

 

 


