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Problematyka badawcza 

1 Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK 
 

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 
 

2 Prof. dr hab. Stanisław Wiech 0000-0001-7057-2870 stanislaw.wiech@ujk.edu.pl  
 

Historia Polski i historia Rosji w XIX i na początku XX wieku 
Ziemie Zabrane (dzieje Litwy i Białorusi)1795-1918 
Dzieje regionu (historia miast, grup społecznych, 
zawodowych, wyznaniowych) 
Historia administracji i służb policyjnych 
Historia Kościoła katolickiego i mniejszości wyznaniowych, 
Biografistyka XIX wieku 
 

3 Dr hab. Jacek Rodzeń prof. UJK 0000-0002-5321-4104 j.rodzen@ujk.edu.pl  Historia i filozofia nauk fizycznych, dzieje idei i przyrządów 
naukowych, dzieje relacji nauka-filozofia-religia w wiekach 
XVII-XIX 

4 Prof. dr hab. Waldemar Kowalski 0000-0003-1692-338X waldemar.kowalski@ujk.edu.pl 
 

historia wczesnonowożytna, mniejszości wyznaniowe i 
etniczne w XV-XVIII w., historia Kościoła i Reformacji, historia 
narodów Wysp Brytyjskich 
 

5 Prof. dr hab. Beata Wojciechowska 0000-0003-2091-3627 beata.wojciechowska@ujk.edu.pl  
 

Średniowieczna medycyna, kultura późnośredniowiecznej 
Polski, sądownictwo kościelne-normy i praktyka, kultura 
prawna polskiego średniwoiecza, historia medycyny 
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6 Dr hab. prof. UJK Anita Młynarczyk-
Tomczyk 

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

Najnowsza historia Polski (po II wojnie światowej), historia 
historiografii XX wieku, edukacja historyczna, historia 
szkolnictwa, oświaty w XX wieku, dydaktyka. 
 

7 Dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka 
prof. UJK 

0000-0002-8337-1637 zimnicka@ujk.edu.pl  Historia nauki (astronomia, medycyna, astrologia, 
ziołolecznictwo), historia kultury (muzyka, taniec, życie 
codzienne, moda); edytorstwo źródeł historycznych 
 

8 Dr hab. prof. UJK Jerzy Pająk 0000-0001-8883-4568 jerzy.pajak@ujk.edu.pl Historia polityczna i społeczna Europy Środkowo-wschodniej 
i Polski XIX i XX wieku, głównie okresu I wojny światowej; w 
szczególności:  
- historia 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 

9 Dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK 0000-0003-0924-7408 grzegorz.miernik@ujk.edu.pl  
  

1. Historia Polski po II wojnie światowej. 
- historia społeczna; 
- historia gospodarcza; 
- historia regionalna; 
- mikrohistoria; 
- historia mówiona. 
2. Polacy wobec doświadczenia komunizmu: 
- strategie przystosowawcze; 
- opór społeczny. 
3. Robotnicy polscy w XX wieku; ciągłość i zmiany. 
4. Chłopi i wieś w Polsce po II wojnie światowej. 
5. Kultura w Polsce po II wojnie światowej. 
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10 Dr hab. Edyta Majcher-Ociesa 0000-0002-2722-0543 emajcher@ujk.edu.pl  1. Mniejszości narodowe, wyznaniowe i etniczne na ziemiach 
polskich w I poł. XX wieku  
2. Aktywność gospodarcza mieszkańców Kielecczyzny w I poł. 
XX wieku  
 

11 Dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK 0000-0003-0097-0771  jgapys@ujk.edu.pl  Społeczeństwo II Rzeczypospolitej; ziemiaństwo i 
duchowieństwo w latach 1939-1945; podziemie polityczne i 
zbrojne w latach 1939-1945; życie  codzienne w GG 

12 Dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK 0000-0002-6393-0446 mariusznowak@ujk.edu.pl  Dzieje ziemiaństwa XIX-XX w. – aspekty gospodarcze, 
społeczno-polityczne.  
Myśl polityczna środowisk konserwatywnych ziem polskich 
XIX-XX.  
Inteligencja ziem zaboru rosyjskiego XIX-XX w.  
   

13 Dr hab. Lucyna Kostuch prof. UJK 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. 
 

14 dr hab. Jacek Legieć https://orcid.org/0000-
0003-1436-1512  

jlegiec@ujk.edu.pl  1. Polityka rosyjska na ziemiach polskich w drugiej 
połowie XIX – na początku XX wieku. 

2. Służba Polaków w armii rosyjskiej w drugiej połowie 
XIX – na początku XX wieku. 

3. Polacy w Cesarstwie Rosyjskim w drugiej połowie XIX 
– na początku XX wieku. 
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