
 

Tematy prac licencjackich obronionych w Instytucie Historii 

2022 

Promotor Tytuł pracy  

dr hab. Dariusz Magier 

Rosyjskie formacje wojskowe w służbie Niemiec 

w czasie II wojny światowej 

Druga wojna światowa w wybranych komiksach 

wydanych w Polsce - główne wątki i motywy 

Życie codzienne mieszkańców powiatów 

siedleckiego i sokołowskiego w latach 1939-

1944 w świetle niemieckich afiszów 

okupacyjnych 

dr hab. Sergiusz Leończyk 

 

Upamiętnianie ofiar represji stalinowskich w 

Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2018 

Deportacje Polaków z Polski wschodniej w głąb 

ZSRR w latach 1939-1941 

dr hab. Maria Starnawska 

Życie codzienne w XIII-wiecznej Polsce w 

świetle cudów św. Jadwigi i św. Stanisława 

Obraz Turków osmańskich w kronikach Jana 

Długosza 

dr hab. Dorota Wereda 

 

Warunki podróżowania z Rzeczypospolitej do 

Włoch w XVII i XVIII w. w świetle wybranych 

relacji 

Metody zapobiegania epidemii dżumy w świetle 

wybranych poradników lekarskich z XVII i XVIII 

wieku 



Produkty używane w kuchni staropolskiej w 

świetle przepisów kulinarnych z wybranych 

książek kucharskich 

 

 

2021 

Promotor Tytuł pracy  

prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz 

 

Powstanie i działalność Zespołu Pieśni i Tańca 

„Trzy Pokolenia” w Domanicach w świetle 

materiałów kronikarskich 

Policja Państwowa w Siedlcach w latach 1918-

1919. Najważniejsze osoby, wydarzenia i 

problemy 

dr hab. Sergiusz Leończyk 

 

Odrodzenie kultury i języka ojczystego wśród 

Niemców na Syberii w latach 1991-2018 

Stosunek ludności polskiej do wycofujących się 

wojsk niemieckich w roku 1918 z terenów 

Królestwa Polskiego  

Administracja publiczna w powiecie mińskim w 

latach 1864-1915 

Polonia w ZSRR w latach 1918-1939 

Polsko-radzieckie stosunki gospodarcze w 

latach 1921-1934 w świetle wybranych tytułów 

prasowych 

dr hab. Dariusz Magier Dwór i majątek Mościbrody (1848-2020) 



dr hab. Maria Starnawska 

Życie codzienne krzyżowców podczas pierwszej 

krucjaty w świetle Anonima „Dziejów pierwszej 

krucjaty” 

Wizerunek chrześcijanina i poganina w „Sadze o 

Njalu” 

dr hab. Dorota Wereda 

 

Wrażenia artystyczne mieszkańców 

Rzeczypospolitej z podróży do Włoch w XVII i 

XVIII w. w świetle relacji i pamiętników 

Husaria w opinii współczesnych w świetle 

pamiętników 

Produkty używane w kuchni staropolskiej w 

świetle przepisów kulinarnych z wybranych 

książek kucharskich 

 

2020 

Promotor Tytuł pracy  

dr hab. Jarosław Cabaj 

Działania zbrojne w okolicach Kołbieli w latach 

1939-1944 

Aktywność społeczno-kulturalna Polaków w 

Baranowiczach w latach 1987-2005 

dr hab. Dariusz Magier 

Dokumentowanie procesu zamówień publicznych 

na przykładzie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

dr hab. Katarzyna Maksymiuk 

 

Uzbrojenie hoplitów greckich w okresie 

archaicznym i klasycznym 

Aspazja żona Peryklesa (studium przypadku w 

badaniach nad pozycją kobiet w Atenach w V 

wieku przed Chrystusem) 



Wojny partyjskie Trajana w latach 113-117 

Uzbrojenie ochronne armii rzymskiej w przedziale 

czasowym od I w. p.n.e. do I w.n.e. 

dr hab. Maria Starnawska 
Rola polityczna królowych polskich i księżnych 

mazowieckich na przełomie XIV i XV w. 

dr hab. Dorota Wereda 

 

Działalność Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 

w Białej Podlaskiej w latach 1968-2018 r. 

Miejsce kultu w Parafii Pruszyn w latach 1807-

2000 

Dzieje samorządowej szkoły podstawowej w 

Ruchnie im. Powstańców Styczniowych w latach 

1945-2001 w świetle kronik 

 

2019 

Promotor Tytuł pracy 

dr hab. Jarosław Cabaj 

 

Społeczność mariawicka parafii Cegłów. Historia 

i teraźniejszość – prezentacja multimedialna 

Możliwości realizacji treści z zakresu 

kształtowania granicy polsko-niemieckiej w 

latach 1918-1922 na lekcjach historii w szkole 

podstawowej 

Propozycje upowszechniania wiedzy o czynie 

bojowym żołnierzy polskich na przykładzie 



szlaku bojowego 9. Dywizjonu Artylerii Ciężkiej 

Propozycje upowszechniania wiedzy o życiu i 

działalności Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” 

Miejsca pamięci męczeństwa unitów na terenie 

dawnego powiatu konstantynowskiego. 

Scenariusz wycieczki historycznej 

Możliwości realizacji treści z zakresu stosunków 

polsko-litewskich w latach 1918-1922 na 

lekcjach historii  w szkole podstawowej 

  

2018 

Promotor Tytuł pracy  

dr hab. Jarosław Cabaj 

Bitwy Powstania Listopadowego na terenie 

obecnego powiatu Mińsk Mazowiecki 

Bitwy wzdłuż Traktu Brzeskiego w 1831 roku 

Dział kobiecy na łamach „Głosu Podlaskiego” z 

lat 1937-1939 

Spory graniczne polsko-czechosłowackie w 

okresie międzywojennym 

Losy unickiej ludności Podlasia w świetle 

wspomnień hrabiny Jadwigi Łubieńskiej 

Obiekty sakralne w Łukowie 



dr hab. Katarzyna Maksymiuk 

Życie prywatne Marii Kazimiery i Jana 

Sobieskiego na podstawie listów 

Walka o władzę w Wielkopolsce w I połowie XIII 

wieku 

Polityka zagraniczna Polski według Galla 

Anonima 

„Gorze nam się stało”. Uwarunkowania klęski 

Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą 

Kobiety z dynastii Sewerów 

Relacje państwo-kościół w Polsce w X-XI wieku 

 

2017 

Promotor Tytuł pracy  

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk 

 

Zabytki historyczne Siedlec 

Życie i działalność ks. dr. Andrzeja 

Szklarskiego (1887-1975) 

Wielcy Polacy z Kresów. Znani i nieznani 

Sanktuaria Maryjne Diecezji Siedleckiej 



Powstanie i rozwój kolei w Siedlcach 

dr hab. Dariusz Magier 
Narodowe Siły Zbrojne w  powiecie siedleckim 

w latach 1942-1950 

dr hab. Dorota Wereda 
Znaczenie bitwy pod Warką w czasie potopu 

szwedzkiego 

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz 

Geneza, przebieg i skutki kontrofensywy znad 

Wieprza 

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 

w Sokołowie Podlaskim w latach 1944-1951 

Działalność Narodowych Sił Zbrojnych w 

gminie Mrozy 

8. Pułk Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego 

w latach 1918-1939 

1 Dywizja Piechoty Legionów w kampanii 

polskiej 1939 roku 

Działalność legalnej opozycji politycznej w 

Królestwie Polskim w latach 1815-1830 

Rotmistrz Witold Pilecki i jego misja w KL 

Auschwitz 

Wielki terror w Związku Radzieckim – 

przyczyny, przebieg oraz skutki w Białoruskiej 

Socjalistycznej Republice Radzieckiej 

 


