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3 marca 2022 r. odbyło się uroczyste seminarium, na którym złożono podzię-
kowania profesorom zwyczajnym: Reginie Renz, Hannie Wójcik-Łagan i Wie-
sławowi Cabanowi, za wieloletnią pracę na rzecz Instytutu Historii oraz całego 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). Spotkanie było kontynu-
acją oficjalnej uroczystości, która miała miejsce podczas obrad Rady Naukowej 
Instytutu Historii UJK.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: dziekan Wydziału Humanistyczne-
go prof. dr hab. Beata Wojciechowska, prodziekan dr hab. prof. UJK Sylwia Ko-
narska-Zimnicka, dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (wicedyrektor Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), dyrektor Instytutu 
Historii UJK dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys, kierownik Zakładu Historii XX Wie-
ku prof. dr hab. Marek Przeniosło, przedstawiciele Zakładu Historii XIX Wieku 
(m.in. dr hab. prof. UJK Katarzyna Ryszewska) oraz Pracowni Dziejów Społe-
czeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej (dr hab. prof. UJK Anna Jabłońska). 
Ponadto obecni byli kierownik Archiwum UJK dr Monika Marcinkowska, kie-
rownik studiów doktoranckich dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik, uczestnicy 
seminarium Zakładu Historii XX Wieku (prof. dr hab. Mieczysław Markowski, dr 
hab. prof. UJK Elżbieta Słabińska), jak również już wypromowani doktorzy (m.in. 
Tadeusz Banaszek, Dariusz Buras, Marcin Łuczkowski, Dariusz Palacz).

Seminarium otworzył kierownik Zakładu Historii XX Wieku prof. Marek 
Przeniosło, który podkreślił wagę tego rodzaju uroczystości, mających znaczny 
wpływ na integrację środowiska kieleckich historyków. Następnie przemówiła 
dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Beata Wojciechowska. Podzię-
kowała Jubilatom, pogratulowała wieloletniej i niezwykle owocnej pracy na rzecz 
Instytutu Historii. Podkreśliła, iż Profesorowie stworzyli w Kielcach środowisko 
naukowe historyków rozpoznawalne w Polsce i w innych krajach. Przypomniała 
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także, że miała przyjemność uczestniczyć w zajęciach Jubilatów. Z kolei dyrektor 
Instytutu Historii dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys odczytał list gratulacyjny. Jubilaci 
otrzymali kwiaty oraz okolicznościowe upominki od swoich uczennic i współ-
pracowników oraz zaproszonych gości. Później wszyscy uczestnicy uroczystego 
seminarium ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. 

Wszyscy Jubilaci podziękowali za wspólne lata spędzone w Instytucie Historii. 
Profesor Wiesław Caban, przyjmując list gratulacyjny, podziękował za pamięć, za 
lata spędzone w Instytucie, za bliskość wielu osób. Profesor dr hab. Regina Renz 
zaakcentowała potrzebę kształcenia młodej kadry. Pani Profesor wspomniała: 

W Instytucie Historii przepracowałam bez mała 48 lat, od 1 września 1974 roku do 28 
lutego 2022 roku. Tu pracując, zdobyłam wszystkie stopnie naukowe: doktora historii 
w 1981 roku, doktora habilitowanego w 1990 roku i profesora nauk humanistycznych 
w 1997 roku. W tym czasie Instytut Historii uzyskał uprawnienia do doktoryzowa-
nia w  1989 roku i  habilitowania w  2002 roku. Ważnym aspektem mojej działalno-
ści naukowo-dydaktycznej było kształcenie młodej kadry naukowej. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych wspólnie z prof. Mieczysławem Markowskim i prof. Wiesławem 
Cabanem zorganizowaliśmy seminarium doktorskie XIX i XX wieku. Po dwóch latach 
wspólnej działalności powstały dwa odrębne seminaria, jedno dotyczące historii XIX 
wieku, drugie historii XX wieku. W czasie wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej 
wypromowałam ośmiu doktorów (Tadeusz Banaszek, Dariusz Buras, Ireneusz Ciosek, 
Edyta Majcher-Ociesa, Elżbieta Słabińska, Krzysztof Stępniewski, Szymon Szarek i To-
masz Wójcik). Pierwszą doktorantką była Elżbieta Słabińska, a ostatnim doktorantem 
Szymon Szarek.  Otwarte przewody doktorskie mają Agnieszka Malinowska i  Anna 
Michalczyk. Tematyka prac doktorskich dotyczyła zagadnień społecznych, gospodar-
czych i kulturalno-oświatowych pierwszej połowy XX wieku. Dwie moje wypromo-
wane Panie Doktor Elżbieta Słabińska i  Edyta Majcher-Ociesa są już samodzielny-
mi pracownikami naszego Uniwersytetu z bogatym dorobkiem naukowym. Kończąc 
działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną na Uczelni, mam taką nadzieję, że 
Instytut Historii będzie nadal wiodącym Instytutem w naszym Uniwersytecie.

Z kolei prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan wskazała, że Instytut zawsze był jej 
bliski i zawsze będzie się interesować tym, co się dzieje w Jego murach. Wskazała 
na kontynuację pokoleniową, jako ważny element ponad pięćdziesięcioletniego 
dziedzictwa Instytutu. Pani Profesor nadmieniła: 

Koleżanki i Koledzy podziękowali Nam za trwającą kilka dekad pracę w Instytucie Hi-
storii funkcjonującym najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej, potem w Akademii 
Świętokrzyskiej i wreszcie w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Oczywiście takie 
podziękowania skłaniają do nastroju nostalgicznego. Upływ czasu zwykle wywołuje 
taki stan emocji, ale także motywuje do refleksji w sumie o charakterze optymistycz-
nym. Miło jest bowiem skonstatować, iż otacza mnie wielu życzliwych ludzi, którzy 
budowali ze mną dorobek naukowy i dydaktyczny Instytutu wytrwałą pracą, popu-
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laryzującą go w Polsce i poza jej granicami. Miła jest także okazja zobaczenia w tym 
samym czasie trzech pokoleń badaczy przeszłości. Tych nieco starszych, ale wciąż ak-
tywnych w kwerendach naukowych, tych których kariery naukowe są w pełnym roz-
kwicie i wreszcie tych, którzy dopiero podejmują wysiłek badawczy, czyli Doktoran-
tów. To uczucie bardzo krzepiące pozwalające myśleć, iż na nas wszystkich spoczywa 
obowiązek kontynuacji wszelkich aktywności umacniających nasz Instytut.

Podczas seminarium Jubilaci przedstawili wspomnienia i przemyślenia zwią-
zane z historią Instytutu Historii UJK. Wspominano byłych pracowników Insty-
tutu, którzy wywarli ogromny wpływ na rozwój placówki, m.in. prof. Barbarę Sza-
bat, prof. Stefana Iwaniaka, prof. Józefa Smolińskiego, prof. Jadwigę Muszyńską. 
Często przywoływano publikacje dotyczące historii Uniwersytetu1 i Instytutu Hi-
storii UJK2 oraz księgi upamiętniające okrągłe rocznice pracy naukowej3. 

Profesor Marek Przeniosło nawiązał do pierwszych zajęć z prof. Reginą Renz, 
które miał jego rok. Na zajęciach pojawiła się młodziutka Pani doktor w dżinsach, 
co zapamiętał ówczesny student. Okazało się również, że opiekunem roku prof. 
Przeniosły była prof. Hanna Wójcik-Łagan. Pani profesor stwierdziła, że miło 
wspomina ten okres, a  ze studentami nie było problemów. W  rozmowach nie 
zabrakło również nawiązania do współczesnych problemów i wyzwań.

Organizacją spotkania zajęły się uczennice pań profesor: dr hab. Edyta Majcher-
-Ociesa i  dr hab. prof. UJK Anita Młynarczyk-Tomczyk, współpracownicy prof. 
Wiesława Cabana – prof. dr hab. Stanisław Wiech i dr hab. prof. UJK Jacek Legieć 
z Zakładu Historii XIX Wieku, przy wsparciu Katarzyny Zarosy i Łukasza Ospary.

Jeszcze raz dziękujemy i życzymy Jubilatom wszystkiego co najlepsze.
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1 Droga do Uniwersytetu 1969–2009, red. W. Caban, M.B. Markowski, Kielce 2009.
2 Z perspektywy czterdziestolecia. Księga pamiątkowa Instytutu Historii Uniwersytetu Hu-

manistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1970–2010), red. R. Gryz, 
Kielce 2010. 

3 Historia magistra vitae est… Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kul-
turalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Wiesławowi Cabanowi z oka-
zji 45-lecia pracy naukowej, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, B. Wojciechowska, 
Kielce 2016; Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa 
dedykowana Pani Profesor Reginie Renz, red. W. Caban, M.B. Markowski, J. Muszyńska, 
M. Przeniosło, Kielce 2013.



Życie naukowe516

O autorkach:

dr hab. Edyta Majcher-Ociesa – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. 
Zainteresowania badawcze: historia gospodarcza XX w., interwencjonizm państwo-
wy w przemyśle w Drugiej Rzeczypospolitej, historia mniejszości narodowych i wy-
znaniowych w XX w. oraz historia policji.

e-mail: emajcher@ujk.edu.pl

dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk – profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Zainteresowania naukowe: historia Polski po 1944 r., historia historiografii, popula-
ryzacja historii, dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie.

e-mail: amlynarczyk@ujk.edu.pl


