
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Jarosław Rabiński, doktor habilitowany

Dyscyplina naukowa
(zgodnie z wykazem dyscyplin, w 
których kształci Szkoła Doktorska 
KUL)

historia

Profil naukowy: adres osobistej strony 
www, profilu Research Gate lub 
profilu Academia.edu

https://www.kul.pl/art_%2038472.html

Zainteresowania naukowe
(obszary, w których promotor 
prowadzi aktualnie badania naukowe)

- Chrześcijańska Demokracja, zwłaszcza 
Stronnictwo Pracy (w kraju i na emigracji)
- cywilne i wojskowe władze RP na emigracji od 
1939 r.
- propaganda PRL
- myśl polityczna polskich partii i środowisk 
społecznych i politycznych w XX w.
- biografistyka

Trzy najważniejsze publikacje z 
ostatnich czterech lat kalendarzowych 
(2016-2019)

Dziennik  czynności  Naczelnego  Wodza  gen.
Władysława Sikorskiego, wstęp i red. nauk. J.
Rabiński, oprac. J. Rabiński, E. Rzeczkowska,
J.  Kowalska,  t.  I-II,  Lublin  2016-2017
(Wydawnictwo IPN);

J.  Rabiński,  Rada  Narodowa  Rzeczypospolitej
Polskiej  podczas  drugiej  wojny  światowej.
Wybrane aspekty funkcjonowania, w:  Depozyt
Niepodległości.  Rada  Narodowa
Rzeczypospolitej  Polskiej  na  uchodźstwie
(1939-1991),  red.  Z.  Girzyński,  P.  Ziętara,
Toruń  2018,  s.  19-34  (Wydawnictwo  Adam
Marszałek);

J.  Rabiński,  The  Elimination  of  Christian
Democracy in Poland After World War II, in:
Christian Democracy Across the Iron Curtain.
Europe  Redefined,  eds.  P.H.  Kosicki,  S.
Łukasiewicz,  (wydawnictwo  Palgrave-
Macmillan) 2018, p. 153-175.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Krytyczna edycja źródłowa I i II tomu Dziennika 

czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława 
sikorskiego (NPRH);
Krytyczna edycja źródłowa III i IV tomu 
Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. 
Władysława sikorskiego (NPRH);

Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych 
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w 
latach 1939-1945 (grant habilitacyjny MNiSW)



Wykonawca grantu (max 3)
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

0

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

3

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

0

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, 
które promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

Stronnictwo Pracy na Lubelszczyźnie w okresie II
wojny światowej;
Wpływ chrześcijańsko-demokratycznej myśli 
politycznej i społecznej na NSZZ „Solidarność”;
Wyścig Pokoju w przekazie propogandowym 
PRL;
Hugon Hanke, emigracyjny premier na usługach 
PRL – zarys biografii politycznej;
Rządy RP na uchodźstwie po 1939 r.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 
zainteresowania naukowe, 
dotychczasowe osiągnięcia, 
kompetencje naukowe, społeczne, 
językowe) 

Zainteresowanie naukowe historią XX w., 
znajomość jęz. angielskiego (ew. innych jęz. 
nowożytnych – w kontekście wybranego tematu 
badawczego),
gotowość do uczestnictwa w grantach 
badawczych,

Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta (np. 
laboratorium, wspólny pokój)

Wspólny pokój (CN117) z dostępem do 
komputera

Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 
grant)

Możliwość aplikowania o granty naukowe

Forma kontaktu  (np. e-mail, 
dzień/godziny i miejsce konsultacji – 
nr pokoju)

jarab@kul.lublin.pl


