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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ogłosili rok 2016 „Rokiem obchodów 1050. rocznicy
Chrztu Polski”. Z tej okazji w całej Polsce organizowane były konferencje nau-
kowe poświęcone temu wydarzeniu. Rocznica ta stała się okazją do integracji
środowisk akademickich Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytutu Historii 
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które postanowiły
wspólnie zorganizować wspomnianą konferencję. Obrady odbyły się w Ze-
spole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku w dniach 16–17 listopada 2016
roku, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Należy też podkreślić, że konfe-
rencja była współfinansowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Uczestnicy konferencji zostali powitani przez dr. hab. Sławomira Zo-
nenberga, prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
i dr. hab. Piotra Olińskiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął referat prof. dr. hab. Wojciecha Chu-
dziaka z UMK Na drodze ku chrystianizacji ziemi chełmińskiej. Gniezno, 
Mogilno, Chełmno, który omówił tę kwestię na bazie materiałów archeolo-
gicznych. Dr Jacek Bojarski z UMK w referacie Przedmioty kultu religijnego
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jako składnik wyposażenia zmarłych na wczesnośredniowiecznych cmenta-
rzyskach z ziemi chełmińskiej zaprezentował szczegółowe badania wskazu-
jące na istnienie synkretyzmu religijnego po implantacji chrześcijaństwa.
Prof. dr hab. Tomasz Nowakowski z UKW w referacie Zapiska o chrzcie
Mieszka I (966 r.) na tle rozwoju annalistyki polskiej zaprezentował stan
badań nad powstaniem i rozwojem annalistyki polskiej w X wieku oraz
własną koncepcję tego zagadnienia. Pierwszy panel i dyskusję prowadził dr
hab. Sławomir Zonenberg, prof. nadzw. UKW.

Po przerwie obrady poprowadził prof. dr hab. Tomasz Nowakowski. Pierw-
szy referat, Od chrztu do chrystianizacji Polski Piastów, wygłosił prof. dr hab.
Stefan Kwiatkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, który skoncentrował się
głównie na metodologii stosowanej podczas badań problematyki chrystianizacji
Polski. Prof. dr hab. Alexander Filyushkin z Uniwersytetu Państwowego 
w Sankt Petersburgu (Rosja) w referacie Choice of the fortunes of nations, ‘ori-
gin of nations’ or ‘foundation of the Empire’: how the history of Baptism in the
Middle Ages was used in the political ideology of the Slavic nations in the Mod-
ern Time zaprezentował kwestię wykorzystywania chrystianizacji w ideologii
politycznej państw słowiańskich w okresie nowożytnym. Po interesującej dys-
kusji na referatami uczestnicy konferencji udali się na obiad.

Panel poobiedni poprowadził dr Jacek Bojarski. Jako pierwszy wygłosił
referat dr Radosław Kotecki z UKW. Jego tematem była Mediacja biskupia 
w konfliktach dynastycznych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej w XI
i XII wieku, na przykładzie głównie Polski, Czech i Rusi. Dr Cosmin Ignat 
z Astra National Museum Complex w Sybinie (Rumunia) w referacie Religious
organization of the Saxon colonists from Transylvania (12th–13th century)
przedstawił tematykę organizacji religijnej saskich kolonistów w Transylwanii
w XII–XIII stuleciu. Po ciekawej dyskusji na referatami uczestnicy konferencji
udali się na uroczystą kolację, w której uczestniczył m.in. prof. dr hab. Jacek
Woźny – rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Drugiego dnia obrady najpierw poprowadził dr hab. Piotr Oliński, prof.
nadzw. UMK. Jako pierwszy referat Some remarks about so-called first phase
of the Christianization in the Baltic Rim zaprezentował dr Marius Ščavinskas
z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa), przedstawiając informacje na temat
pierwszej fazy chrystianizacji w obszarze Bałtyku. Dr Seweryn Szczepański
z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olszynie w re-
feracie Traktat dzierzgoński (1249 r.) a chrystianizacja Prusów szczegółowo
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omówił to zagadnienie, poszerzając je o badania nad systemem i funkcjami
stanu kapłańskiego u pogańskich Prusów. Prof. dr hab. Jarosław Nikodem 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w referacie W przede -
dniu chrystianizacji Litwy. O projekcie małżeństwa Jagiełły z córką Dymitra
Dońskiego raz jeszcze zajął się głównie datacją tego wydarzenia. Tę część
obrad zakończyła również interesująca i jakże cenna z racji uwag dyskusja.

Po przerwie ostatni panel obrad prowadził dr hab. Sławomir Zonenberg,
prof. UKW. Jako pierwszy wystąpił mgr Marcin Sumowski z UMK z refera-
tem Erbar und eyns gutten lebens, tuchtig und bequeme. Kulturowy wzorzec
kapłana w późnośredniowiecznym mieście pruskim, w którym wskazał na
trwałość istnienia określonego wzorca osoby duchownej. Dr Andrzej Buczyło
z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w referacie Z ojca
na syna. Rodzina Pierockich z okolic Brześcia jako przykład dziedziczenia
funkcji kapłańskich w Kościele unickim (XVII–XIX w.) zaprezentował proble-
matykę występowania i zaniku nepotyzmu. Obrady zakończył referat 
dr. hab. Sławomira Kościelaka, prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, Misja
zakonna na Kaszubach. Struktury wsparcia dla duszpasterstwa wiejskiego 
w XVII–XVIII wieku, w którym skoncentrował się głównie na misji jezuickiej. 

Podsumowania tej interesującej konferencji dokonał dr hab. Sławomir
Zonenberg, prof. UKW.


