
 

 

Origines et mutationes VI 
Ołtarz i tron 

Altar and Throne 

Pruszcz Gdański 13-14.06.2019 

13.06.2019 Czwartek / Thursday 

 

9.00    otwarcie obrad / opening speech 
 

Sesja 1 / Session 1 
 

9.30 – 9.50   Marta Włodarczyk (UW) Święta każe, książę musi. O wpływie 
    XIII-wiecznych świętych kobiet na działalność polityczną ich 
    małżonków / Holy orders, the prince must. On the effects of the  
    thteenth century holy women on the political activities of their  
    spouses 

9.50 – 10.10   Rafał Kubicki (UG) Cysterki z Żarnowca a zakon krzyżacki w latach 
    1309-1454 / Cistercians from Żarnowiec and the Teutonic Order in  
    1309-1454 

10.10 – 10.30   Adam Stelmaszewski (UG) Miejski czy zakonny? Proces przejmo- 
    wania władzy nad szpitalem Ducha Świętego w Krakowie przez  
    radę miejską w XIV-XVI w. / Urban or monastic? The process of 
    taking over the hospital of the Holy Spirit in Krakow by the city  
    council in the fourteenth-sixteenth century 

10.30 – 10.50   Sławomir Kościelak (UG) Protestanckie miasto patronem katolic- 
    kiego klasztoru? Brygidki gdańskie w walce o zachowanie egzemp- 
    cji zakonnej w XVII wieku / Protestant City a patron of Catholic  
    Nunnery? The Gdansk’ Brigidine Sisters in a struggle for presser-  
    vation of monastic independence in 17th Century 



 

 

10.50 – 11.10   dyskusja / discussion 

11.10 – 11.30   przerwa kawowa / coffee break 

 
Sesja 2 / Session 2 

 

11.30 – 11.50   Mateusz Szuba (UG) Otoczenie duchowne księcia gdańskiego 
    Warcisława II (1266-1269/70) / The ecclesiastical surroundings of  
    the duke of Warcisław II (1266-1269/70) 

11.50 – 12.10   Kamil Kajkowski (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)  
    Piastowskie origo gentis i jego wizualizacje / Piast's origo gentis  
    and its visualizations 

12.10 – 12.30   Sobiesław Szybkowski (UG) Starostowie-duchowni w Polsce 
    pierwszych Jagiellonów / Starosts-clergy in Poland of the first Ja- 
    giellonians 

12.30 – 12.50   Maciej Badowicz (UG) Wielki mistrz Ludolf König a polityka zako- 
    nu krzyżackiego wobec instytucji kościelnych na Pomorzu Gdań- 
    skim w latach 40-tych XIV w. / The Grand Master Ludolf König and  
    the policy of the Teutonic Order in relation to church institutions in 
    Gdańsk Pomerania in the 1940s of the 14th century 

12.50 – 13.10   dyskusja / discussion 

13.10 – 14.30   przerwa obiadowa / lunch break 

 

Sesja 3 / Session 3 
 

14.30 – 14.50   Jerzy Pysiak (UW) Sacrum i polityka. Relikwie jako instrument dy- 
    plomacji monarszej w średniowieczu / Sacrum and politics. Relics  
    as an instrument of royal diplomacy in the Middle Ages 

14.50 – 15.10   Przemysław A. Lewicki (UAM) Anglicana Ecclesia Henryka VIII –  
    mitologia narodowa i konsekwencje dla rozwoju angielskiej myśli  
    politycznej i prawnej / Anglicana Ecclesia of Henry VIII - national  
    mythology and consequences for the development of English politi-
    cal and legal thought 



 

 

15.10 – 15.30   dyskusja / discussion 

15.30 – 15.45   przerwa kawowa / coffee break 

 

Sesja 4 / Session 4 
 

15.45 – 16.05   Piotr Łozowski (UwB) Kler i pieniądze, czyli życie kredytowe du- 
    chowieństwa miejskiego w Warszawie okresu późnego średniowie- 
    cza i wczesnej nowożytności / Clergy and money, or credit life of  
    the urban clergy in Warsaw in the late Middle Ages and early Mo- 
    dern Times 

16.05 – 16.25   Monika Kozłowska (UwB) Rola kościoła w życiu małego miastecz- 
    ka prywatnego na przykładzie osiemnastowiecznego Białegosto- 
    ku / The role of the church in the life of a small private town on the 
    example of eighteenth-century Białystok 

16.25 – 16.45   Łukasz Baranowski (UwB) Pan miłosierny czy nielitościwy? Podda-
    ni w dobrach kościelnych w Wielkim Księstwie Litewskim w 
    XVIII w. / Merciful or ruthless Lord? The subjects in the estate of  
    the church in the Grand Duchy of Lithuania in the eighteenth 
    century. 

16.45 – 17.05   dyskusja / discussion 

18.00    spotkanie integracyjne / integration meeting 

 
14.06.2019 Piątek / Friday 

 

Sesja 5 / Session 5 
 

10.00 – 10.20   Bogdan Berezenko Przekazywanie i darowizny na rzecz cerkwi i  
    klasztorów  w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII wieku /  
    Transfer and donations to the church and monasteries in the Grand 
    Duchy of Lithuania in the 16th and 17th centuries 

 



 

 

10.20 – 10.40   Jakub Grodzki (UwB) Świeccy urzędnicy jako patroni i dobrodzieje 
    Jednoty Litewskiej w XVII w. / Secular officials as patrons and ben-
    efactors of the Lithuanian Unity in the 17th century 

10.40 – 11.00   Jakub Dobrzyński (UwB) Kwestia doboru świadków ślubu w   
    świetle analizy ksiąg metrykalnych (cywilnych i kościelnych) z lat  
    1808-1825 na przykładzie podlaskiej parafii Płonka Kościelna / The 
    issue of selecting wedding witnesses in the light of the analysis of  
    record books (civil and church) from 1808-1825 on the example of  
    the Płonka Kościelna parish in Podlasie 

11.00 – 11.20   Aldona Prašmantaitė (Instytut Historii Litwy, Wilno) Władze 
    carskie wobec kapituły katedralnej diecezji wileńskiej / Tsar au- 
    thorities against the cathedral chapter of the Vilnius diocese 

11.20 – 11.40   dyskusja / discussion 

11.40 – 12.05   przerwa kawowa / coffee break 

 
Sesja 6 / Session 6 

 

12.05 – 12.25   Paulina Piotrowska (UMK) Potrydencka doktryna wstawiennictwa 
    Matki Bożej. Srebrne aplikacje malarskich wizerunków maryjnych z 
    toruńskiego ośrodka złotniczego / Post Tridentium doctrine of the  
    intercession of the Mother of God. Silver applications of painterly  
    images of Marian from the goldsmith's center in Toruń 

12.25 – 12.45   Manfred Heinemann (Leibniz Universität Hannover) The Prussian 
    Case: Educational Separation of “Thron and Altar” in the Adminis- 
    trative Period of Cultural Minister Heinrich von Mühler (1840-  
    1872) / Przypadek pruski: rozłączenie tronu i ołtarza w okresie  
    sprawowania urzędu ministra kultury przez Heinricha von Mühlera 
    (1840–1872) 

12.45 – 13.05   Przemysław Jędrzejewski (Twoje korzenie w Polsce) W służbie  
    Rzeczypospolitej i króla JM. Powinności duchowieństwa względem 
    instytucji administracji państwa w okresie Sejmu Wielkiego (1788- 
    1792) / In the service of the Polish-Lithuanian Commonwealth and 
    the king of JM. Clergy's obligations to the state administration 
    institutions during the Great Sejm (1788-1792) 

 



 

 

13.05 – 13.25   dyskusja / discussion 

13.25 – 14.35   przerwa obiadowa / lunch break 

 
Sesja 7 / Session 7 

 

14.25 – 14.55   Lidia Muszyńska (UG) Z życia księdza Hilarego Jastaka. Historia  
    pewnej publikacji / From the life of priest Hilary Jastak. The history 
    of one publication 

14.55 – 15.15   Nicolay Bogomazov (St. Petersburg State University) White Sol- 
    diers and Red Priests: the Orthodox Clergy of the Anti-Bolshevik  
    forces turning to the Soviets / Biali żołnierze i czerwoni księża:  
    ortodoksyjne duchowieństwo sił antybolszewickich przecho-  
    dzących się do Sowietów 

15.15 – 15.35   Ivan Petrov (St. Petersburg State University) The Russian Ortho- 
    dox Church Between the Star and the Swastika: the Metamorphosis 
    of the Relations Between the Church and the State in Russia, 1940-
    1945 / Rosyjski Kościół prawosławny między gwiazdą a swastyką:  
    metamorfoza stosunków między Kościołem a państwem w Rosji,  
    1940-1945 

15.35 – 15.50   dyskusja / discussion 

15.50 – 16.05   przerwa kawowa / coffee break 

 
Sesja 8 / Session 8 

 

16.05 – 16.25   Marcin Zawadzki (UKSW) Spór bizantyjskiego cesarza Leona VI z  
    patriarchą Mikołajem Mistykiem o tetragamię / Controversy of the  
    Byzantine Emperor Leon VI with patriarch Mikołaj Mistykiem for  
    tetragamy 

16.25 – 16.45   Konrad Filip Komarnicki (UW) Królestwo Niebieskie. Wizja władzy 
    i stosunki pomiędzy regnum i sacerdotium w Królestwie Jerozolim- 
    skim / Kingdom of Heaven. A vision of power and relations between 
    regnum and sacerdotium in the Kingdom of Jerusalem 



 

 

16.45 – 17.05   Zbigniew Witczak (UO) Od przyjaźni do wojny. Zmiana relacji po- 
    między klasztorem kanoników regularnych w Żaganiu a władzą  
    książęcą w średniowieczu / From friendship to war. Change in the  
    relationship between the monastery of regular canons in Żagań  
    and the princely power in the Middle Ages 

17.05 – 17.20   dyskusja / discussion 

17.20    zakończenie obrad 


