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Międzynarodowa konferencja „Biskupi w strefie bałtyckiej w XII-XVI w. 

Między duszpasterstwem a pragnieniami władzy” 

Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu 

Szczecińskiego), 20-22 października 2022 r. 

 

W latach trzydziestych XVI w. pomorski kronikarz Tomasz Kantzow napisał przy okazji 

zastąpienia biskupa kamieńskiego Wilhelma (1244-1251) przez przedstawiciela rodu 

hrabiowskiego z Turyngii, Hermana von Gleichena (1255-1288/1289): Zaś wkrótce 

zobaczymy, kiedy biskupstwo dzięki szczodrości książąt i innych pobożnych chrześcijan 

wzrosło, jak biskupi z czasem podjęli się również spraw świeckich, wojen, sojuszy i tego 

rodzaju spraw, zaś przez to nie interesowali się wielce religią. Kantzow uchwycił podwójną 

naturę urzędu biskupiego w średniowieczu, która powstaje poprzez powiązanie obowiązków 

kościelnych i elementów charakterystycznych dla władzy świeckiej. W centrum 

zainteresowania konferencji znajdują się biskupi z ich „polami działania”, którzy 

funkcjonowali i rozwijali swoją aktywność w strefie bałtyckiej od XII w. do początku 

reformacji. Koncept „pola działania” (w historiografii niemieckiej zdefiniowany poprzez 

pojęcie „Handlungsspielraum”), który był dotąd stosowany głównie w odniesieniu do 

świeckich eksponentów władzy (Oliver Auge), można również po odpowiedniej modyfikacji 

wykorzystać do zbadania szans i barier aktywności hierarchów kościelnych w kontekście 

wewnętrznych i zewnętrznych aspektów ich władztwa, w tym również lokalnych 

i regionalnych układów władzy (Frederieke Maria Schnack).  
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Podczas konferencji powinny zostać scharakteryzowane możliwości działania biskupów na 

rozmaitych obszarach, uwzględniając najważniejsze i różnorodne czynniki oraz 

uwarunkowania, w tym pełne napięć budowanie panowania we własnym biskupstwie (relacje 

biskupów z kapitułą katedralną, rycerstwem diecezji i miastami katedralnymi), aktywność 

stricte kościelną (poprzez porządkowanie życia kościelnego i rozwój monastycyzmu 

w diecezji), zasoby gospodarcze, stanowisko wobec innych władców świeckich, miejsce 

w obrębie Kościoła katolickiego, kwestię pochodzenia rodzinnego i biskupią reprezentację 

(działalność fundacyjna, praktyki memoratywne, dziejopisarstwo, budownictwo). W ten 

sposób powstanie w miarę całościowy obraz biskupa jako postaci motywowanej do działania 

z jednej strony przez duszpasterstwo, zaś z drugiej przez pragnienie władzy. Okres badania 

uwzględniony w tematyce konferencji rozciąga się od rozwiniętego średniowiecza do 

początku reformacji. Pod względem geograficznym przedmiotem referatów będą wszystkie 

diecezje strefy bałtyckiej i sąsiadujące z nią terytoria Rzeszy Niemieckiej, Polski i królestw 

skandynawskich.  

Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 22 października 2022 r. w Międzynarodowym 

Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, mieszczącym się w dawnym dworze 

należącym do rodziny von Bismarcków. Językami konferencji będą angielski i polski. 

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na język angielski. 

Udział w konferencji w charakterze eksperta-referenta jest bezpłatny. Przewidywany jest 

zwrot kosztów podroży (klasa budżet) lub niewielkie honorarium. Organizator zapewnia 

bezpłatny dojazd ze Szczecina do miejsca obrad w Kulicach i z powrotem. Planowana jest 

publikacja wystąpień konferencyjnych.  

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 31 stycznia 2022 r., w tym abstraktów o objętości 

maksymalnie jednej strony (do 600 znaków), jak również krótkiego życiorysu akademickiego 
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(do 600 znaków) wraz z danymi kontaktowymi do Rafała Simińskiego 

(rafal.siminski@usz.edu.pl). Organizatorzy zastrzegają sobie swobodny wybór referatów 

spośród zgłoszonych propozycji. Po upływie terminu zgłoszeń w możliwie najszybszym 

terminie otrzymają Państwo informację o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanego tematu 

wystąpienia. 

Organizatorzy: prof. dr Oliver Auge (Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii), prof. dr 

Nina Gallion (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji), dr hab. Rafał 

Simiński (Uniwersytet Szczeciński). 
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Zgłoszenia udziału jako eksperta – referenta 

 

„Biskupi w strefie bałtyckiej w XII-XVI w. Między duszpasterstwem a pragnieniami władzy” 

Kulice (MOBI), 20-22 października 2022 r. 
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