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Oddając do rąk czytelników najnowszy numer półrocznika „Historia Slavo-
rum Occidentis”, tym razem proponujemy kilkanaście tekstów odnoszących 
się tak do historii politycznej, dziejów kultury, historii prawa, jak i Kościo-
ła. Otwierający artykuł Magdaleny Biniaś-Szkopek (Poznań) poświęcony jest 
dwunastowiecznej Polsce zawieszonej między Wschodem i Zachodem. Kolej-
ne trzy teksty odnoszą się również do wieków średnich – Łukasz Szempliń-
ski (Poznań–Włocławek) zajął się elekcją arcybiskupią Wincentego z Niał-
ka, następcy arcybiskupa reformatora Henryka Kietlicza; Przemysław Kaleta 
(Częstochowa), pozostając przy XIII stuleciu, skupił się na kwestiach związa-
nych ze świeckimi elitami władzy w Wielkopolsce w dobie panowania synów 
Władysława Odonica; natomiast Sebastian Wytrzyszczak (Poznań) ukazuje 
rolę Wielkopolski w polityce króla Kazimierza Wielkiego.

W czasy nowożytne przenoszą nas Rostislav Smíšek i Monika Konrádo-
vá (České Budějovice), opisując przyjazd arcyksiężniczki Eleonory Marii do 
Polski w 1670 roku. Natomiast Marcin Danielewski (Poznań) wskazuje na 
dziewiętnastowieczne fotografi e jako na nowe źródło do dziejów romańskie-
go kościoła Najświętszej Panny Marii w Inowrocławiu. Rafał Łysoń (Poznań) 
skupia się na niemieckich planach wojennych wobec ziem polskich w trak-
cie I wojny światowej, zaś Marek Šmíd (České Budějovice) przywołuje dzie-
je Nuncjatury Apostolskiej w międzywojennych Czechach. Problematykę 
związaną z planowanym anschlussem Szwajcarii w dobie II wojny światowej 
przybliża Marek Żejmo (Kaliningrad). Zagadnienia z zakresu dziejów prawa 
omawia Tomasz Kowalczyk (Toruń), porównując prawo wyborcze doby PRL
-u i III Rzeczypospolitej, a Maciej Bugajewski (Poznań) porusza kwestie rela-
cji między teorią a empirią w badaniach historycznych.
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Tom uzupełniają: obszerna polemika Edwarda Skibińskiego (Poznań) 
z tezami zawartymi w pracy Błażeja Śliwińskiego o Bezprymie; trzy recenzje 
i sprawozdania z dwóch poznańskich konferencji poświęconych chrystiani-
zacji Europy oraz tradycjom badań nad początkami państwowości w Euro-
pie Środkowej.

Tradycyjnie już zapraszamy do współtworzenia naszego pisma wszyst-
kich zainteresowanych dziejami Europy Środkowej i nadsyłanie artykułów, 
recenzji, sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych i popularnonauko-
wych w regionie. Warto podkreślić w tym miejscu, że kolejny, 2016 rok przy-
nosi nam dwie ważne rocznice – 1050-lecie chrztu Polski oraz 100-lecie uro-
dzin dwóch niezwykle ważnych dla nie tylko polskiej historiografi i postaci: 
Gerarda Labudy i Aleksandra Gieysztora. Liczymy, że kwestie te zainteresują 
naszych przyszłych autorów.
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