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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
WŁADZA ŚWIECKA I KOŚCIELNA NA MAZOWSZU 
DO ROKU 1956 ZORGANIZOWANA PRZEZ KOŁO 
NAUKOWE DOKTORANTÓW HISTORII UKSW

w dniu 8 Vi 2011 r. na Uniwersytecie Kardynała stefana wyszyńskiego 
w warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Koło naukowe 
doktorantów Historii. sympozjum zatytułowane zostało Władza świecka  
i kościelna na Mazowszu do roku 1956. Honorowy patronat nad konferencją 
objął przewodniczący samorządu doktorantów UKsw mgr robert Paprocki, 
który służył organizatorom zarówno dużym wsparciem merytorycznym w za-
kresie pozyskiwania środków na przeprowadzenie konferencji, jak i czynnie 
włączył się w prace przygotowawcze. dobrym duchem konferencji był rów-
nież mgr fryderyk rozen, który bacznie czuwał nad całością spraw technicz-
nych, włącznie z oprawą multimedialną całego wydarzenia. 

na samym wstępie wszystkich gości i uczestników w imieniu własnym 
i władz uczelni powitał dyrektor instytutu nauk Historycznych UKsw –  
ks. dr hab. Kazimierz łatak, prof. UKsw. Uczestniczył on w konferencji 
wraz ze swoim zastępcą dr dariuszem Milewskim. wartym odnotowania jest 
również fakt obecności na konferencji znamienitych przedstawicieli kadry na-
ukowej oraz przedstawicieli władz wydziału. 

referat wstępny wygłosił prodziekan wydziału nauk Historycznych 
i społecznych UKsw, a zarazem kierownik studiów doktoranckich na kierun-
ku historia – ks. dr hab. waldemar graczyk, prof. UKsw. w przystępny spo-
sób wprowadził on zgromadzonych w tematykę konferencji. wykład, choć 
krótki w wymiarze czasowym, był niezwykle cenny, gdyż umożliwiał lepsze 
zrozumienie późniejszych prelekcji i osadzenie ich we właściwym kontek-
ście historycznym. następnie za stołem prezydialnym zasiadła opiekun koła –  
dr hab. Jolanta Marszalska, prof. UKsw. Przedstawiała ona kolejnych pre-
legentów oraz była wspaniałym przewodnikiem dla uczestników w płynnym 
poruszaniu się pomiędzy tematami poszczególnych wystąpień.
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Jako pierwsza wystąpiła mgr Patrycja ewa Herod z referatem Rola bisku-
pa płockiego Jakuba z Korzkwi w konflikcie z Krzyżakami. następnie głos za-
brał mgr Paweł więckowski z wystąpieniem Konrad Mazowiecki jako władca 
Mazowsza. w ten sposób uczestnicy zostali zaznajomieni z postaciami dwóch 
najwybitniejszych, a zarazem najbardziej znanych przedstawicieli władzy 
świeckiej i duchownej na Mazowszu do roku 1526. w dalszej części konferen-
cji referat Zarys dziejów bazyliki archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa 
Świętego Jana Chrzciciela do roku 1956 wygłosiła mgr Barbara Świtalska. 
wystąpienie to pomogło w sposób przekrojowy zapoznać się z dziejami 
Mazowsza, które miało niebagatelny wpływ na losy samej katedry warszaw-
skiej. Jako przedostatni prelegent wystąpił mgr edgar sukiennik z refera-
tem Rywalizacja książąt Konrada Mazowieckiego z Henrykiem Wrocławskim  
o Kraków. w opiniach wielu uczestników to właśnie wystąpienie wskazy-
wane było jako najciekawsze, ukazywało ono bowiem mało znane szersze-
mu gronu wątki dotyczące zarówno historii Śląska, jak i Mazowsza. Jako 
ostatni wystąpił mgr Piotr Czerwiński przedstawiając temat Książę Konrad 
Mazowiecki a kwestia krzyżacka, czyli rzecz o relacjach władzy świeckiej  
i duchownej. wystąpienie to było próbą ukazania z różnych perspektyw  
i w trochę luźniejszej formie prezentacji multimedialnej najbardziej chyba zna-
nego aspektu z historii Mazowsza. w dwugłosie podsumowującym wszyst-
kie wystąpienia zarówno dr hab. Jolanta Marszalska, prof. UKsw, jak i ks.  
dr hab. Kazimierz łatak, prof. UKsw wyrazili ogromną wdzięczność za trud 
i zaangażowanie dla wszystkich członków i sympatyków Koła naukowego 
doktorantów Historii. zachęcili ich również do dalszej pracy i organizacji ko-
lejnych spotkań naukowych w następnym roku akademickim. 

następnie przyszła pora na część nieoficjalną, która była cennym uzu-
pełnieniem panelu konferencyjnego. stała się ona miejscem wymiany 
uwag i doświadczeń zarówno pomiędzy samymi uczestnikami, jak i pomię-
dzy kadrą naukowo-dydaktyczną instytutu nauk Historycznych, a gronem 
doktorantów.

w dalszej perspektywie organizatorzy konferencji mają w planach wydanie 
publikacji pokonferencyjnej. Umożliwi ona zapoznanie się szerszemu gronu 
odbiorców z treściami merytorycznymi przedstawionymi na konferencji.
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