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rówce po mieście i wystawach muzealnych był dyrektor mu-
zeum Ryszard Sajkowski. 

Po przerwie wznowiono obrady. Tym razem tematem re-
feratów  i kanwą  dyskusji były Kancelarie  i ich wytwory. Ten blok 
tematyczny rozpoczęła Agnieszka Gut referatem  Jan  de  Lugen-
dorf  — kanclerz  księcia lubiszewsko-tczewskiego  Sambora  II. 
Rozważania nad wytworami kancelarii i samą  tematyką  kance-
laryjną  kontynuował Marek Golemski omawiając  Kancelarię 
biskupstwa  lubuskiego  do  końca XIII  wieku oraz czynniki  warun-
kujące  jej działalność.  Nad zagadnieniem budowy dokumentu 
zatrzymał się Janusz Grabowski przybliżając  Intytulacje  w doku-
mentach książąt  mazowieckich (XIV-XVI  wiek).  Mariola Jarczyk 
omówiła sekretarskie zadania Piotra Kochlewskiego w refera-
cie: Piotr Kochlewski  jako sekretarz  kancelarii  Krzysztofa  II  Radzi-
wiłła.  Tematykę personelu kancelaryjnego i jego zadań kontynu-
owała Anna Odrzywolska-Kidawa w wystąpieniu  Podkanclerzy 
koronny  Piotr Tomicki,  a niższy personel kancelaryjny.  Kolejną 
pozycją  była prezentacja Janusza Łosowskiego Personel  po-
mocniczy polskich  kancelarii  miejskich okresu  staropolskiego. 
Ostatni w tym bloku był referat  Marka Stawskiego o Działalno-
ści skryptorium  klasztornego  w Czerwińsku  w średniowieczu. 

Trzeciego dnia sesji debatowano na temat Historia  w lite-
raturę  przemieniona. Pierwszym wystąpieniem  był referat  Elż-
biety Bagińskiej Publiczny i prywatny wizerunek  księcia Bogusła-
wa Radziwiłła  w świetle jego pamiętników.  Referentka  ukazała 
portret tej „sienkiewiczowskiej" postaci utrwalony w pamiętni-
kach. Kolejne wystąpienie,  Aleksandry Skrzypietz, poświęcone 
było Miłostkom  królewskim  w powieści Rousseau de  la Valette. 
Następne referaty  dotyczyły schyłku Pierwszej Rzeczypospoli-
tej. Dariusz Rolnik omówił Wartość  pamiętników  w badaniach 
nad  przeszłością  — przykład  czasów stanisławowskich,  wskazu-
jąc  na nieprzebrane możliwości analizy pamiętników tego 
okresu, jako źródła historycznego. Maciej Kucharski poświęcił 
swoje wystąpienie  historii mentalności w referacie  Literatura 
polityczna doby  Sejmu Czteroletniego  jako źródło  do  badań  nad 
stereotypami  narodowościowymi  polskich  elit  politycznych.  Z ko-
lei Dariusz Nawrot przedstawił Historię  Legionów Polskich  we 
Włoszech  pisaną pamiętnikami  legionistów  ukazując,  jak dalece 
różniły się oceny legionów w oczach osób postronnych, bada-
czy i ich samych legionistów. 

Ostatnim blokiem obrad były referaty  podejmujące  róż-
norodną  tematykę opartą  na materiałach inwentarzowych i do-
kumentacji gospodarczej (Varia). W tej części wyniki swych ba-
dań zaprezentowali Zdzisław Janeczek, który przybliżył Gospo-
darstwo  rachunkowe  na przełomie  XVIII-XIX  wieku w świetle 
dokumentacji  majątków  księcia Xawerego  Lubomirskiego  z Jur-
cewa. Anna Kołodziejczyk omówiła przydatność  XVI-wiecznych 
inwentarzy dóbr  hospodarskich  dla  rekonstrukcji  wykorzystania 
gospodarczego  wód  na Podlasiu.  Ostatni referat  sesji, który wy-
głosiła Barbara Pytlos, podejmował tematykę Inwentarza  jako 
źródła  badań  nad  księgozbiorami  bibliotecznymi na przykładzie 
Biblioteki  Wydziału  Teologicznego  Uniwersytetu  Śląskiego. 

Sesja pozwoliła na określenie granic pojęcia piśmiennic-
twa pragmatycznego, z uwzględnieniem twórców źródeł i ich 
klasyfikacji.  Dokonano przeglądu  aktualnej sytuacji w dziedzi-
nie dziejopisarstwa cystersów i historiografii  czasów Marcina 
Kromera. Sformułowano  postulat łacińsko-polskiej edycji Kro-
niki Polsko-Śląskiej.  W zakresie nauki o dokumentach i kance-
larii dokonano szerokiego przeglądu  aktualnych badań doty-
czących  dyplomatyki książąt  pomorskich, mazowieckich, kan-
celarii miejskich, biskupich i skryptoriów klasztornych. Bada-
nia nad literaturą  pamiętnikarską  pozwoliły na uzyskanie 

wskazówek dotyczących  rekonstrukcji duchowości Polaków do-
by stanisławowskiej. Analiza literatury politycznej wskazała też 
na stereotypy, którymi posługiwano się w dobie Sejmu Wiel-
kiego. Dzięki zapoznaniu się z pamiętnikami legionistów uzy-
skaliśmy obraz Legionów widziany ich oczyma. Analiza instru-
mentów gospodarczych i inwentarzy poszerzyła horyzonty do-
tyczące  historii społeczno-gospodarczej i gospodarki wodnej. 
Odpowiedziano także na pytanie, jakie wartości źródłowe mają 
inwentarze biblioteczne. Sesja dała przegląd  potrzeb i możli-
wości badań źródłoznawczych w zakresie piśmienności prag-
matycznej. 

Następna, planowana konferencja  zostanie poświęcona 
piśmiennictwu sakralnemu. 

Pa weł Błażewicz 
Muzeum  Warmii  i Mazur 

Olsztyn 

Ogólnopolska konferencja  naukowa „Zbigniew Ole-
śnicki — książę kościoła i mąż stanu" (Sandomierz 
20-21 maja 2005) 

W dniach 20-21 V 2005 r. odbyła się ogólnopolska konfe-
rencja naukowa poświęcona biskupowi krakowskiemu i pier-
wszemu polskiemu kardynałowi Zbigniewowi Oleśnickiemu — 
jednemu z najbardziej znanych przedstawicieli polskiego du-
chowieństwa u schyłku średniowiecza. Okazją  do tego były ob-
chody 550-lecia śmierci kardynała. Obrady miały miejsce w sa-
li rycerskiej zamku sandomierskiego, gdzie ma swoją  siedzibę 
miejscowe Muzeum Okręgowe. 

Organizatorami konferencji  byli: Instytut Historii Akade-
mii Pedagogicznej w Krakowie, Kapituła Katedralna w Sando-
mierzu, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Towarzystwo Na-
ukowe Sandomierskie, burmistrz Sandomierza oraz starosta 
powiatu sandomierskiego. Honorowy patronat nad konferen-
cją  sprawowali: kardynał Franciszek Macharski, biskup sando-
mierski Andrzej Dzięga oraz minister kultury Waldemar 
Dąbrowski.  Konferencji  towarzyszyły zorganizowane przez 
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu: wystawa pod nazwą 
„Dialog o Zbigniewie Oleśnickim", koncert muzyki dawnej na 
pozytywie szkatulnym z XVII w. oraz prezentacja zabytków 
związanych  z kardynałem Oleśnickim, jak sprzęty liturgiczne, 
szaty oraz co chyba najciekawsze — dokumenty wystawione 
przez samego biskupa. 

W czasie dwudniowych obrad referenci  przedstawiali swo-
je referaty  i komunikaty w blokach tematycznych: przedpołu-
dniowym i popołudniowym w sobotę oraz popołudniowym 
w niedzielę. Na zakończenie każdego dnia miała miejsce dys-
kusja nad przedstawionymi referatami. 

Postać Zbigniewa Oleśnickiego odcisnęła szczególne pięt-
no na historii Polski oraz całej środkowej Europy, stąd  przed-
stawione referaty  i komunikaty dotykały różnorodnej proble-
matyki. Wystąpienia  zaproszonych badaczy obejmowały ob-
szerną  tematykę związaną  z aktywnością  biskupa w sferze  ko-
ścielnej, politycznej, kulturalnej i gospodarczej. Osobną  grupę 
referatów  stanowiły odczyty dotyczące  związków  biskupa z zie-
mią  sandomierską. 

Podczas długiego pontyfikatu  (1423-1455) biskup kra-
kowski Zbigniew Oleśnicki stale wzmacniał swoją  pozycję 
w państwie. Jego rola i wpływ na podejmowanie najważniej-
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szych decyzji dotyczących  polskiej polityki szczególnie wzrosły 
w ostatnich latach panowania Władysława Jagiełły, w czasie 
rządów  jego pierworodnego następcy Władysława i w okresie 
bezkrólewia po klęsce warneńskiej. Natomiast pierwsze lata 
rządów  Kazimierza Jagiellończyka związane  były z faworyzo-
waniem przez króla innych środowisk, dotychczas stojących 
w cieniu potężnego biskupa. Stąd  częste konflikty  kardynała 
z królewskim majestatem, z których władca na ogół wychodził 
zwycięsko. Niemniej aż do śmierci Oleśnickiego król szanował 
jego zdanie i musiał się liczyć z oddziaływaniem jego zaplecza 
politycznego. 

Maria Koczerska, badaczka, która poświęciła wiele lat na 
opracowanie biografii  Zbigniewa Oleśnickiego, w swoim wy-
stąpieniu  starała się przedstawić biskupa na tle epoki, jej ludzi 
i problemów. Kompleksowo ukazała główne rysy jego działal-
ności kościelnej i politycznej, jak również zwróciła uwagę na 
otoczenie kardynała, składające  się zazwyczaj ze znakomitych 
intelektualistów, często zdecydowanie wyrastających  ponad 
przeciętność. Ta ścisła symbioza kardynała i jego otoczenia po-
zwalała na wzajemną  inspirację i jednocześnie doprowadziła do 
narodzin swoistego ośrodka polityczno-kulturalnego, który bez-
sprzecznie swoimi wpływami przewyższał inne jemu podobne. 

Kolejni referenci  dotknęli poszczególnych obszarów dzia-
łalności biskupa, jak również problemów bezpośrednio lub po-
średnio z nimi związanych.  Oleśnicki jako głowa swoich 
współrodowców, faworyzował  krewniaków i powinowatych, co 
zarzucał mu sam Długosz. Niemniej pozwoliło to stworzyć bi-
skupowi potęgę polityczną  i gospodarczą  jego rodziny. Dość 
przypomnieć, że jednym z najbogatszych ludzi w ówczesnej 
Polsce był jego brat Jan Głowacz z Oleśnicy, piastujący  m.in. 
urzędy marszałka Królestwa, kasztelana i wojewody sando-
mierskiego. Kwestie te skrupulatnie omówił w swoim referacie 
toruński uczony Jan Wroniszewski. Przedstawił on również ma-
pę z zaznaczonymi najważniejszymi posiadłościami współrodo-
wców kardynała. Wątek  rodowy kontynuował Janusz Kurtyka, 
który ukazał zainteresowanie trzech pokoleń Oleśnickich i ich 
powinowatych polityką  ruską.  Sprawy te dotychczas rzadko by-
ły poruszane w literaturze, stąd  tym większa wartość wystąpie-
nia krakowskiego uczonego. Z tematyką  polityki rodowej Ole-
śnickiego w pewnej mierze korespondowało wystąpienie  Jerze-
go Sperki. Zwrócił on uwagę na grę stronnictw dworskich 
w okresie rządów  Władysława Jagiełły i w pierwszych latach 
panowania Władysława Warneńczyka. Na tym tle ukazał bisku-
pa krakowskiego jako wytrawnego polityka, który mając  włas-
ne zaplecze, umiejętnie potrafił  znajdować się w gąszczu  po-
wiązań  pomiędzy elitami zgrupowanymi wokół dworu, sam zaś 
przy tym niejednokrotnie forsował  własny punkt widzenia. 

Poznański badacz Zbyszko Górczak wystąpił  z kolei z re-
feratem  dotyczącym  działalności ordynariusza krakowskiego 
jako zarządcy  dóbr stołowych biskupstwa. Badacz ten podkre-
ślił, że Oleśnicki był dobrym gospodarzem i starał się pomna-
żać dochody swojego Kościoła. Natomiast Zdzisław Noga po-
został przy tematyce polityczno-gospodarczej i zwrócił szcze-
gólną  uwagę na zakup przez biskupa i kapitułę krakowską  zie-
mi siewierskiej w 1443 r., co nie tylko przysporzyło prestiżu or-
dynariuszom ówczesnej stolicy Polski, ale równocześnie mieści-
ło się w polskim programie politycznym odzyskiwania ziem po-
granicza małopolsko-śląskiego.  Pośrednim efektem  tej trans-
akcji był tytuł książąt  siewierskich, jaki niedługo później uzy-
skali biskupi krakowscy. 

W literaturze przedmiotu toczy się nadal spór dotyczący 
stanowiska Oleśnickiego wobec koncepcji inkorporacji ziem li-

tewskich do Polski. Ostatnio w swoich publikacjach Jarosław 
Nikodem zdecydowanie zaprzeczył starszym poglądom,  jakoby 
Oleśnicki pragnął  inkorporacji Litwy do Polski. Ta dyskusyjna 
teza, nie znalazła niestety wyraźnego odniesienia w referacie 
Jana Tęgowskiego, który zajął  się stosunkiem biskupa do unii 
polsko-litewskiej. Inny referent,  Wojciech Fałkowski ukazał 
Oleśnickiego jako jednego z głównych reprezentantów pol-
skich panów koronnych, którzy rację stanu Królestwa przeciw-
stawiali niejednokrotnie racji majestatu królewskiego. Te kon-
flikty  między monarchą  a radą  królewską  były szczególnie wi-
doczne u schyłku rządów  Władysława Jagiełły, kiedy to władca 
różnymi metodami starał się zapewnić swoim synom sukcesję 
na tronie. 

W wyniku tego wystąpienia  rozpoczęła się ciekawa dysku-
sja między referentem  a krakowskim mediewistą  Krzysztofem 
Ożogiem na temat miejsca króla w systemie politycznym Kró-
lestwa Polskiego. 

Problemowi sporu o ustrój państwa i roli w nim biskupa 
Oleśnickiego poświęcony był także komunikat Sławomira 
Gawlasa. Przedstawił on najważniejsze konflikty  między repre-
zentantami stanu szlacheckiego a monarchą  w latach 
1425-1430. Podczas tych kłótni Oleśnicki jawił się jako wyrazi-
ciel poglądów  i interesów panów Królestwa Polskiego. 

W okresie sprawowania przez Oleśnickiego rządów  w die-
cezji krakowskiej polska polityka musiała zmierzyć się z wielo-
ma problemami. Wśród nich jednymi z najważniejszych była 
sprawa unii polsko-węgierskiej oraz decyzja o inkorporacji 
Prus i w konsekwencji wybuch wojny trzynastoletniej z krzyża-
kami. Kwestie związane  z tzw. drugą  unią  polską-węgierską 
poruszył Krzysztof  Baczkowski. W sposób przekonujący  uza-
sadnił, że na podstawie analizy dokumentów, głównie sprzed 
1440, nie da się udowodnić tezy, znanej jeszcze od czasów Jana 
Dąbrowskiego  i Oskara Haleckiego, że Oleśnicki był jakoś 
szczególnie zaangażowany w powstanie projektu unijnego. 
Oczywiście nie oznacza to, że biskup w ogóle nie przejawiał za-
interesowania i troski o pomyślny związek  tych państw już po 
zawarciu unii, jednak młody monarcha wraz z upływem miesię-
cy i lat, nie mógł raczej liczyć z jego strony na zdecydowane po-
parcie królewskiej polityki węgierskiej. 

Z kolei problemem postawy krakowskiego kardynała wo-
bec sprawy pruskiej zajął  się Tomasz Wróbel. Zaznaczył, że 
Oleśnicki, mimo iż zawsze był zwolennikiem odzyskania ziem 
zagarniętych przez zakon i po cichu wspierał Związek  Pruski, 
to jednak w decydującym  momencie nie poparł projektu inkor-
poracyjnego i wolał nie wywoływać wojny z zakonem. Według 
lubelskiego badacza kardynał dostrzegał komplikacje polityki 
międzynarodowej po upadku Konstantynopola i w tym trud-
nym okresie wolał rozstrzygnąć  spór z krzyżakami tradycyjnie: 
przed sądem  papieskim lub cesarskim. Na jego postawie miały 
też zaważyć niebezpieczne konszachty Litwinów z zakonem. 
Niemniej, kiedy decyzja o inkorporacji i o interwencji zbrojnej 
już zapadła, wsparł działania króla i zrezygnował ze swojej 
koncepcji. Szkoda, że referent  wyraźnie nie zaznaczył, że po-
czątkowo  niechętna postawa biskupa wobec konfliktu  z za-
konem wynikała również z przeświadczenia Oleśnickiego, że 
wieczysty pokój brzeski z 1435 r. był układem korzystnym dla 
Polski. Notabene  głównym architektem tego porozumienia był 
nie kto inny, tylko biskup krakowski. Nie mógł zatem spokoj-
nie przyglądać  się destrukcji dzieła, które bądź  co bądź  wiele 
mu zawdzięczało. 

W dotychczasowej literaturze historycznej zazwyczaj pod-
kreśla się opozycję królowej Zofii  i biskupa krakowskiego, któ-
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rzy ścierali się na różnych polach polityki wewnętrznej i zagra-
nicznej. Tymczasem kolejna referentka  Bożena Czwojdrak sta-
rała się ukazać nie tylko obszary konfliktu  i rywalizacji, ale tak-
że momenty mniej lub bardziej widocznej współpracy między 
tymi osobami. Tym samym dowiodła, że relacji między kardy-
nałem a królową  nie da się jednoznacznie określić przy pomo-
cy szufladkujących  stereotypów, gdyż miały one o wiele bar-
dziej skomplikowany charakter, niż dotychczas przedstawiała 
to historiografia. 

Oleśnicki w ciągu  kilkudziesięciu lat rządów  w diecezji 
krakowskiej dał się poznać nie tylko jako polityk, ale również, 
jako troskliwy i dobry pasterz — pastor bonus. Krzysztof  Ożóg 
omówił wytrwałe zabiegi biskupa o podniesienie poziomu mo-
ralnego i intelektualnego duchowieństwa, jego troskę o właści-
we duszpasterstwo parafialne  i ochronę wiernych przed wpły-
wami husyckimi. Oleśnicki zwracał także dużą  uwagę na wła-
ściwy dobór swoich najbliższych współpracowników, którzy 
niejednokrotnie stanowili trzon elity intelektualnej uniwersyte-
tu krakowskiego, którego był kanclerzem. 

Z kolei sfery  kultury intelektualnej biskupa krakowskiego 
dotyczyło wystąpienie  Janusza Smołuchy. Prelegent przedsta-
wił związki  łączące  Oleśnickiego z Eneaszem Sylwiuszem Pic-
colominim, późniejszym Piusem II, wybitnym humanistą  i arcy-
poetą.  Janusz Smołucha posługując  się przykładami korespon-
dencji między tymi osobami, nierzadko zresztą  dotychczas nie-
znanymi, ukazał kardynała jako człowieka podziwianego nie 
tylko w kraju, ale i zagranicą  na dworach europejskich. Sam 
Eneasz wielce szanował Oleśnickiego, a jego polot humani-
styczny dawał za przykład m.in. w habsburskim Wiedniu. Nie 
oznacza to, że tych dwóch wybitnych statystów ówczesnej sceny 
politycznej nie różniło się w wielu poglądach,  choćby doty-
czących  sprawy węgierskiej. Niemniej te kontrowersje ubarwi-
ły tylko tę interesującą  korespondencję, co w sposób atrakcyj-
ny zostało przedstawione w komunikacie krakowskiego me-
diewisty. 

Następnie ciekawy wątek  poruszył Jarosław Nikodem, 
który zajął  się kwestią  domniemanego zamachu na Oleśnickie-
go w 1432. Wzmianki o tym wydarzeniu znajdują  się w Annales 
autorstwa Jana Długosza i anonimowym Vita  Sbignei.  Referent 
podważył wiarygodność przekazu Długosza, a tekst Vita  Sbig-
nei określił jako mniej znaczący,  bo wtórny wobec treści Anna-
les. Według Nikodema Długosz posłużył się chwytem moraliza-
torskim, aby podnieść zasługi biskupa krakowskiego dla Ojczy-
zny i Kościoła. Tym samym zamach i pogłoski o nim krążące  by-
łyby tylko wymysłem Długosza. W czasie dyskusji ta nieprzeko-
nująca  argumentacja spotkała się z krytyką  Krzysztofa  Ożoga, 
który zwrócił uwagę na możliwą  wiarygodność tego przekazu. 

Zbigniew Oleśnicki miał możliwość otrzymania kapelusza 
kardynalskiego aż trzykrotnie: od Eugeniusza IV w 1439, (an-
ty)papieża Feliksa V w 1441 i Mikołaja V w 1449, co zbiegło 
się z ostatnią  w dotychczasowych dziejach Kościoła Powsze-
chnego schizmą  papieską  (1439-1449). Oleśnicki, podobnie 
jak Uniwersytet Krakowski był sympatykiem teorii koncyliar-
nej. Mimo to pod koniec schizmy zręcznie zmienił swoje ofi-
cjalne poglądy  i ostatecznie porzucił przegrywającą  już stronę 
bazylejską,  opowiadając  się tym samym za triumfującym  Miko-
łajem V. Taka roztropna postawa niewątpliwie  dopomogła bi-
skupowi krakowskiemu w potwierdzeniu kardynalatu nadane-
go jeszcze przez Eugeniusza IV Kolejny referent  Tomasz Graff 
ukazał proces uzyskania przez biskupa pierwszego w Polsce 

kardynalatu, począwszy  od odrzucenia propozycji Eugeniu-
sza IV, następnie akceptacji kapelusza wysłanego przez (an-
ty)papieża, aż po ostateczne potwierdzenie tej godności przez 
Mikołaja V w 1447 r. i przywiezienie kapelusza z Rzymu przez 
Jana Długosza w 1449 r. Tym samym Oleśnicki przyozdobił nie 
tylko siebie, ale i stołeczny Kraków kolejną  godnością,  co do-
prowadziło do ostrego konfliktu  przed majestatem królewskim 
między kardynałem a arcybiskupem gnieźnieńskim. Spór ten 
został polubownie zakończony uchwałą  piotrkowską  w 1451 r. 
Niemniej Oleśnicki konsekwentnie podkreślał starą  tradycję 
metropolitalną  Krakowa z czasów pontyfikatu  Aarona i te 
wątki  były obecne również w wystąpieniu  Józefa  Szymańskie-
go, który zajął  się problemem katalogów biskupów krakow-
skich powstałych w kręgu Zbigniewa Oleśnickiego, przy okazji 
niejako przenosząc  zebranych w sali zamkowej, do krużgan-
ków klasztoru franciszkanów  w Krakowie. 

Cykl referatów  poświęconych związkom  Zbigniewa Ole-
śnickiego z Sandomierzem i ziemią  sandomierską  rozpoczął 
w drugim dniu obrad profesor  Feliks Kiryk, jeden z organiza-
torów i moderatorów konferencji.  Opierając  się na swojej bo-
gatej wiedzy źródłowej, ukazał różnorakie powiązania  Oleśnic-
kiego i jego rodziny z Sandomierzem. Wskazał też na koniecz-
ność dalszych badań w tym zakresie. Profesor  odpowiadając  na 
pytania sandomierskiej publiczności starał się przedstawić 
prawdziwy obraz związków  biskupa z Sandomierzem, przy oka-
zji obalając  niektóre miejscowe mity i stereotypy. 

W kręgu tematyki poruszonej przez Feliksa Kiryka znala-
zły się również odczyty Leszka Polanowskiego i Jerzego Zuba. 
Pierwszy referent  mówił o tzw. kamienicy Oleśnickich w San-
domierzu, a drugi o fundacji  kaplicy mansjonarzy w kolegiacie 
sandomierskiej. 

Konferencję  zakończyły wystąpienia  Macieja Wilamow-
skiego i Piotra Pokory. Pierwszy badacz odwołał się do swojej 
kwerendy, jaką  przeprowadził w archiwach i bibliotekach 
lwowskich. Powiadomił zebranych o odkrytym przez siebie 
w Bibliotece im. Stefanyka  we Lwowie nieznanym dotychczas 
dokumencie kardynała krakowskiego z 1451 r., dotyczącym 
działu dóbr na rzecz synów Dobiesława z Sienna, jednego 
z najbliższych członków rodziny Oleśnickiego. To jedyny znany 
dotąd  dokument kardynała o charakterze czysto prywatnym. 
Ostatni referent  Piotr Pokora zaprosił zebranych na pokaz 
slajdów, przedstawiających  pieczęcie piętnastowiecznych bi-
skupów. Wśród nich znalazły się, należące  do Oleśnickiego. 
Referent  zwrócił uwagę na podobieństwa i różnice przedsta-
wień pieczętnych biskupa krakowskiego w porównaniu z pie-
częciami innych członków episkopatu tego okresu. 

Prawie wszystkie referaty  i komunikaty spotkały się z żywą 
reakcją  dyskutantów. Obok wspomnianych już Feliksa Kiryka, 
Krzysztofa  Ożoga, Wojciecha Fałkowskiego i Jarosława Niko-
dema, ze szczególną  aktywnością  w dyskusji uczestniczyła tak-
że Maria Koczerska, niejednokrotnie wnosząc  wiele cennych 
uwag dotyczących  poszczególnych dokumentów powstałych 
w otoczeniu Zbigniewa Oleśnickiego. Dodajmy, że konferen-
cja zbiegła się w czasie z oficjalną  prezentacją  książki  tej zasłu-
żonej badaczki, pt. Zbigniew  Oleśnicki  i kościół  krakowski 
w czasach jego pontyfikatu  (1423-1455),  Wydawnictwo DiG, 
Warszawa 2004. 

Tomasz  Graff 
Kraków 


