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Najnowszy numer półrocznika „Historia Slavorum Occidentis” tradycyjnie zawiera dział rozpraw i artykułów, recenzje i sprawozdania. Pośród rozpraw znalazły się teksty: Marzeny Matli (Poznań) – poświęcony opowieści
Kosmasa o Pięciu Braciach Męczennikach; Wojciecha Barana-Kozłowskiego (Piotrków Trybunalski–Poznań) o prawniczym rękopisie Digestum vetus
ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Sebastiana Paczosa (Poznań), który zajął się refleksją o narodzie i państwie w polskiej myśli politycznej. Dział
rozpraw i artykułów uzupełniają wybrane materiały z „IV polsko-czeskoniemieckiego forum młodych mediewistów”, które z inicjatywy Instytutu
Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz Instytutu Kultury Europejskiej UAM obradowało w czerwcu 2012 roku w Gnieźnie pod hasłem Władza i jej struktury
w Europie Środkowej od X do początku XVI wieku. Wzięło w nim udział kilkunastu doktorantów z Czech, Słowacji, Niemiec i Polski pod opieką doświadczonych historyków jako moderatorów dyskusji, spośród nich publikujemy
dzisiaj teksty siedmiu: dwójki przedstawicieli strony czeskiej (Tomáš Velička
i Markéta Novotná z Uniwersytetu Karola w Pradze), czterech doktorantów
z Polski (Paweł Figurski z Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Danielewski z UAM, Piotr Gryguć z UJ, Damian Kała z Akademii Jan Długosza w Częstochowie) oraz doktorantki ze Słowacji (Anna J. Książek, Banská Bystrica).
W dziale recenzji tym razem proponujemy spory tekst autorstwa Magdaleny Biniaś-Szkopek (Poznań) poświęcony pracy Dariusa von Güttner-Sporzyńskigo pt. Poland, Holy War and the Piast Monarchy, 1100–1230, wydanej
nakładem wydawnictwa Brepols. Książka ta jest ważna z dwóch powodów
– po pierwsze stanowi próbę oryginalnego ujęcia problematyki krucjatowej
w odniesieniu do monarchii piastowskiej u progu rozbicia dzielnicowego, po
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drugie zaś w znakomity sposób upowszechnia wiedzę o dziejach Polski poza
jej granicami. Natomiast w dziale sprawozdań przypominamy o trzech wydarzeniach: konferencji naukowej O wojnę powszechną za wolność ludów…
Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne
i militarne, która odbyła się Kielcach 11 czerwca 2014 roku (Damian Szymczak, Poznań); ogólnopolskiej konferencji Sport w kulturze PRL, Poznań 3–4
czerwca 2014 roku (Dorota Skotarczak, Poznań) oraz posiedzeniu Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych, Poznań 14–15 kwietnia
2014 roku (Danuta Konieczka-Śliwińska, Poznań). Ten ostatni wątek będziemy śledzili w najbliższych latach dokładnie, gdyż w zamierzeniach Zespół ma przekształcić się we wspólną polsko-czeską Komisję d/s Podręczników Szkolnych (historia, geografia, literatura).
Tradycyjnie już zapraszamy do współpracy w tworzeniu czasopisma
i nadsyłaniu na adres redakcji artykułów, recenzji oraz sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych w naszym
czy o naszym regionie Europy. Ponieważ rok 2015, jest rokiem 600. rocznicy
urodzin Jana Długosza i w zamierzeniach ma być rokiem tego wielkiego dziejopisa, Redakcja chętnie widziałaby teksty poświęcone samemu Janowi Długoszowi, jak prace poświęcone szeroko rozumianemu dziejopisarstwu tak
przedługoszowemu, temu z jego czasów, jak i podługoszowemu, czyli kontynuatorom jego dzieła w całej Europie Środkowej.
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