
Konferencja nauKowa

DzieDzictwo 
wincentego KaDłubKa

cystersi – miasto – region 
od średniowiecza do współczesności

JęDrzeJów, 8 marca 2018

miejsce obrad:
centrum Kultury w JęDrzeJowie

al. PiłsuDsKiego 3
sala wielofunKcyJna (i piętro)

OrganizatOrzy
Jędrzejowskie towarzystwo Kulturalno-naukowe 

i Urząd Miejski w Jędrzejowie 
przy współpracy 

Lokalnej grupy Działania „ziemia Jędrzejowska – gryf”

Konferencja zorganizowana przy wsparciu z funduszy projektu grantowego „Zachowanie dziedzi-
ctwa lokalnego I”, realizowanego przez LGD „Ziemia jędrzejowska – Gryf” w ramach poddziałania 
„wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”, objętego Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.



9.00: Otwarcie KOnferencJi

9.10-10.50: PaneL i. cystersi w DzieJach regiOnU

Dr Beata KwiatKOwsKa-KOPKa (zamek Królew-
ski na wawelu): Klasztor oo. cystersów w Jędrzejo-
wie w krajobrazie kulturowym regionu za czasów 
wincentego Kadłubka
Dr MariUsz LUBczyŃsKi (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach): gospodarka cysterska. 
zarys dziejów klucza jędrzejowskiego w XVi wieku 
(do 1585 roku)
Dr haB. tOMasz KargOL (Uniwersytet Jagielloń-
ski): cystersi w dobie kasat – przypadek Jędrzejowa 
i szczyrzyca. gospodarka klasztoru w szczyrzycu 
w pierwszej połowie XiX wieku
Dr haB. KrzysztOf ŚLUsareK (Uniwersytet Ja-
gielloński): cystersi w dobie kasat – przypadek Ję-
drzejowa i szczyrzyca. Klasztor a mieszczanie ję-
drzejowscy w pierwszej połowie XiX wieku
Mgr wOJciech zwierzchOwsKi (Jędrzejów): cy-
stersi jędrzejowscy w czasach współczesnych (po 
1945 roku)

10.50-11.10: Przerwa

11.10-12.50: PaneL ii: wOKół POstaci 
                          wincentegO KaDłUBKa

Dr MacieJ zDaneK (Uniwersytet Jagielloński): 
wincenty Kadłubek w klasztorze cystersów w Ję-
drzejowie
O. Dr Jan strUMiłOwsKi Ocist (Jędrzejów): win-
centy Kadłubek – teolog

Dr haB. eLwira BUszewicz, PrOf. UJ (Uniwersy-
tet Jagielloński): wincenty Kadłubek w dziele Rosa 
inter spinas jezuity andrzeja Kanona z 1648 roku
Dr anna LeDziŃsKa (Pracownia łaciny Średnio-
wiecznej, instytut Języka Polskiego Pan): O Decus 
armigerum palmigerumque – nieznany wiersz ku 
czci wincentego Kadłubka zachowany w aktach 
procesu beatyfikacyjnego (1762–1763)
Mgr BartłOMieJ wOłyniec (Uniwersytet Jagiel-
loński): Świadkowie procesu beatyfikacyjnego win-
centego Kadłubka z lat 1687-1691 i ich wiedza su-
per cultu immemorabili

12.50-13.10: Przerwa

13.10-14.20: PaneL ii: wOKół POstaci 
                          wincentegO KaDłUBKa

Dr Michał czerenKiewicz (Uniwersytet Jagiel-
loński): Bł. wincenty Kadłubek w łacińskiej literatu-
rze europejskiej XVii wieku
Ks. Dr haB. JanUsz KróLiKOwsKi, PrOf. UPJP ii 
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła ii): Przebieg 
procesu beatyfikacyjnego wincentego Kadłubka 
w Świętej Kongregacji Obrzędów
Dr artUr Lis (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. 
Jana Pawła ii, wydział zamiejscowy w stalowej 
woli): sprawa dawna bł. wincentego Kadłubka 
w obowiązującym prawie kanonizacyjnym
Mgr JOLanta JaKUBczyK (Jędrzejów): Błogo-
sławiony wincenty Kadłubek patronem miasta Ję-
drzejowa

14.20-15.00: DysKUsJa i PODsUMOwanie OBraD


