
 

 

 

PROGRAM  
 

 

 VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. 

Wobec sejmików 

 
 

 
 

 
 

Jan Piotr Norblin, Sejmik w kościele, 1801, Muzeum Narodowe w Krakowie 
 
 

 
 
 

 

Ciechanowiec, 24-27 maja 2022 r. 



 

MIEJSCE OBRAD I NOCLEGÓW 

Hotel Nowodwory (Ciechanowiec, ul. Pałacowa 7) 

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka (Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5) 

 

 

 

 

 

* Zaplanowany przez organizatorów czas wystąpień wynosi 20 minut. 

** W piątek (27 maja) prosimy o wykwaterowanie się z pokojów do godziny 10:00. 

Bagaże będzie można zostawić w specjalnie przygotowanej sali.   

 



 

SKRÓCONY PROGRAM KONFERENCJI 

 

 

24 maja 2022 r. (wtorek) 

 

Od 13.00  przyjazd, zakwaterowanie i rejestracja uczestników 

15.00-17.00  możliwość zwiedzania Skansenu / Muzeum 

18.00    kolacja w formie ogniska i grilla 

 

25 maja 2022 r. (środa) 

 

7.30-8.40   śniadanie 

9.00-9.20   oficjalne rozpoczęcie konferencji 

9.20-11.00   obrady plenarne (budynek Muzeum)   

11.00-11.30   dyskusja 

11.30-11.45   przerwa na kawę 

Od 12.00   obrady w sekcjach (budynek Hotelu) 

Sekcja I (Hotel - sala konferencyjna nr 2) 

12.00-13.40   obrady 

13.40-14.20  dyskusja 

14.30   obiad 

16.00-17.40  c.d. obrad sekcji I 

17.40-18.20  dyskusja 

19.00   uroczysta kolacja (Hotel - sala balowa) 

Sekcja II (Hotel - główna sala konferencyjna) 

12.00-13.40   obrady 

13.40-14.20  dyskusja 

14.30   obiad 

16.00-17.40  c.d. obrad sekcji II 

17.40-18.20  dyskusja 

19.00   uroczysta kolacja (Hotel - sala balowa) 

 



 

26 maja 2022 r. (czwartek) 

 

8.00-9.00  śniadanie 

9.20-11.00  obrady plenarne (budynek Muzeum) 

11.00-11.40  dyskusja 

11.40-12.10  przerwa na kawę 

Od 12.10  obrady w sekcjach (budynek Hotelu) 

Sekcja I (Hotel - główna sala konferencyjna) 

12.10-13.30  obrady 

13.30-14.00  dyskusja 

14.30   obiad 

16.00-19.00  zwiedzanie Skansenu / Muzeum z przewodnikiem, warsztaty na terenie 

Skansenu oraz degustacja lokalnych wyrobów i potraw   

20.00   kolacja (w Hotelu) 

Sekcja II (Hotel - sala konferencyjna nr 2) 

12.10-13.30  obrady 

13.30-14.00  dyskusja 

14.30   obiad 

16.00-19.00  zwiedzanie Skansenu / Muzeum z przewodnikiem, warsztaty na terenie 

Skansenu oraz degustacja lokalnych wyrobów i potraw   

20.00   kolacja (w Hotelu) 

 

27 maja 2022 r. (piątek) 

 

7.30-9.00  śniadanie 

9.30-11.10  obrady plenarne (Hotel - główna sala konferencyjna) 

11.10-11.50  dyskusja 

11.50-12.20  przerwa kawowa 

12.20-13.40  c.d. obrad plenarnych 

13.40-14.00  dyskusja 

14.00-14.20  podsumowanie i zamknięcie obrad 

14.30   obiad 

 



 

OGÓLNY PROGRAM KONFERENCJI 

 

 

 

Jan Piotr Norblin, Sejmik przed kościołem, 1790, Muzeum Narodowe w Krakowie 
 

 

 

24 maja 2022 r. (wtorek) 

 

Od 13.00 przyjazd, zakwaterowanie i rejestracja uczestników 

15.00-17.00 możliwość zwiedzania Skansenu / Muzeum 

18.00   kolacja w formie ogniska i grilla 

 

 

 

 



25 maja 2022 r. (środa) 

 

7.30-8.40  śniadanie 

9.00-9.20  oficjalne rozpoczęcie konferencji 

9.20-11.00  obrady plenarne (budynek Muzeum) 

prof. dr hab. Urszula Augustyniak, Działalność propagandowa króla i magnaterii na sejmikach litewskich 

za Zygmunta III w świetle korespondencji radziwiłłowskiej. Metody – argumenty – skuteczność. 

prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Strefy wpływów magnackich na Litwie w XVII wieku i ich odbicie w 

podejmowanych decyzjach przez sejmiki. 

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, Gdy magnaci nie musieli wpływać na sejmik – szlacheckie postulaty na 

sejmikach Wielkiego Księstwa Litewskiego XVII–XVIII wieku. 

prof. dr hab. Michał Zwierzykowski, Rola senatorów w funkcjonowaniu sejmiku województw 

poznańskiego i kaliskiego w latach 1696–1763. 

prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk, Magnateria a sejmiki żydowskie. Rola magnaterii w kształtowaniu 

samorządu terytorialnego Żydów w Koronie. 

11.00-11.30  dyskusja 

11.30-11.45  przerwa na kawę 

Od 12.00  obrady w sekcjach (budynek Hotelu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekcja I (Hotel - sala konferencyjna nr 2) 

12.00-13.40  obrady 

mgr Justyna Gałuszka, Stanisław Stadnicki (około 1551–1610) jako szlachecki lider sejmiku wiszeńskiego. 

mgr Andrej Radaman, Aleksander Chodkiewicz, hrabia na Szkłowie i Myszy z Bychowa, wojewoda trocki 

(1605–1626) na zjazdach i sejmikach województwa nowogródzkiego. 

dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB, Budowanie pozycji rodu Krasińskich na sejmiku ciechanowskim w 

XVII wieku. 

dr hab. Konrad Bobiatyński, Sejmik oszmiański jako forum walki politycznej w Wielkim Księstwie 

Litewskim w drugiej połowie XVII wieku. 

prof. dr hab. Jolanta Marszalska, "Pisma wszelakie ostrożnie do druku podawane być mają". Zagadnienie 

cenzury ksiąg podejmowane na sejmikach ziemskich w XVII wieku. Zarys problematyki. 

13.40-14.20 dyskusja 

14.30  obiad 

16.00-17.40 c.d. obrad sekcji I 

dr Łukasz Gołaszewski, Sprawy magnackie w instrukcjach sejmików ziemi bielskiej z przełomu XVI i 

XVII wieku, oblatowanych w księgach grodzkich brańskich. 

mgr Marta Kupczewska, Geografia wpływów politycznych wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego na 

sejmikach szlacheckich do 1628 roku. 

dr Artur Goszczyński, Sejmiki szlacheckie wobec konfliktów prywatnych Jeremiego Michała Wiśniowieckiego 

(1612–1651). 

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Wpływ biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego (1627–1640) 

na sejmiki mazowieckie oraz ich udział w polityce lokalnej i państwowej. 

dr Jan Jerzy Sowa, Listy hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego na sejmiki koronne. 

17.40-18.20 dyskusja 

19.00  uroczysta kolacja (Hotel – sala balowa) 

 

 

 

 

 



Sekcja II (Hotel – główna sala konferencyjna) 

12.00-13.40  obrady 

dr hab. Robert Kołodziej, prof. UWr, Działalność sejmikowa Jana Chryzostoma Pieniążka w czasach 

Jana III Sobieskiego. 

dr Grzegorz Glabisz, Zmierzch wpływów niewielkopolskiego magnata w niemagnackiej Wielkopolsce. 

Działalność stronników Jerzego Augusta Mniszcha w latach 1764–1768. 

dr Kamil Jakimowicz, Liderzy stronnictwa regalistycznego na sejmikach krakowskim i sandomierskim w 

1782 roku. 

dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ, Wpływy opozycji magnackiej na sejmikach ziemi chełmskiej w latach 

1778–1786. 

dr hab. Dariusz Rolnik, prof. UŚ, Magnaci na sejmikach mińskich w latach 1778–1788. O znaczeniu 

„głosu” Radziwiłłów i innych „możnych panów” w Mińskiem. 

13.40-14.20 dyskusja 

14.30  obiad 

16.00-17.40 c.d. obrad sekcji II 

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB, Rola magnaterii w elekcji i nominacji sędziów i podsędków ziemskich 

w Rzeczpospolitej. 

dr Zbigniew Hundert, Oddziaływanie magnaterii na sejmiki województwa mazowieckiego w dobie panowania 

Jana III (1674–1696). Próba charakterystyki. 

dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO, Wino jako ważny element przygotowań Józefa Kantego Ossolińskiego 

do sejmiku przedkonwokacyjnego w Łucku w 1764 roku. 

dr Monika Jusupović, Wpływy rodziny Tyszkiewiczów na sejmiku wileńskim w dobie tworzenia partii 

dworskiej Stanisława Augusta. 

prof. dr hab. Adam Kucharski, Magnaci wobec sejmików w perspektywie polskiej prasy rękopiśmiennej w II 

połowie XVIII wieku. 

17.40-18.20 dyskusja 

19.00  uroczysta kolacja (Hotel – sala balowa) 

 

 

 



26 maja 2022 r. (czwartek) 

 

8.00-9.00 śniadanie 

9.20-11.00 obrady plenarne (budynek Muzeum) 

dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AE-H, Rzeczpospolita sejmików w XVII–XVIII w. Czyje były? 

dr Przemysław Gawron, Listy, uniwersały, atestacje... Formy kontaktu hetmanów koronnych z szlachtą 

koronną w czasach dwóch pierwszych Wazów. 

prof. dr hab. Edward Opaliński, Magnateria a sejmiki i zjazdy wielkopolskie w dobie rokoszu 

Zebrzydowskiego. 

prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Sejmik wiłkomierski jako forum walki politycznej w dobie rokoszu 

Jerzego Lubomirskiego w świetle instrukcji królewskich. 

dr hab. Jerzy Urwanowicz, "Byłem przez głos pański upewnionym, że z ziemi drohickiej na poselską funkcję 

wyznaczony będę…". Jan Klemens Branicki wobec sejmików (1729–1767). 

11.00-11.40 dyskusja 

11.40-12.10 przerwa na kawę 

Od 12.10 obrady w sekcjach (budynek Hotelu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekcja I (Hotel - główna sala konferencyjna) 

12.10-13.30 obrady 

dr hab. Mariusz Drozdowski, Jerzy Ossoliński wobec powstania Chmielnickiego na sejmach 

Rzeczypospolitej. 

mgr Łukasz Godlewski, Możnowładztwo wobec egzekucji dóbr w Koronie na sejmach koronnych w latach 

1562–1566. 

mgr Kornelia Wasiak, Mechanizmy propagandy batoriańskiej w instrukcji na zjazd korczyński z maja 1578 

roku. 

dr Paweł Krokosz, Ferram, opes patriae, sibi nomen – działalność rodu Stroganowów na prowincji państwa 

rosyjskiego w XVI–XVIII wieku. 

13.30-14.00 dyskusja 

14.30  obiad 

16.00-19.00  zwiedzanie Skansenu / Muzeum z przewodnikiem, warsztaty na terenie 

Skansenu oraz degustacja lokalnych wyrobów i potraw   

20.00  kolacja (w Hotelu) 

 

Sekcja II (Hotel - sala konferencyjna nr 2) 

12.10-13.30 obrady 

prof. dr hab. Maciej Franz, Obraz magnaterii i jej roli na sejmikach w rękopisach „młodej” szkoły lwowskiej. 

dr Iwona Dacka-Górzyńska, Heraldyczne inspiracje w staropolskim oratorstwie sejmikowym. 

prof. dr hab. Andrzej Stroynowski, Czy w epoce stanisławowskiej wybitnemu oratorstwu sejmowemu 

magnatów towarzyszyły podobne osiągnięcia w akcjach sejmikowych? 

mgr Anna Podlecka, Szlachta wobec kandydatury francuskiej do tronu Rzeczypospolitej po śmierci króla 

Zygmunta Augusta. Wpływ działalności Jana Dymitra Solikowskiego. 

13.30-14.00 dyskusja 

14.30  obiad 

16.00-19.00  zwiedzanie Skansenu / Muzeum z przewodnikiem, warsztaty na terenie 

Skansenu oraz degustacja lokalnych wyrobów i potraw   

20.00  kolacja (w Hotelu) 



27 maja 2022 r. (piątek) 

 

7.30-9.00 śniadanie 

9.30-11.10 obrady plenarne (Hotel - główna sala konferencyjna) 

dr Emil Kalinowski, "Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie"? Mikołaj Kiszka i sejmiki podlaskie 

(1569–1587). 

dr hab. Adam Moniuszko, Lokalna magnateria wobec sejmików zachodniego Mazowsza za czasów 

Zygmunta III. 

dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM, Senatorowie wobec sejmików w czasach Władysława IV Wazy. 

prof. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, Udział synów magnackich w izbie poselskiej w XVII wieku. 

prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, Sejm i sejmiki I Rzeczypospolitej w relacjach włoskich 

dyplomatów. 

11.10-11.50 dyskusja 

11.50-12.20 przerwa kawowa 

12.20-13.40 c.d. obrad plenarnych 

dr hab. Mariusz Sawicki, prof. UO, Sejmiki litewskie 1695 roku wobec klątwy rzuconej na Sapiehów. 

dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Dyplomaci brytyjscy o mechanizmach kreowania polityki 

sejmikowej za panowania Wettynów. 

dr Maria Czeppe, Planowanie kampanii sejmikowych przez środowisko dworskie u schyłku panowania 

Augusta III. 

dr hab. Andrej Macuk, Udział magnatów w sejmikach litewskich za panowania Augusta III (1735–1763). 

13.40-14.00 dyskusja 

14.00-14.20 podsumowanie i zamknięcie obrad 

14.30  obiad 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI 

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet w Białymstoku 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

 
 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI 

Prof. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz    

Dr hab. Jerzy Urwanowicz    

Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB  

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 

mgr Marta Kupczewska       tel.: 500 606 974 

mgr Łukasz Godlewski        tel.: 510 448 615 

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB     tel.: 695 745 771 

 
 

 

 

       


