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  ŚRODA 8 VI 2016

 9.45–10.00 Inauguracja konferencji: prof. KUL dr hab. Hubert Łaszkiewicz, Dziekan Wydziału Nauk 
Humanistycznych

 10.00–10.20 dr Łukasz Różycki (UAM) A po sacramentum… Słów kilka o późnorzymskiej dyscyplinie wojskowej
 10.20–10.40 prof. KUL dr hab. Jan Ptak (KUL) Militarne aspekty przysięgi lennej w dawnej Polsce
 10.40–11.00 dr hab. Andrzej Niewiński (KUL) Zobowiązania rycerskie jako część średniowiecznego etosu 

rycerskiego
 11.00–11.20 dr Konrad Ziółkowski Zjawisko przysięgi w czasie wojen husyckich 1419–1436.  

Aspekt polityczno-wojskowy
 11.20–11.40 dyskusja
 11.40–12.00 przerwa kawowa
 12.00–12.20 prof. UJK dr hab. Urszula Oettingen (UJK) Między Polską a zaborcami – przysięga wojskowa 

w Legionach Polskich w latach I wojny światowej 
 12.20–12.40 dr Andrzej Gładysz (KUL) Zagadnienie uchylania się szlachty od obowiązku obsłużenia wyprawy 

wojennej na przykładzie kampanii mołdawskiej 1509 roku
 12.40–13.00 dr Zbigniew Hundert (UKSW) Przysięgi konfederackie wojska koronnego z lat 1670 i 1672
 13.00–13.20 mgr Jan Jerzy Sowa (UW) Stosunek skonfederowanych żołnierzy do obowiązku służby 

Rzeczypospolitej, posłuszeństwa oficerom i przestrzegania dyscypliny wojskowej  
w czasie konfederacji Piotra Bogusława Baranowskiego

 13.20–13.40 dyskusja 
 13.40–15.10 przerwa obiadowa
 15.10–15.30 prof. UMCS dr hab. Dariusz Kupisz (UMCS) O przysięgach żołnierzy formacji zbrojnych 

wystawianych przez sejmiki koronne w XVII i początkach XVIII wieku
 15.30–15.50 prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski (UO) Przysięga wojskowa w armiach koronnej  

i litewskiej w czasach saskich
 15.50–16.10 mgr Adam Paczuski (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Toruniu) „I że chorągwi naszych  

nigdy nie odstąpimy…” Przysięga wojskowa w czasach Księstwa Warszawskiego
 16.10–16.30 dr Marcin Baranowski (KUL) „Wbrew przysiędze?” – polscy szwoleżerowie Gwardii Napoleona  

kontra francuska żandarmeria 
 16.30–17.00 dyskusja i podsumowanie I dnia obrad
 18.00– spotkanie na Starym Mieście
 
 
  CZWARTEK 9 VI 2016

 10.00–10.20 prof. UJK dr hab. Aleksander Bołdyrew (UJK) Służba wojsk pieniężnych jako kontrakt handlowy 
w Polsce ostatnich Jagiellonów. Kilka uwag na temat praktyki respektowania przysięgi wojskowej 

 10.20–10.40 mgr Mariusz Promis (UAM) Złamana przysięga – dylematy oficerów i żołnierzy  
w Noc Listopadową

 10.40–11.00 prof. AJD dr hab. Maciej Trąbski (AJD) Przysięga wojskowa w armii Królestwa Polskiego  
jako element kształtowania lojalnej postawy żołnierza w epoce postnapoleońskiej

 11.00–11.20 prof. dr hab. Norbert Kasparek (UWM) Wracać czy emigrować? Dylematy oficerów polskich  
po upadku powstania listopadowego 

 11.20–11.40 dyskusja 
 11.40–12.00 przerwa na kawę
 12.00–12.20 mgr Tadeusz Grab (KUL) Wojsko powstańcze – armia bez ceremoniału wojskowego?
 12.20–12.40 dr Piotr Derengowski (UG) Przysięgi żołnierskie w okresie wojny secesyjnej 
 12.40–13.00 mgr Jarosław Pawlikowski (Muzeum Etnograficzne w Toruniu) „Wierni aż do śmierci”.  

Klęska i tryumf pruskiego 61. pułku piechoty pod  Dijon w dniu  23 stycznia 1871 roku
 13.00–13.20 dr Jacek Lasota (AON) Osobisty wymiar przysięgi wojskowej w WSOWPanc w 1989 roku
 13.20–13.40 dyskusja
 13.40–15.10 obiad 
 15.10–15.30 dr Jan Szkudliński (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) „Do ostatniego tchu w piersiach?” – 

kontrowersje wokół postaw w obronie Westerplatte 
 15.30–15.50 mgr Bogusław Szalast (KUL) Teksty przysięgi wojskowej w Polsce po II wojnie światowej
 15.50–16.10 mgr Emil Ciecieląg (KUL) Specyfika przysięgi samurajów 
 16.10–16.30 prof. UJK dr hab. Beata Utkowska (UJK) Stefan Żeromski wobec przysięgi Legionów Polskich
 16.30–16.50 dyskusja
 16.50– zakończenie i podsumowanie konferencji kierownik Pracowni Wojskowo-Historycznej  

prof. KUL dr hab. Jan Ptak 


