Konferencja
i
mieszczańskie w XIII-XVIII wieku
miejsce obrad

Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
sala 337, ul. Podchorążych 2, Kraków
8.00-10.00

Otwarcie konferencji

Halina Manikowska (Instytut Historii PAN), W poszukiwaniu źródła „totalnego”. Najważniejsze kierunki badań nad testamentami ludności miejskiej w XIII–XVIII w.
Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński), Testament w „polskim prawie miejskim” (XIV-XVI w.)
Rafał Kubicki (Uniwersytet Gdański), Testament w prawie lubeckim - praktyka na przykładzie Elbląga w XV- początku XVI w.
Piotr Kitowski (Uniwersytet Gdański), Klauzule testamentowe w systemie prawa chełmińskiego w drugiej połowie XVI-XVIII w. Wybrane problemy w praktyce
sądowej Prus Królewskich
Dyskusja i przerwa kawowa
10.30-12.30
Marcin Grulkowski (Instytut Historii PAN), Egzekucja testamentów w Gdańsku w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Testament mieszczański – struktura i retoryczność
Urszula Sowina (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Testamenty jako źródła do badań nad kulturą materialną miast Korony w XV-XVI wieku
Katarzyna Moskal (Muzeum Krakowa), Testamenty mieszczan krakowskich jako źródło do badania dziejów mody
Dyskusja i przerwa kawowa
13.00-15.00
Jakub Wysmułek (Instytut Studiów Politycznych PAN), Testamenty jako narzędzia władzy – refleksje na podstawie badań późnośredniowiecznych
i wczesnonowożytnych testamentów krakowskich
Piotr Oliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Testamenty mieszkańców miast hanzeatyckich jako źródło dla badań religijności mieszczańskiej
Agnieszka Dudzińska (Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica), Średniowieczne testamenty na rzecz kościoła parafialnego świętych Stanisława i Wacława
w Świdnicy jako świadectwo troski o zbawienie
Kamil Frejlich (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie), Testamenty jako źródło do badania sytuacji wyznaniowej w miastach litewskich epoki nowożytnej
Dyskusja
15.00-16.30 Przerwa obiadowa
16.30-18.30
Andrzej Karpiński (Instytut Historii PAN), Poznańskie testamenty czasu morów z drugiej połowy XVI i z XVII wieku
Oksana Winnyczenko (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie), Testamenty mieszkańców Lwowa czasów epidemii z pierwszej połowy XVII wieku
Bogdana Petryshak (Centralne Państwowe Archiwum Ukrainy we Lwowie), Złożenie testamentu przed urzędem lwowskim w późnym średniowieczu
Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Testamenty siedemnastowiecznych mieszczek lwowskich
Dyskusja

8.00-10.00

Ewa Wółkiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Aż do skończenia świata? Praktyka komemoracyjna w Nysie w późnym średniowieczu
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Legaty testamentowe na rzecz szpitali i bractw dewocyjnych w testamentach mieszczan z XVII-XVIII w.
Edmund Kizik (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Gdański), Gdańskie testamenty reciproce i praktyka inwentaryzowania majątku pośmiertnego w XVII-XVIII w.
Ewa Barylewska-Szymańska (Instytut Historii PAN, Muzeum Gdańska), Przestrzeń i wyposażenie domów gdańskich w świetle inwentarzy mienia (XVI-XVIII w.)
Dyskusja i przerwa kawowa
10.30 - 12.30
Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński), Popisanie rzeczy nalezionych" - o średniowiecznych inwentarzach mienia w prawie i praktyce
Dorota Żurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Późnośredniowieczne testamenty mieszczan małopolskich miast górniczych
Natalia Bilous (Instytut Historii NANU w Kijowie), Testamenty mieszczan z Wołynia (koniec XVI – XVII w.) i ich wartość badawcza
Marcin Sumowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Duchowni w testamentach mieszczańskich - mieszczanie w testamentach duchownych.
Sieci powiązań kleru i świeckich w średniowiecznych miastach pruskich
Dyskusja i przerwa kawowa
13.00-14.00
Adam Kozak (Instytut Historii PAN), Testamenty mieszkańców miast przed sądem kościelnym. Przykłady z akt spraw i zeznań świadków arcybiskupa
gnieźnieńskiego Zbigniewa Oleśnickiego (1480-1493)
Michał Słomski (Instytut Historii PAN), Życie po śmierci. Wykonywanie zapisów testamentowych w kulturze prawnej i przestrzeni społecznej mniejszych
miast wielkopolskich do połowy XVII w. na przykładzie Dolska, Krzywinia i Książa
Podsumowanie i zakończenie konferencji

organizatorzy

Zespół Historii Miast
przy Komitecie Nauk Historycznych PAN
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