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IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiosenne Spotkania Młodych”
na temat „Państwo, administracja, rodzina”, Łódź, 15 kwietnia 2019 r.
Już po raz czwarty Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego gościł
uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Wiosenne Spotkania Młodych”. Tradycyjnie też kwietniowe spotkanie zgromadziło badaczy historii państwa i prawa z największych ośrodków akademickich naszego kraju: Gdańska, Krakowa, Poznania,
Torunia, Warszawy i Łodzi. Jak co roku, główną ideą organizatorów konferencji było
stworzenie okazji zaprezentowania rezultatów swojej pracy przez przedstawicieli młodszej kadry naukowej, w szczególności badaczy ze stopniem doktora i magistra, a także, co
warte podkreślenia, studentów zainteresowanych tematyką historyczno-prawną.
Konferencję otworzyli Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UŁ dr hab.
Lesław Góral i Kierownik Katedry Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa prof. UŁ dr
hab. Tadeusz Szulc, zaś swoją obecnością uświetnili profesorowie: Zygfryd Rymaszewski
i Jacek Matuszewski.
Temat tegorocznej konferencji − „Państwo, administracja, rodzina” − pozwolił prelegentom zaprezentować referaty poświęcone zarówno problematyce ustroju, jak i prawa
sądowego. Tym razem większość wystąpień dotyczyła okresu staropolskiego, w mniejszym stopniu wieku XIX i XX. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się między innymi: edycja źródeł historyczno-prawnych, administracja skarbowa w Wielkim Księstwie
Litewskim, prawo małżeńskie okresu I Rzeczypospolitej, odpowiedzialność lekarzy
w Stanach Zjednoczonych w wieku XIX, unifikacja prawa spadkowego w Szwajcarii,
wybory miejskie w okresie międzywojennym czy dzieje notariatu w PRL.
Jak zawsze konferencja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a po zakończonych obradach zwyczajowo już uczestnicy poświęcili czas na rozmowy w kuluarach.
Na koniec wypada dodać, że w kontekście postępującej w ostatnich latach marginalizacji i prób dezawuacji dyscyplin historyczno-prawnych, a co za tym idzie wyzwań stojących
przed naszym środowiskiem, zróżnicowana tematyka i wysoki poziom wystąpień musi cieszyć. Oprócz stałych uczestników konferencji, pojawiają się nowi, młodzi badacze, których
zaangażowanie i pasja są nadzieją na lepszą przyszłość nauki historii prawa w Polsce.
Marcin Głuszak (Łódź)

II Ogólnopolska konferencja naukowa „Stosunki polsko-krzyżackie
w średniowieczu – ujęcie historyczno-prawne”, Poznań 15 maja 2019 r.
15 maja 2019 r. odbyła się w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu
druga edycja konferencji poświęconej stosunkom polsko-krzyżackim w średniowieczu.
To naukowe wydarzenie, zorganizowane przez Koło Naukowe Historii Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgromadziło na wspólnych obradach kilkunastu
badaczy historii, reprezentujących różne ośrodki naukowe z całej Polski (Poznań, Toruń,
Opole, Katowice).
Prelegenci przedstawiali referaty w ramach czterech paneli konferencyjnych, których
tematyka koncentrowała się wokół zagadnień historycznoprawnych. Referaty dotyczy-

