
KRONIKA418

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 Mło-
dych”. Tradycyjnie też kwietniowe spotkanie zgromadziło badaczy historii państwa i pra-
wa 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 młod-
szej 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 pre-
legentom zaprezentować referaty poświęcone zarówno problematyce ustroju, jak i prawa 
sądowego. Tym razem większość wystąpień dotyczyła okresu staropolskiego, w mniej-
szym stopniu wieku XIX i XX. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się między inny-
mi: 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 zakończo-
nych obradach zwyczajowo już uczestnicy poświęcili czas na rozmowy w kuluarach.

Na koniec wypada dodać, że w kontekście postępującej w ostatnich latach marginaliza-
cji i prób dezawuacji dyscyplin historyczno-prawnych, a co za tym idzie wyzwań stojących 
przed naszym środowiskiem, zróżnicowana tematyka i wysoki poziom wystąpień musi cie-
szyć. 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 Uniwersy-
tetu 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-
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ły kwestii takich jak archeologia prawna, historia ustroju i administracji, dzieje myśli 
polityczno-prawnej oraz historii dyplomacji. Na szczególną uwagę zasługuje wykład za-
tytułowany Złota Bulla z Rimini – problem genezy i interpretacji, który wygłosił profesor 
Maciej Dorna z Wydziału Historycznego UAM. 

Wydarzenie miało charakter kameralny, co sprzyjało dyskusji w ramach poszczegól-
nych paneli tematycznych. II edycja konferencji stanowiła pretekst nie tylko do podjęcia – 
często pomijanego – naukowego dyskursu w dziedzinie historii Zakonu krzyżackiego, ale 
również szansę zdobycia cennego doświadczenia przez młodych naukowców.

Dawid G. Szulc (Poznań)

Nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Oskarowi Kaneckiemu

W dniu 9 stycznia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej magistra Oskara Kaneckiego. Podstawą obrony była praca pod tytułem Sądy kapturo-
we Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVII wieku. Promotorem rozprawy był  prof. 
dr hab. Dariusz Szpoper (Akademia Pomorska w Słupsku), a recenzentami  prof. dr hab. 
Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Karol Łopatecki (Uniwersytet 
w Białymstoku). Po wysłuchaniu autoreferatu oraz uwag recenzentów odbyła się dysku-
sja. Komisja jednogłośną uchwałą postanowiła przyjąć publiczną obronę rozprawy magi-
stra Oskara Kaneckiego i wystąpić do Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego o nadanie doktorantowi stopnia doktora. Dnia 15 stycznia 
2019 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego nadała magistrowi Oskarowi Kaneckiemu stopień doktora nauk prawnych. 

Mikołaj Tarkowski (Słupsk)

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego  
dr. Wojciechowi Szafrańskiemu

W dniu 26 lutego 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała dr. Wojciechowi Szafrańskiemu stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Podstawą ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego była mo-
nografia zatytułowana Józef Weyssenhoff – polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia 
oraz pozostały dorobek naukowy Habilitanta. Recenzentami w procedurze habilitacyjnej 
byli prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UWr dr hab. Marian J. Ptak oraz prof.  
dr hab. Andrzej Zakrzewski. Pozostałymi członkami komisji byli prof. dr hab. Dariusz Szpo-
per (przewodniczący), prof. dr hab. Wojciech Dajczak, prof. UKSW dr hab. Sławomir Go-
dek oraz prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska (sekretarz). 

Małgorzata Materniak-Pawłowska (Poznań) 


