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Ogólnopolski Zjazd Kół Nauk Historycznoprawnych  
„Państwo, prawo i jednostka”

W dniu 17 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach odbył się Ogólnopolski Zjazd Kół Nauk Historycznoprawnych „Państwo, 
prawo i jednostka”, który został zorganizowany przez Koło Naukowe Historii Prawa UŚ 
przy współpracy z Kołem Naukowym Prawa Rzymskiego UŚ, pod nadzorem kierowni-
ka Katedry Historii Prawa UŚ prof. dr. hab. Mariana Mikołajczyka. Cały projekt został 
sfinansowany w ramach grantu rektora Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad konferencją 
objął dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ, dyrektor Kolegium Indywidualnych 
Studiów Międzyobszarowych UŚ, prezydent miasta Katowice, prezydent miasta Sosnowiec, 
Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej 
oddział we Wrocławiu, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, Młodzieżowy Sejmik 
Województwa Śląskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa oddział 
w Katowicach. W Zjeździe uczestniczyło 35 przedstawicieli kół naukowych z dziewięciu 
uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu 
w Białymstoku, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. Celem Zjazdu była integracja środowiska studentów interesujących się 
naukami historycznoprawnymi, tj. historią państwa i prawa, powszechną historią państwa 
i prawa, historią doktryn politycznych i prawnych oraz prawem rzymskim.

Przemówienie powitalne wygłosił w imieniu władz akademickich prof. dr hab. Marian 
Mikołajczyk, który zwrócił uwagę na znaczenie studiowania przedmiotów historycznopraw-
nych. Konferencja składała się z sześciu paneli – dwóch plenarnych i czterech sesyjnych, 
na których wygłoszono 30 referatów. Ich moderatorami byli pracownicy naukowi Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, dr Grzegorz Nancka, 
dr Tomasz Szczygieł oraz mgr Konrad Graczyk. 

Konferencję podsumował prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, co nie było zadaniem 
łatwym, zważywszy na wielkie zróżnicowanie tematyczne zaprezentowanych referatów. 
Profesor zwrócił uwagę na wysoki poziom merytoryczny studenckiej konferencji, czego 
dowodem była ożywiona dyskusja pod koniec paneli. Na zakończenie odbyło się spotka-
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nie przedstawicieli studenckich kół naukowych, na którym delegaci postanowili powołać 
Radę Kół Nauk Historycznoprawnych jako platformę współpracy między organizacjami 
studenckimi zajmującymi się przedmiotami historycznoprawnymi. Pierwszą decyzją Rady 
było wybranie Uniwersytetu w Białymstoku jako organizatora II edycji Zjazdu, która od-
będzie się w marcu 2020 r. 

Komitet Naukowy Zjazdu wybrał najlepsze prace nadesłane przez uczestników konfe-
rencji, które zostaną opublikowane w nowym tomie periodyku ,,Z Dziejów Prawa”. 

Wojciech Wydmański (Katowice)

V Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego  
na temat „Polska adwokatura i notariat – historia i współczesność”

2 grudnia 2019 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego gościł 
uczestników V Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego. Uroczystego otwarcia 
obrad dokonali gospodarze: prodziekan WPiA prof. nadzw. UŁ dr hab. Monika Boguc-
ka-Felczak, kierownik Katedry Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa prof. nadzw. UŁ 
dr hab. Tadeusz Szulc oraz mec. Aleksandra Bierzgalska reprezentująca współorganizatora 
sympozjum – Izbę Adwokacką w Łodzi.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem, a wśród prelegentów w wypeł-
nionej po brzegi sali Rady Wydziału znaleźli się przedstawiciele największych ośrodków 
akademickich w Polsce: Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Torunia, Warszawy, 
Wrocławia i Łodzi. Swoją obecnością sympozjum uświetnili prof. Wacław Uruszczak (UJ) 
i prof. Marian Mikołajczyk (UŚ), którzy podjęli się roli moderatorów obrad. 

Tematem przewodnim konferencji były dzieje adwokatury i notariatu. Warto zwrócić 
uwagę na rozległy obszar badań, których rezultaty przedstawiali prelegenci. Oprócz wy-
stąpień poświęconych palestrze okresu I Rzeczypospolitej podejmowano problematykę 
rozwoju notariatu i adwokatury w XIX w. i dwudziestoleciu międzywojennym, poruszono 
także temat roli samorządów prawniczych w powojenne Polsce. Cennym uzupełnieniem 
obrad były referaty dotyczące początków zawodów prawniczych na starożytnym Bliskim 
Wschodzie oraz opinii sądowo-lekarskich w XVIII-wiecznej Rosji. 

Sympozjum, które pozwoliło jego uczestnikom przede wszystkim na zaprezentowa-
nie wyników swojej pracy, jak zawsze było także szansą spotkania przedstawicieli nauk 
historyczno-prawnych, wymiany poglądów, doświadczeń i informacji o bieżącym stanie 
prowadzonych w poszczególnych ośrodkach badań. Należy mieć nadzieję, że tradycja 
ogólnokrajowych konferencji historyków państwa i prawa polskiego zostanie podtrzymana 
i nasze środowisko w nie mniejszym gronie spotka się ponownie na szóstym już sympo-
zjum w roku 2021.

Marcin Głuszak (Łódź)
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Nadanie stopni naukowych

Nadanie stopnia naukowego doktora mgr. Konradowi Graczykowi 

W dniu 16 września 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Graczyka. 
Podstawą obrony była praca pt. Sondergericht Kattowitz 1939–1945. Promotorem rozprawy 
był prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach), a promotorem 
pomocniczym dr Tomasz Szczygieł (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Recenzentami 
w przewodzie byli prof. zw. dr hab. Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu) i dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie). Dnia 30 września 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach nadała mgr. Konradowi Graczykowi stopień doktora nauk praw-
nych oraz zgodnie z wnioskiem komisji doktorskiej podjęła uchwałę o uznaniu rozprawy 
za wyróżniającą się.

Anna Stawarska-Rippel (Katowice)

Nadanie stopnia naukowego doktora mgr Marcie Paszek

W dniu 7 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Paszek. Podstawą 
obrony była praca pt. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (1946–1955). Organizacja 
i funkcjonowanie. Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Adam Lityński (Wyższa 
Szkoła Humanitas w Sosnowcu), a promotorem pomocniczym dr hab. Anna Stawarska-
-Rippel (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Recenzentami w przewodzie byli dr hab. Piotr 
Fiedorczyk, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku) i dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. 
UMCS (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). W dniu 29 maja 2018 r. Rada 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadała mgr Mar-
cie Paszek stopień doktora nauk prawnych oraz zgodnie z wnioskiem komisji doktorskiej 
podjęła uchwałę o uznaniu rozprawy za wyróżniającą się. Rozprawa została zgłoszona do 
Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych zorganizo-
wanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Kapituła konkursu przyznała dr Marcie 
Paszek za jej rozprawę pod tytułem Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (1946–1955). 
Organizacja i funkcjonowanie Pierwszą Nagrodę w kategorii prac doktorskich. 

Konrad Graczyk (Katowice)


