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Jubileusz  
Profesora Adama Lityńskiego

Dnia 27 maja 2010 r. w Sali Lustrzanej zamku w Pszczynie odbył się jubile-
usz twórcy katowickiego ośrodka historyczno-prawnego, długoletniego kierow-
nika Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz redaktora naczelnego 
wydawnictwa ciągłego „Z Dziejów Prawa” Profesora Adama Lityńskiego w 45- 
-lecie Jego pracy naukowej i 70. rocznicę urodzin.

Na uroczystość jubileuszu przybyli liczni goście. JM Rektora Uniwersytetu 
Śląskiego reprezentował prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Mar-
tysz. Obecni byli też dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. 
Zygmunt Tobor oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Wiesław 
Kaczanowicz. Do Pszczyny przyjechało szerokie grono przedstawicieli niemal 
wszystkich ośrodków akademickich w kraju — historycy prawa z Białegostoku, 
Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, 
Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Wśród obecnych byli także re-
prezentanci innych nauk historycznych. W uroczystości wzięła udział delegacja 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na czele z wiceprezes Barbarą Suchowską. 
Przybyli również przedstawiciele wszystkich korporacji prawniczych, wśród 
których licznie reprezentowani byli wychowankowie i seminarzyści Profesora. 
Niemal w komplecie stawili się współpracownicy, przyjaciele i koledzy Jubi-
lata z Wydziału Prawa i Administracji oraz innych wydziałów Uniwersytetu 
Śląskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W uroczystości 
udział wzięli także przyjaciele i rodzina Profesora.

Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył prof. dr hab. Marian Mi-
kołajczyk. Jako pierwszy głos zabrał prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu 
Śląskiego prof. dr hab. Czesław Martysz, który podkreślał liczne zasługi Ju-
bilata dla Uniwersytetu i Wydziału Prawa i Administracji, a także odczytał 
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list gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Wiesława 
Banysia.

W imieniu środowiska historyków prawa głos zabrał prof. dr hab. Henryk 
Olszewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor naczel- 
ny „Czasopisma Prawno-Historycznego”. W swym wystąpieniu przedstawił osiąg- 
nięcia Jubilata na polu nauk historyczno-prawnych oraz wyraził żal, że w swym 
czasie nie zdołano zatrudnić Profesora Adama Lityńskiego w Poznaniu.

Następnie dr Piotr Fiedorczyk z Uniwersytetu w Białymstoku zaakcentował 
zasługi Profesora Adama Lityńskiego dla białostockiego ośrodka historyczno- 
prawnego.

Głos zabrał również rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecz-
nych im. ks. Emila Szramka w Tychach prof. dr hab. Henryk Goik, który wy-
raził uznanie dla Jubilata za wkład w rozwój młodego tyskiego ośrodka akade-
mickiego.

Laudację na cześć Profesora Adama Lityńskiego wygłosił prof. dr hab. Wac-
ław Uruszczak, kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego i Zakładu Prawa 
Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mówca przedsta-
wił życiorys i dokonania naukowe Jubilata, szczególnie akcentując Jego badania 
nad parlamentaryzmem i prawem karnym Polski przedrozbiorowej, pionierskie 
studia nad procesem karnym insurekcji kościuszkowskiej oraz ostatnie kie- 
runki zainteresowań naukowych Profesora: dzieje prawa II Rzeczypospolitej,  
a zwłaszcza Polski Ludowej i Związku Radzieckiego.

Słowo o księdze jubileuszowej wygłosił prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, 
jeden z redaktorów dwutomowego, liczącego ponad 2 000 stron i zawierającego 
161 prac 167 autorów dzieła zatytułowanego O prawie i jego dziejach księgi 
dwie. Mówca podkreślił, że dwa tomy księgi symbolizują zarówno dwa ośrodki 
akademickie, które uczestniczyły w jej przygotowaniu (białostocki i katowicki), 
jak i dwie główne dziedziny zainteresowań Jubilata: czasy Polski przedroz-
biorowej oraz dzieje prawa w XX w. Profesor Marian Mikołajczyk w imieniu 
pozostałych redaktorów wspomnianego dzieła akcentował, że jego dwie księgi 
stanowią hołd historyków, a zwłaszcza historyków prawa oraz współpracowni-
ków Profesora Adama Lityńskiego z Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersy-
tetu Śląskiego dla Dostojnego Jubilata. Wręczenie księgi Profesorowi Adamowi 
Lityńskiemu obecni goście przyjęli owacją na stojąco.

Profesor Adam Lityński w swym wystąpieniu podziękował wszystkim goś-
ciom, autorom dedykowanych mu prac, władzom Uniwersytetu w Białymsto-
ku, Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych  
w Tychach, dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz wszystkim 
organizatorom uroczystości. Jubilat w pięknych słowach opowiedział o swym 
życiu, drodze naukowej i pasjach badawczych.

Odczytane zostały liczne, nadesłane na ręce Jubilata, listy gratulacyjne. 
Część owych listów przywieźli i odczytali obecni na uroczystości goście.
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Uroczystość uświetnił koncert muzyki klasycznej, po nim zaś jej uczestnicy 
złożyli Profesorowi Adamowi Lityńskiemu życzenia i gratulacje. Uroczystość 
zakończył bankiet, który odbył się w zbrojowni pszczyńskiego zamku.

Tomasz Adamczyk, Wojciech Organiściak
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