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Jubileusz 
Profesora Józefa Ciągwy

Dnia 18 marca 2010 r. w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się 
zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, przy 
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, uroczysta 
konferencja naukowa zatytułowana Tradycje śląskiego regionalizmu. Okazją do 
spotkania się przedstawicieli świata nauki, władz samorządowych i państwo-
wych była przypadająca w 2010 r. 90. rocznica uchwalenia przez Sejm Usta-
wodawczy ustawy konstytucyjnej zawierającej statut organiczny województwa 
śląskiego oraz 70-lecie urodzin Profesora zw. dr. hab. Józefa Ciągwy, wybitne-
go znawcy dziejów autonomii śląskiej.

Na uroczystość przybyli liczni goście z kraju i zagranicy. Obecni byli 
Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Marszałek Województwa Ślą-
skiego Bogusław Śmigielski, którzy objęli patronatem honorowym zarówno 
konferencję, jak i całe uroczystości, podobnie jak obecny również Dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor. Do Katowic 
przyjechali historycy prawa z wszystkich niemal ośrodków akademickich  
w kraju.

W konferencji wzięła również udział liczna grupa gości zagranicznych. 
Znaleźli się wśród nich przedstawiciele władz państwowych Słowacji w oso-
bach prof. Jozefa M. Rydlo, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych 
Rady Narodowej Republiki Słowackiej, oraz Marka Lisánsky’ego, Konsula Ge-
neralnego Republiki Słowackiej w Polsce. W uroczystości uczestniczyli także 
przedstawiciele mniejszości słowackiej w naszym kraju reprezentowani przez 
sekretarza generalnego Towarzystwa Słowaków w Polsce L’udomira Molitorisa. 
Obecni byli też współpracownicy, przyjaciele i koledzy Jubilata będący pracow-
nikami Wydziału Prawa i Administracji oraz innych wydziałów Uniwersytetu 
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Śląskiego. W uroczystości wzięli również udział licznie przybyli przyjaciele  
i rodzina Profesora oraz przedstawiciele niemal wszystkich krajowych ośrod-
ków akademickich.

Konferencji przewodniczyli prof. dr hab. Marian Mikołajczyk i dr Andrzej 
Drogoń. Po wystąpieniach wojewody Zygmunta Łukaszczyka i marszałka woje-
wództwa Bogusława Śmigielskiego prof. M. Mikołajczyk otworzył część nauko-
wą konferencji. Jako pierwszy wystąpił prof. J. Ciągwa, wygłaszając referat nt. 
Geneza autonomii śląskiej. Uwarunkowania społeczne i polityczne. Następnie 
dr A. Drogoń referatem zatytułowanym Instytucje autonomiczne: Sejm Śląski, 
Śląska Rada Wojewódzka, Skarb Śląski (tangenta) przybliżył zgromadzonym 
gościom funkcjonowanie tych organów. Z kolei sędzia Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach Elżbieta Kaznowska przedstawiła referat nt. 
Sądownictwo administracyjne w województwie śląskim: specyfika autonomicz-
na czy inne odrębności instytucjonalne. Na zakończenie tej części konferencji 
członek Zarządu Województwa Śląskiego Piotr Spyra wygłosił referat zatytuło-
wany Ugrupowania polityczne na Śląsku i ich wpływ na funkcjonowanie Sejmu 
Śląskiego.

Profesor dr hab. M. Mikołajczyk podziękował wszystkim prelegentom za 
przedstawienie interesujących referatów i poprosił o zabranie głosu prof. zw. 
dr. hab. Adama Lityńskiego Kierownika Katedry Historii Prawa Uniwersytetu 
Śląskiego, który w laudacji zaprezentował życiorys Jubilata oraz przybliżył po-
krótce historię ich współpracy na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat.

Następnie głos zabrał prof. zw. dr hab. Wacław Uruszczak, Kierownik Ka-
tedry Historii Prawa Polskiego i Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mówca, nawiązując do dokonań naukowych Ju-
bilata, szczególnie akcentował Jego badania nad dziejami autonomii i parlamen-
taryzmu śląskiego.

Z kolei prof. dr hab. M. Mikołajczyk w imieniu pozostałych redaktorów 
księgi jubileuszowej zatytułowanej Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach 
Europy Środkowej przybliżył zebranym prezentowane dzieło, na które składa 
się 78 prac 80 autorów z Polski, Grecji, Kanady, RPA i Słowacji, podkreślając, 
że złożone w darze Jubilatowi prace naukowe napisane głównie przez repre-
zentantów polskiego środowiska historycznoprawnego oraz licznie reprezento-
wanych przedstawicieli innych nauk, świadczą o wielkim uznaniu środowiska 
akademickiego dla wielu, nie zawsze wyliczonych, dokonań Profesora Józefa 
Ciągwy. Po czym w towarzystwie pozostałych redaktorów wręczył księgę Do-
stojnemu Jubilatowi.

Profesor Józef Ciągwa w swym wystąpieniu podziękował rodzinie oraz 
wszystkim zgromadzonym gościom, autorom dedykowanych mu prac, władzom 
Uniwersytetu Śląskiego oraz organizatorom uroczystości.

Na ręce organizatorów nadesłane zostały liczne listy gratulacyjne z prośbą 
o odczytanie ich w trakcie uroczystości. Część owych listów przywieźli i od- 
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czytali obecni na uroczystości goście, reprezentujący większość wydziałów pra-
wa w Polsce.

Uczestnicy jubileuszowych uroczystości złożyli Profesorowi Józefowi  
Ciągwie życzenia i gratulacje. Konferencję zakończył bankiet, który odbył się 
w westybulu gmachu Sejmu Śląskiego.

Tomasz Adamczyk, Wojciech Organiściak
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