
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2011 

 

Author: Tomasz Adamczyk 

 

Citation style: Adamczyk Tomasz. (2012). Kronika Katedry Historii Prawa za 

rok 2011. "Z Dziejów Prawa" (T. 5 (2012), s. 407-408). 

 



CEEOL copyright 2021

CEEOL copyright 2021

Kronika Katedry Historii Prawa  
za rok 2011

W 2011 r. liczba pracowników etatowych Katedry Historii Prawa nie zmie-
niła się. Szeregi Katedry zasilił natomiast doktorant mgr Tomasz Szczygieł, 
którego zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce przedwojennego 
wojskowego prawa karnego i wymiarze sprawiedliwości. Badania T. Szczygła 
będą koncentrować się przede wszystkim na dziejach tworzenia wojskowego 
kodeksu postępowania karnego.

Pozostali członkowie Katedry kontynuowali badania naukowe podjęte w la-
tach ubiegłych, a ich wyniki zostały przedstawione w licznych opublikowanych 
artykułach. W 2011 r. ogółem ukazało się 27 prac, a kolejne 24 prace zosta-
ły złożone do druku. Należy jednak wspomnieć przede wszystkim o dwóch 
istotnych wydarzeniach związanych z pogłębieniem wiedzy o prawie dawnej 
Rzeczypospolitej.

I tak, profesor Marian Mikołajczyk zwieńczył prowadzone od lat żmudne 
badania nad miejskim procesem karnym w przedrozbiorowej Polsce dziełem 
zatytułowanym Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI—XVIII wieku 
[w druku].

Z kolei doktor Wojciech Organiściak, którego badania dotyczyły głównie 
życia i twórczości osiemnastowiecznego prawnika Wincentego Skrzetuskiego, 
ukończył rozprawę poświęconą temu uczonemu pijarowi. Praca zatytułowana 
Wincenty Skrzetuski polski prawnik i pisarz polityczny niebawem ukaże się 
drukiem.

Do grona osób, które zakończyły w 2011 r. swoje badania naukowe, należą 
również dotychczasowi doktoranci Katedry mgr Agnieszka Watoła i mgr Mi-
chał Arndt. A. Watoła przygotowała pracę pt. Problem niezawisłości sędziów 
i niezależności sądów w Polsce w latach 1944—1956, natomiast rozprawa au-
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torstwa M. Arndta nosi tytuł Wojskowe prawo karne materialne w okresie obo-
wiązywania Kodeksu karnego Wojska Polskiego z 1944 roku. Rada Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dnia 22 lutego 2011 r. podjęła 
uchwałę o otwarciu przewodów doktorskich wspomnianym młodym pracowni-
kom naukowym.

Pracownicy Katedry uczestniczyli również w licznych konferencjach nauko-
wych. Z okazji rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów dnia 
4 marca 2011 r. odbyła się na Uniwersytecie Śląskim konferencja poświęcona 
30. rocznicy rejestracji NZS. Współprzewodniczącym obrad i autorem referatu
wprowadzającego był doktor Andrzej Drogoń.

Doktor Joanna Ożarowska-Sobieraj w dniach 17—18 maja 2011 r. uczest-
niczyła w Opolskim Colloquium Prawno-Historycznym organizowanym przez 
Uniwersytet Opolski, podczas którego wygłosiła referat nt. Rzymska zasada 
„servitus servitutis esse non potest” i jej znaczenie w polskim prawie cywilnym.

Z inicjatywy pracowników Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Bia-
łej w maju odbyła się dwudniowa konferencja naukowa nt. Zakony rycerskie. 
Historia i współczesność, której moderatorem na prośbę organizatorów został 
profesor Marian Mikołajczyk.

Profesor Józef Ciągwa był uczestnikiem interdyscyplinarnej konferencji, jaka 
miała miejsce w Spišskej Novej Vsi, w dniach 6—7 września 2011 r., w trakcie, 
której wygłosił referat zatytułowany Záloh spišských miest Poľsku v roku 1412.

W dniach 18—19 listopada 2011 r. Uniwersytet Śląski zorganizował kon-
ferencję nt. Polityka historyczna jako element budowy wizerunku Polski we 
współczesnym świecie. Obradom współprzewodniczył doktor Andrzej Drogoń, 
który wygłosił także referat wprowadzający.

W minionym roku staraniem pracowników Katedry i studentów powstało 
Koło Naukowe Historii Prawa. Młodzi historycy stawiają sobie za cel zgłębia-
nie i popularyzowanie wiedzy historycznoprawnej. Działalność Koła przejawia 
się w regularnych zebraniach naukowych, a w przyszłości planowane jest także 
zorganizowanie konferencji. Opiekę naukową nad Kołem sprawuje doktor Anna 
Stawarska-Rippel.

Tomasz Adamczyk
Katowice




