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Kronika Katedry Historii Prawa 
za rok 2014

W 2014 r. skład osobowy Katedry Historii Prawa nie uległ zmianie. Pra-
cownicy kontynuowali rozpoczęte w latach ubiegłych badania, a wyniki zapre-
zentowali w licznych artykułach oraz w trakcie konferencji.

W minionym roku, w dniach 22—25 września, odbył się w Krakowie XXV 
Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa. Konferencja została zatytułowana „Na-
uka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie”. Spośród pracowników 
Katedry Historii Prawa UŚ udział w obradach wzięli M. Mikołajczyk, J. Ciąg- 
wa, W. Organiściak, A. Drogoń, T. Szczygieł, T. Adamczyk oraz na specjalne 
zaproszenie organizatorów wieloletni Kierownik Katedry emerytowany profe-
sor WPiA UŚ Adam Lityński. W trakcie konferencji dr Andrzej Drogoń wy-
stąpił z referatem pt. Początki akademickiej edukacji humanistycznej i prawnej 
na Górnym Śląsku. Środowisku historyczno-prawnemu zaprezentował się rów-
nież doktorant Katedry mgr Tomasz Szczygieł, który wygłosił referat Kadry 
wojskowej służby sprawiedliwości i ich szkolenie w Polsce okresu międzywo-
jennego.

Jednym z celów stawianych sobie przez pracowników Katedry jest upo-
wszechnianie oraz promowanie wiedzy historycznoprawnej. Należy zwrócić 
uwagę na działalność A. Drogonia, który zwłaszcza na tym polu wykazuje 
niespożytą energię. Warto wymienić chociażby kilka z konferencji, które były 
jego udziałem. 4 lutego 2014 r. w Katowicach odbyła się konferencja poświę-
cona Polskiemu Państwu Podziemnemu 1939—1945. A. Drogoń wygłosił na 
niej referat: Młodzież w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Z inicjatywy 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOMN odbyło się w Kato-
wicach 17 lutego 2014 r. sympozjum, w trakcie którego przedstawił referat 
Prymas August Hlond w komunistycznej rzeczywistości powojennej Polski, lata 
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1945—1948. Kolejną okazją do przybliżenia historii było VIII Ogólnopolskie 
Forum Nauczycieli Regionalistów, które miało miejsce w Katowicach 27 marca 
2014 r. W trakcie konferencji zatytułowanej „Ludzie i Drogowskazy: Henryk 
Sławik”, A. Drogoń wygłosił referat wprowadzający Śląskie korzenie i etos 
człowieczeństwa w czasie pogardy.

Ważnym z punktu widzenia dziedzictwa narodowego, promowania nauki 
oraz wiedzy o regionie jest niewątpliwie udział prof. Mariana Mikołajczyka 
w Radzie Naukowej Fontes Historiae Terrae Zyvecensis. W ramach Biblioteki 
Żywieckiej i Fontes Historiae Terrae Zyvecensis ukazał się kolejny tom doty-
czący historii żywiecczyzny pt. Księga złoczyńców albo Akta sądu koniecznego 
gajonego żywieckiego z lat 1589—1782 (wyd. R. Kosiński. Żywiec—Kraków 
2014). Profesor M. Mikołajczyk poprzedził tom wprowadzeniem poświęconym 
sądownictwu kryminalnemu w Żywcu, które przedstawił na tle ogólnopolskim.

W 2014 r. Wojciech Organiściak złożył do druku monografię pt. Wincentego 
Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu Polskiego”. Praca ta stanowi zwień-
czenie wieloletnich i niezwykle żmudnych badań poświęconych życiu oraz 
twórczości tego wybitnego prawnika. Wspomniana monografia stanowić będzie 
rozprawę habilitacyjną. Z kolei Anna Stawarska-Rippel będąca w minionym 
roku akademickim na urlopie naukowym prowadziła kwerendę w Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie. Badania archiwalne związane były z tematem roz-
prawy habilitacyjnej poświęconej dziejom procesu cywilnego w Polsce XX w.

Na koniec należy wspomnieć o działających przy Katedrze kołach nauko-
wych. Pierwszym z nich jest już prezentowane w poprzednich kronikach Koło 
Naukowe Historii Prawa. W 2014 r. jego dwaj członkowie studenci Konrad 
Graczyk oraz Jan Kil otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Drugim z przejawów studenckiej aktywności jest Koło Naukowe Prawa 
Rzymskiego, któremu należy w tym miejscu poświęcić nieco więcej uwagi. 
Zostało ono utworzone w lipcu 2011 r., a jego opiekunem została dr Joanna 
Ożarowska. Swoją działalność Koło rozpoczęło u progu nowego roku akade-
mickiego. Od tego czasu tradycją stały się comiesięczne zebrania, na których 
członkowie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu prawa rzymskiego, odkrywają 
jego związki z pozostałymi dziedzinami prawa.

Dużym sukcesem Koła jest odbywający się rokrocznie w maju Między-
uczelniany Konkurs Prawa Rzymskiego — Konkurs Juliusza Cezara. Jego po-
mysłodawcą, jak i współorganizatorem jest dr Joanna Ożarowska. Sam konkurs 
jest realizowany przy pomocy oraz współudziale zrzeszonych w kole nauko-
wym studentów, jak również pracowników Katedry Historii Prawa. Wielkim 
wyróżnieniem była możliwość współpracy z prof. dr hab. Anną Pikulską-Ra-
domską, która co roku czynnie wspiera idee Konkursu Juliusza Cezara. W ko-
lejnych edycjach konkursu brali również udział studenci Wydziałów Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Warto 
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podkreślić, że z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem ze strony studentów, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjo-
narnych, czego dowodem może być fakt, iż do pierwszego etapu w roku 2014 
stanęło blisko stu chętnych.

Koło Naukowe prowadzi również działalność popularyzatorską na rzecz 
prawa rzymskiego. W roku 2014 członkowie koła zainicjowali projekt pod na-
zwą „Elementy romanistyczne we współczesnym prawie cywilnym”, którego 
zasadniczym celem jest popularyzacja prawa rzymskiego wśród młodzieży lice-
alnej województwa śląskiego. W jego ramach przedstawiciele Koła odwiedzali 
i odwiedzać będą licea oraz organizować z warsztaty skierowane do uczniów 
rozważających wybór studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim. Jest to 
również wkład Koła Naukowego w szeroko rozumianą promocję Uniwersytetu 
Śląskiego wśród śląskich licealistów.

Z inicjatywy studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Prawa Rzymskie-
go zorganizowana została konferencja „Wpływ prawa rzymskiego na współcze-
sne rozwiązania prawne”. Odbyła się ona 12 maja 2014 r. na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jej głównym celem było wskazanie na 
związki występujące pomiędzy prawem rzymskim i prawem współczesnym. 
W jej trakcie referaty wygłosili: Krzysztof Dąbrówka, Paulina Konca, Aneta 
Kotyja, Kinga Mercik, Michalina Mizerska, Grzegorz Nancka, Justyna Rybak 
oraz Paweł Szala.

W najbliższym czasie Koło Naukowe, oprócz kolejnej edycji Konkursu Ju-
liusza Cezara planuje rozpocząć wydawanie rocznika pt. „Zeszyty Naukowe 
Prawa Rzymskiego”, którego głównym celem będzie umożliwienie studentom 
zainteresowanym prawem rzymskim publikację swych pracy naukowych.

Tomasz Adamczyk
Katowice

Grzegorz Nancka
Katowice


