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Kronika Katedry Historii Prawa
za rok 2019

Rok 2019 nie przyniósł zmian w zakresie prowadzonych w Katedrze badań.
Przedmiotem zainteresowania pracowników katowickiego ośrodka historyczno-prawnego były zagadnienia ustrojowe, prawno-sądowe i problemy związane
z wymiarem sprawiedliwości. Kontynuowane były również badania nad wojskowym prawem karnym II Rzeczypospolitej. Analizowano także zagadnienia
dotyczące sądownictwa III Rzeszy. Prowadzone były badania nad historią prawa rzymskiego w Polsce XIX i XX w. Uzyskane wyniki ogłoszone zostały na
łamach polskich i zagranicznych czasopism.
Pracownicy Katedry brali udział w prestiżowych konferencjach naukowych.
Profesor dr hab. Marian Mikołajczyk brał udział i przewodniczył obradom
konferencji Testamenty i fundacje mieszczańskie w XIII—XVIII wieku, zorganizowanej przez Komisję Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych
PAN, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, która odbyła się w Krakowie,
25—26 czerwca 2019 r., a także Sympozjum Historyków Prawa Polskiego „Łączą nas źródła”, zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
19 września 2019 r. Doktor Andrzej Drogoń uczestniczył w Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej Czas przemian — czas wolności. Traktat wersalski i rok
1919 w zachodniej Polsce, która odbyła się 27—28 czerwca 2019 r., a została
zorganizowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaźni Nauk. Ponadto prof.
dr hab. Marian Mikołajczyk, dr Tomasz Szczygieł i dr Grzegorz Nancka wzięli
udział w V Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego Polska adwokatura i notariat — historia i współczesność, które odbyło się na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dnia 2 grudnia 2019 r. Profesor
Marian Mikołajczyk przewodniczył obradom, a dr Tomasz Szczygieł wygłosił
referat nt. Mecenas Jan Olszewski o projekcie kodeksu karnego Polski Ludowej
z 1963 roku.
Doktor Grzegorz Nancka wziął udział w Międzynarodowej Konferencji
Naukowej Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej — do-
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świadczenia Ukrainy i Polski, jaka odbyła się we Lwowie w dniach 8—9 kwietnia 2019 r., podczas której wygłosił referat nt. Marceli Chlamtacz o naturze
pożyczki. Ponadto uczestniczył w ogólnopolskich spotkaniach romanistów organizowanych przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN i Katedrę Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas jednego z nich, które
odbyło się 15 maja 2019 r., wygłosił referat Marceli Chlamtacz — romanista
czy samorządowiec? Doktor Grzegorz Nancka uczestniczył również w Konferencji Interdyscyplinarnej EDUHOLISM, zorganizowanej w Bytomiu w dniu
17.05.2019 r., podczas której wystąpił z referatem nt. Dlaczego współczesnemu
prawnikowi potrzebne jest prawo rzymskie?
Ponadto Profesor Marian Mikołajczyk i Doktor Grzegorz Nancka wzięli
udział w konferencji Niewolnicy i prawo rzymskie, która odbyła się w Lublinie,
12 września 2019 r. Doktor Grzegorz Nancka uczestniczył również w konferencji Łączą nas źródła, jaka odbyła się w Krakowie, 19 września 2019 r., a także
przewodniczył obradom konferencji Między Katedrą a Katedrą, zorganizowanej w dniu 4 kwietnia 2019 r.
Profesor dr hab. Marian Mikołajczyk brał także aktywny udział w pracach
kolegium redakcyjnego najbardziej prestiżowego polskiego czasopisma z zakresu historii prawa — „Czasopisma Prawno-Historycznego”.
W 2019 r. w Katedrze Historii Prawa wypromowany został jeden doktor.
30 września 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ nadała Konradowi Graczykowi stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Sondergericht Kattowitz 1939—1945. Praca uznana została za wyróżniającą. Jej obrona
odbyła się 16 września 2019 r. Promotorem głównym był prof. dr hab. Marian
Mikołajczyk, a promotorem pomocniczym dr Tomasz Szczygieł.
W Katedrze kładzie się nacisk na promowanie nauki, wiedzy oraz budzenie zainteresowania historią prawa, stąd udział pracowników w różnego rodzaju warsztatach dla młodzieży, a także wykładach. Dnia 31 maja 2019 r. studenci reprezentujący WPiA UŚ zajęli trzecie miejsce w finale Ogólnopolskiej
Olimpiady Prawno-Historycznej im. prof. M. Sczanieckiego, która odbyła się
w Warszawie.
Należy także podkreślić, że z dniem 30 września 2019 r., w wyniku zmian
strukturalnych na Uniwersytecie Śląskim, dotychczasowa Katedra Historii Prawa przestała istnieć. Od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. funkcjonowała jako Zespół Historii Prawa w ramach nowo powstałego Instytutu Nauk
Prawnych.
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