PROGRAM
XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn
Polityczno-Prawnych: „Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej”
Mrągowo, 13-16 IX 2016 rok

13.09.2016
Całodniowa rejestracja uczestników konferencji
godz. 15.00 – obiad dla przybyłych uczestników
godz. 19.00 – kolacja

14.09.2016
godz. 10.00–10.30
- przywitanie przybyłych uczestników przez Kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego
i Doktryn Polityczno-Prawnych prof. dr. hab. Dariusza Szpopera
- otwarcie konferencji pod honorowym przewodnictwem prof. dr. hab. Ryszarda Łaszewskiego
- wystąpienie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego
- wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr. inż. Gustawa Marka Brzezina
- wystąpienie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie prof. dr. hab. Jerzego
Kasprzaka
- wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku
dr. Przemysława Kierończyka, prof. GSW
godz. 10.30–11.15
Sesja plenarna
Przewodniczący: prof. dr. hab. Ryszard Łaszewski
- prof. dr hab. Leonard Górnicki (UWr): „Pogranicza pozaborowych systemów prawnych w pracach
nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP”
- prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk (UMCS): „Delicta i crimina: pomiędzy prawem rzymskim
prywatnym, a rzymskim prawem publicznym (problemy graniczne)”
- dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS: „Ziemie między Wisłą a Bugiem - pogranicze, czy centrum
państwa”
11.15–11.45 – przerwa na kawę i herbatę
godz. 11.45–13.00
Sesja plenarna
Przewodniczący: prof. dr. hab. Marek Maciejewski

- prof. dr hab. Maria Zmierczak (UAM): „Suwerenność-niesuwerenność. Granice suwerenności
w nowożytnych doktrynach polityczno-prawnych”
- prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (UJ): „Władza na pograniczach monarchii habsburskiej doby konstytucyjnej”
Dyskusja
godz. 13.15–15.30 – obrady w sekcjach
godz. 15.30–16.30 – obiad
Sekcja pierwsza
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski
- dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS: „Królestwo Polskie jako „okraina” Imperium Rosyjskiego”
- dr hab. Karol Łopatecki (UwB): „Akty normatywne stosowane w sprawach karnych w Obwodzie
Białostockim (1807-1843)”
- dr hab. Maksymilian Stanulewicz (UAM): „Duchowieństwo Wielkiego Księstwa Poznańskiego
wobec problemu aspiracji niepodległościowych społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim”
- dr Jacek Przygodzki (UWr): „Na pograniczu nowoczesności. Ocena ustroju politycznego Księstwa
Warszawskiego w czasach rosyjskich rządów okupacyjnych 1813-1815”
- dr Tomasz Dolata (UWr): „Z pogranicza prawa karnego i cywilnego. Ochrona praw autorskich
w Królestwie Polskim w pierwszej poł XIX w.”
- dr Radosław Antonów (UWr) „Wybrane zagadnienia przestępczości anarchistycznej w XIX wieku”
Dyskusja
Sekcja druga
Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Kallas
- prof. dr hab. Marek Maciejewski (UWr): „Od wrogości do normalizacji. Relacje między Polską
i sowiecką strefa okupacyjną Niemiec”
- dr Anna Fermus-Bobowiec (UMCS:) „Od „kwaterunku” do wolnego rynku mieszkaniowego – od
prawa Polski Ludowej do rozwiązań w III RP”
- dr Krzysztof Koźmiński (UW): „Koncepcja prawa Stanisława Ehrlicha - realizm prawniczy made in PRL?”
- dr Michał Nowakowski (UJ): „Charakter arbitrażu gospodarczego Polski Ludowej”
- dr Marcin Kazimierczuk (UWM): „Na pograniczu autorytaryzmu i wolności zrzeszania się
w związkach zawodowych na początku lat osiemdziesiątych w PRL”
- dr Karol Siemaszko (PTPN): „Nowe pogranicze. Wybrane aspekty przestępczości seksualnej na tzw.
Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950 w świetle orzecznictwa Sądów Okręgowych w Zielonej
Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli”

- prof. dr hab. Krystyna Chojnicka (UJ): „Polska jako przedmurze i pogranicze”
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- dr Anna Korzeniewska-Lasota (UWM): „»Układy republikańskie« i ich skutki w zakresie praw
majątkowych osób podlegających przesiedleniu”

- dr Tomasz J. Kotliński (PWSTE w Jarosławiu): „Sądownictwo powszechne w Galicji w okresie
wielkiej wojny (1914-1918)”

- mgr Rafał Głuszcz (UWM): „Na pograniczu legalności i bezprawia - “gwarancja” praw oskarżonego
w stalinowskim wymiarze sprawiedliwości”

- mgr Siergiej Piatowski (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Herzena):„Sprawa
rosyjsko-ukraińskiej granicy w 1918 roku”

- mgr Emilia Ziuziakowska (UAM): „Volksdeutsche na pograniczu dwóch systemów prawnych:
niemieckiego i polskiego. Od przywilejów do statusu zdrajcy narodu”

- mgr Julian Skelnik (UWM): „Sądy Obywatelskie na terenie miasta Warszawy w 1915 roku”
Dyskusja

- mgr Konrad Graczyk (UŚ): „Pogranicze w czasie i przestrzeni. Kontynuowanie polskich postępowań
karnych przed niemieckim Sądem Specjalnym w Katowicach”

Sekcja piąta
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Dyskusja

- prof. Elena Safronova (Uniwersytet Państwowy w Biełgorodzie): „Доктрина государственего
права в Варшавском Императорском Университете”

Sekcja trzecia
Przewodnicząca: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
- prof. dr hab. Józef Koredczuk (UWr): „Stosunek posłów i senatorów duchownych do akcji
rewindykacji cerkwi prawosławnych w II Rzeczypospolitej”

- prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW): „Między Azją a Europą? Rosyjska tradycja prawna jako element
pogranicza kultur prawnych”
- dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska, prof. UAM, dr Bartłomiej Garczyk (UAM): „Polskie
środowisko prawnicze w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku”

- dr hab. Piotr Fiedorczyk (UwB): „Projekt nowelizacji t. X cz. 1 Zwodu Praw Cesarstwa Rosyjskiego
w II RP”

- prof. dr Arsen Akopian (Uniwersytet w Jelcu): „Государствення власть и идеи либерпизма
в России на рубеже 70-80-х годов XIX века”

- dr hab. Maciej Marszał, prof. UWr: „Akcje pacyfikacyjne w Galicji Wschodniej w latach 1930-1339
w świetle dokumentów Archiwum Państwowego we Lwowie”

- dr Rafał Kania (SWPW w Płocku): „Między Francją i Rosją – dylematy i wybory polityczne Michała
Kleofasa Ogińskiego w świetle jego pamiętników”

- dr hab. Adam Redzik (UW): „Konstytucjonalizm Stanisława Starzyńskiego”

- dr Mikołaj Tarkowski (UWM): „Sekwestracje i konfiskaty majątków ziemskich na północnozachodnich krańcach Imperium Rosyjskiego po 1863 roku”

- dr Karol Dąbrowski (UMCS): „Działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie na rzecz rozwoju
gospodarczego województwa wołyńskiego w latach 1929-1939”
- dr Andrzej Pasek (UWr): „Model odpowiedzialności nieletnich w polskim prawie karnym okresu
międzywojennego i powojennego”
- dr Marek Podkowski (UWr): „Wprowadzenie w życie przepisów ustawy scaleniowej z 1933 r. na
terenie gmin wiejskich”

- mgr Maciej Goc (UG): „Paweł Pestel od lojalizmu do socjalizmu i rewolucji”
Dyskusja
godz. 15.15–16.30 – obiad
godz. 16.30–19.00 – obrady w sekcjach

Dyskusja

Sekcja pierwsza
Przewodniczący: dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. UWM

Sekcja czwarta
Przewodniczący: dr hab. Sławomir Godek, prof. UKSW

- prof. dr hab. Egidijus Aleksandravicius (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie): „Idea prawa
w historii litewskiej”

- prof. dr hab. Marian J. Ptak (UWr): „Śląsk jako pogranicze ustrojowo-prawne”

- prof. dr hab. Tomasz Kruszewski, (UWr): „Jaksa Czernikowski – łęczycki prokurator w XIV w.”

- dr hab. Marian Małecki (UJ): „Pomiędzy Habsburgami a Hohenzollernami. W stulecie aktu
5 listopada 1916 r.”

- dr Piotr Pilarczyk (UAM): „Kontrabanda. Z działalności służby celnej Wielkiego Księstwa Litewskiego
w czasach stanisławowskich”

- dr Jarosław Kostrubiec (UMCS): „Między „tymczasowością” a „unifikacją”. Administracja ogólna
w myśli prawniczej w pierwszych latach Polski międzywojennej”

- dr Adam Moniuszko (UW): „Na pograniczu kultur prawnych: kilka uwag o kulturze prawnej Tatarów
litewskich w XVI – XVIII w.”

- dr Mariola Szewczak-Daniel (UMCS): „Od władz obcych do polskich w Lublinie lat I wojny światowej”

- mgr Oskar Kanecki (UWM): „Urząd dzieckiego jako przykład recepcji instytucji ruskich w ustroju
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Wielkiego Księstwa Litewskiego”
- mgr Maciej Helmin (UWM): „Stefan Ehrenkreutz – na rubieżach badań. Pomiędzy polskim prawem
miejskim a ustrojem Wielkiego Księstwa Litewskiego”
- mgr Łukasz Golder (UWM): „Hipolit Korwin Milewski wobec konfliktu językowego polskolitewskiego”
Dyskusja
Sekcja druga
Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Maciejewski
- dr Aleksandra Szymańska (UWr): „Zwrot dóbr posagowych po rozwiązaniu małżeństwa
w statutach komun włoskich”
- dr E. Kozerska (UO), dr Tomasz Scheffler (UWr):„Konflikt kultur? Cywilizacja Zachodu w ujęciu Benedykta XVI”
- dr Włodzimierz Gogłoza (UMCS): „Średniowieczna Islandia w oczach współczesnych anarchistów –
analiza krytyczna”
- dr Maciej Rakowski (UŁ): „Ustrój Wolnego Miasta Fiume”
- mgr Paweł Lesiński (UMCS): „Relacje francusko-niemieckie w myśli gaullistowskiej”
- mgr Rafał Kaczmarczyk (UW): „Interferencje arabskiej i europejskiej myśli polityczno-prawnej”
- mgr Piotr Eckhardt (UJ): „Bałkany jako pogranicze ideologii politycznych i kultur prawnych”
Dyskusja
Sekcja trzecia
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Sokala
- prof. dr hab. Rafał Wojciechowski (UWr): „Consilium sapientis jako forma twórczości z pogranicza
teorii i praktyki prawa w późnym średniowieczu”

- dr Aldona Jurewicz (UWM): Tomasz Tadejczyk: „Klauzula salvo iure gentis w Tabula Banasitana de
viritana civitate”
- dr Bożena Anna Czech-Jezierska (KUL): „Problematyczna pozycja prawa rzymskiego po II wojnie
światowej (przypadek NRD i Czechosłowacji)”
Dyskusja
Sekcja czwarta
Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Szpoper
- prof. Igor A. Isaev (Państwowy Uniwersytet Prawniczy im. O. Kutafina): „Oсyщение границы
и „пустое пространство”?
- prof. Grigoriy Bibikov (Instytut Historii Rosyjskiej Rosyjskiej Akademii Nauk): „Агент правительства
на границе империи: российская жандармерия в Царстве Польском и в Закавказье в XIX в.”
- prof. Elena Brodowskaja (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny): „Влияние интернет
- комуникаци на развите политических систем различнего типа”
- dr Sulichan Oniani (Uniwersytet Państwowy w Tbilisi): „Семейная община в Сванском обычном
праве XIX века”
- dr Elza Czaczanidze (Uniwersytet Państwowy w Tbilisi): „Правовые аспекты российской
оккупации Грузии и ликвидации грузинской государственности в 1801 году. Манифест
1 января 1801 года”
Dyskusja
Sekcja piata
Przewodniczący: prof. dr hab. Marian J. Ptak (UWr)
- dr Jan Halberda (UJ): „Na pograniczu common law i equity law. Początki doktryny estoppel
w prawie angielskim i amerykańskim (od XIX w. do połowy XX w.)”
- dr Michał Urbańczyk (UAM): „Na granicy człowieczeństwa. Michaela Sandela krytyka etyki udoskonalania”

- dr hab. Marek Sobczyk (UMK): „Zasada in pari turpitudine melior est causa possidentis w prawie
rzymskim i współczesnym”

- mgr Filip Kozik (UWM): „Na pograniczu liberalizmu. Reforma prawa wyborczego Williama
Gladstone’a”

- dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL: „Piotr Rojzjusz i jego Decisiones Lithuanicae. Postulaty
badawcze”

- mgr Dawid Gawnikowski (UWM): „Manifest z Tamworth jako próba budowy nowej Partii
Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii w XIX w.”

- dr hab. Jerzy Krzynówek (UWM): „Ustawa XII tablic w interpretacji jurysprudencji pontyfikalnej”

Dyskusja

- dr Maria Nowak (UW): „Ustawodawstwo cesarskie a opinia publiczna: dzieci pozamałżeńskie
w świetle źródeł prawa rzymskiego sprzed czasów konstantyńskich”

godz. 19.15–20.00 – zebranie Kierowników Katedr
godz. 20.00 – uroczysta kolacja

- dr Radosław Zych (USz): „Zasada tajności głosowania w prawie wyborczym starożytnego Rzymu”

15.09.2016

- dr Adam Świętoń (UWM): „Ochrona pogranicza cesarstwa rzymskiego w okresie późnego antyku
w świetle konstytucji cesarskich. Aspekty militarne, ekonomiczne i społeczne”.

godz. 09.30–13.30 – obrady w sekcjach:
godz. 11.00–11.30 – przerwa na kawę i herbatę
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Sekcja pierwsza
Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska, prof. UAM
- dr hab. Paweł Cichoń (UJ): „Wpływ mocarstw opiekuńczych na organizację i działalność służb
policyjnych w Wolnym Mieście Krakowie”

Sekcja trzecia
Przewodnicząca: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL

- dr hab. Izabela Lewandowska-Malec (UJ): „Partie polityczne w Polsce dawniej i współcześnie”

- prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki (UJ): „Pogranicza w myśli politycznej I Rzeczypospolitej”

- dr Magdalena Wilczek-Karczewska (UKSW): „Pogranicze historii prawa i historii kultury materialnej.
Źródła proweniencji sądowej w badaniu życia codziennego – przenikanie metodologii”
- mgr Artur Zarwalski (UWM): „Pomorze na pograniczu ziem polskich”
Dyskusja
Sekcja druga
Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW)

- prof. dr hab. Andrzej Bryk (UJ):„Autonomia Żydów a sieciowa struktura ustroju Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.”

- dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL: „Między oszczędnością a skąpstwem - polityka finansowa
szlachty polskiej w okresie I Rzeczypospolitej”
- dr Artur Lis (KUL): „Przemiany polityczno-prawne od synodu łęczyckiego 1180 do przywileju
w Cieni 1228”
- dr Piotr Michalik (UJ): „Status prawny członków Kompani Wschodniej (Eastland Company)
na terytorium Rzeczypospolitej w świetle prawa angielskiego”
- mgr Wiktor Ordon (UG): „Prawo łowieckie na pograniczu panowania dynastii Piastów i Jagiellonów”

- dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ: „Idea Międzymorza w myśli politycznej Adama
Doboszyńskiego”

- mgr Łukasz Gołaszewski (UW): „Prawo prezenty w ziemi bielskiej (parafie diecezji łuckiej)
w I połowie XVIII wieku – na pograniczu prawa ziemskiego i kanonicznego”

- dr hab. Grzegorz Ławnikowicz (UMCS): „Między indywidualizmem a uniwersalizmem. „Trzecia
władza” w myśli prawniczej międzywojennej Polski”

Dyskusja

- dr Sebastian Kwiecień (KUL): „Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenach
przygranicznych w okresie międzywojennym”

Sekcja czwarta
Przewodniczący: dr hab. Karol Łopatecki (UB)

- dr Marek Tkaczuk (USz): „Immunitet terytorialny szkół wyższych w Polsce po 1920 r.”

- dr Olga Filaszkiewicz (PWSZ w Elblągu): „Na pograniczu ekscentryzmu i anarchizmu - rzecz o
Augustynie Wróblewskim”

- dr Marek Stus (UJ): „Kodyfikacja prawa lotniczego w Polsce międzywojennej na tle
porównawczym”

- dr Piotr Pomianowski (UW): „Zmienne granice jurysdykcji państwowej i kościelnej. Laicyzacja
prawa małżeńskiego na przełomie XVIII i XIX w.”

- dr Mateusz Mataniak: „Sprawy o przestępstwa z rozdziału XVIII kodeksu karnego z 1932 r. przed
obliczem komisji Badawczej Ministerstwa Sprawiedliwości RP w Jerozolimie (1942-1945)”

- mgr Tomasz Królasik (UW): „Francuski model postępowania egzekucyjnego na ziemiach polskich
w XIX w.”

- dr Renata Wiaderna-Kuśnierz (Akademia Pomorska w Słupsku): „Doktoraty i habilitacje na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1918-1939)”

- mgr Maciej Jan Mazurkiewicz (UMK): „Luminarze polskiej nauki prawa karnego i ich dzieła koncepcja, metodologia i cele nowego projektu badawczego”

- dr Przemysław Żukowski (UJ): „Kazimierza Władysława Kumanieckiego (1880-1941) program
wykładów statystyki, prawa administracyjnego i nauki administracji”

Sekcja piąta
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS

- dr Andrzej Drogoń (UŚ): „(…) By sprawa ta uregulowana była w formie (…) uwzględniając zarówno
konieczności państwowe Rzeczypospolitej jak i słuszne postulaty śląskie”. Myśl polityczno prawna
w dyskusji nad autonomią Województwa Śląskiego w świetle konstytucji kwietniowej”

- prof. dr hab. Adam Wielomski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach):
„Bonapartyzm (XIX-XX wiek) jako doktryna polityczna i system polityczny”

- mgr Judyta Dworas-Kulik (KUL): „Przyczyny i skutki legalnej bigamii w II Rzeczypospolitej Polskiej”
- mgr Krzysztof Chmielewski (UAM): „Próby realizacji zasady indywidualizacji wykonywania kary
więzienia w systemie penitencjarnym II Rzeczypospolitej”
Dyskusja
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- dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. UWM: „Prawo i moralność w myśli polityczno-prawnej
Tadeusza Wróblewskiego”
- dr Olgierd Górecki (UŁ): „Granice pojęcia wolności w doktrynach polityczno-prawnych”
- dr Edyta Sokalska (UWM): „W poszukiwaniu idealnej formuły państwa: demokracja deliberatywna
jako metoda legitymizacji władzy”
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- dr Marta Baranowska (UMK): „O ogrodzie na pograniczu. Granice polityczne a kształtowanie się
człowieka w refleksji Nietzschego”

- dr Jakub Kotliński (KUL): „Reforma kleinowska i jej wpływ na sądownictwo w Galicji - od starego
do nowego procesu cywilnego”

Dyskusja
godz. 13.30–15.00 – obiad
godz. 15.30–18.00 – obrady w sekcjach

- dr Marek Bogdan Kozubel (UWM): „Od kozackiej autonomii do Guberni Małorosyjskiej. Przemiany
administracyjne i sądowe na Ukrainie Lewobrzeżnej w latach 1763-1796”

Sekcja pierwsza
Przewodnicząca: prof. dr hab. Maria Zmierczak (UAM)

- mgr Łukasz Szymański (URz): „Konserwatyści wschodniogalicyjscy wobec konfliktu
polsko-ukraińskiego 1867-1914”
- mgr Tomasz Drozdowski (URz): „Doktryna liberalna w Galicji na przykładzie Tadeusza Romanowicza”

- prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak (EUHE): „H. L. A. Hart - kompromis pozytywistyczny”

Dyskusja

- dr Agnieszka Czarnecka (UJ): „W poszukiwaniu władzy na pograniczu doktryn politycznych i filmu.
Casus Michela Foucaulta”

Sekcja czwarta
Przewodniczący: prof. dr hab. Leonard Górnicki (UWr)

- dr Jacek Malczewski (UJ): „Wolność w myśli politycznej Algernona Sidneya: na pograniczu epok”
- dr Paweł Sydor (SAN): „Granice liberalnego dyskursu polityczno-prawnego w ujęciu Slavoja Zizka”

- prof. dr hab. Grzegorz Białuński (UWM): „Na pograniczu świata barbarzyńskiego i feudalnego.
Rody (staro)pruskie po podboju krzyżackim”
- dr hab. Dariusz Makiłła, prof. WSFiZ w Warszawie: „Prawo pogańskich Prusów. Stan i metodyka badań”

- dr Iwona Barwicka-Tylek (UJ): „Między prawdą historyczną a politycznym sensem: casus koncepcji
Machiavellego”

- dr Jakub Skomiał (UŁ): „Przekraczanie granicy. Chrzest Mieszka i jego podwładnych w ujęciu
kronikarzy polskiego średniowiecza”

Dyskusja

- dr Lena Fijałkowska (UŁ): „Peryferie i pogranicza w prawie starożytnego Bliskiego Wschodu”

Sekcja druga
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (UJ)

- mgr Anna Ceglarska (UJ): „Polityka i dramat – tragedia w służbie polis”
Dyskusja

- dr hab. Sławomir Godek, prof. UKSW: „Nie zapomnij też książę o rekrutach na pograniczu, bo o tym
w każdym przypadku wypada myśleć”, czyli o obowiązkach rekruckich w guberniach litewskich na
początku XIX wieku”

Sekcja piąta
Przewodniczący: dr hab. Piotr Fiedorczyk (UwB)

- dr Andrzej Bielecki (UW): „Zmiany w organizacji armii rosyjskiej w dobie reform Aleksandra II”

- prof. Мarina Gariszwili (Uniwersytet Państwowy w Tbilisi): „Институты брачно-семейного права
по «Обозрению Грузии по части прав и законоведения» Давида Багратиони”

- dr Marcin Niemczyk (URz): „Czerwony kur pieje na pograniczu. Czyli o sztuce wojny w wybranych
poglądach przedstawicieli myśli polityczno-prawnej”

- prof. dr Vadim Telitsyn (Rosyjska Akademia Nauk): „Об университетском уставе и борьбе за него
в России (XIX век)”

- dr Przemysław Gawron (UKSW): „Kobieta, żołnierz i sąd. Sprawa Elżbiety ze Strusiów Kalinowskiej
jako przyczynek do dziejów wymiaru sprawiedliwości na południowo – wschodnich kresach
Rzeczypospolitej”

- prof. Georgij Dawitaszwili (Uniwersytet Państwowy w Tbilisi): „Институт соучастия по обычному
праву горцев Восточной Грузии (на примере Хевсурети)”

- mgr Jan Jerzy Sowa (UW): „Lokacja wojska na pograniczu w Koronie w II połowie XVII wieku:
aspekty prawno-historyczne”
Dyskusja

- prof. dr Dawid Bostoganaszwili (Uniwersytet Państwowy w Tbilisi): „Влияние русского правления
на местное самоуправление в Восточной Грузии во II половине XIX века”
- dr Мariam Khoperia (Uniwersytet Państwowy w Tbilisi): „ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГРУЗИНСКОГО
ПРАВАВОГО МЫШЛЕНИЯ XVIII-XIX ВВ”

Sekcja trzecia
Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

godz. 19.00 – kolacja

- prof. dr hab. Bronisław Sitek (SWPS): „Historia prawnej ochrony praw i interesów w Austrii”

godz. 9.00–10.30 – dyskusja i zamknięcie konferencji

16.09.2016

- dr hab. Marek Krzymkowski (UAM): „Stosunki polsko-austriackie w czasach Księstwa
Warszawskiego w oświetleniu protokołów Rady Ministrów i Rady Stanu”
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