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 dniu 7 października 2009 r. w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS odbyła się konferencja: Katedra Prawa Rzymskiego w dziejach 

Wydziału Prawa i Administracji UMCS, zorganizowana w związku z przypada-
jącą w tym roku 100. rocznicą urodzin prof. Adama Wilińskiego – założyciela 
Katedry. Połączona była ona z obchodami 60-lecia Wydziału oraz z uroczysto-
ścią wręczenia profesorowi Markowi Kuryłowiczowi, obecnemu kierownikowi 
Katedry Prawa Rzymskiego UMCS, księgi jubileuszowej Quid leges sine mori-
bus?, przygotowanej z okazji Jego 65. rocznicy urodzin oraz 40-lecia pracy na-
ukowej. 

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością licz-
ne grono gości: władze Wydziału z dziekanem pro-
fesorem Antonim Pieniążkiem oraz prodziekana-
mi, dyrektorzy Instytutów WPiA UMCS, dziekan 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-
stracji KUL ks. profesor Antoni Dębiński, pra-
cownicy Instytutu Historii i Teorii Państwa i Pra-
wa UMCS, Katedry Prawa Rzymskiego KUL, Za-
kładu Historii Starożytnej UMCS, Zakładu Prawa 
Rzymskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz oso-
by związane naukowo z Katedrą. 

Podczas pierwszej części konferencji dr Iwona 
Szpringer oraz dr Elżbieta Żak wygłosiły referat 
pt. Krótka historia Katedry, przedstawiając w nim 
dzieje Katedry Prawa Rzymskiego UMCS od 1951 r. 
Następnie prof. dr hab. Marek Kuryłowicz w wy-
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stąpieniu zatytułowanym Profesor Adam Wiliński – w stulecie urodzin przypo-
mniał i przybliżył osobę organizatora i pierwszego kierownika Katedry – prof. 
dr. Adama Wilińskiego (1909–1977). Na zakończenie pierwszej części konferen-
cji mgr Andrzej Chmiel (doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS) w re-
feracie pt. Studia profesora Adama Wilińskiego nad rzymskim prawem karnym 
zaprezentował dorobek naukowy prof. Adama Wilińskiego w zakresie rzymskiego 
prawa karnego oraz podkreślił znaczenie badań Profesora dla rozwoju tej dzie-
dziny romanistyki prawniczej.  

Drugą część konferencji rozpoczęło 
wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Amie-
lańczyka, który przypomniał dokona-
nia prof. Marka Kuryłowicza w pracy 
organizacyjnej na rzecz Katedry oraz 
Uniwersytetu. Profesor w latach 1981– 
1987 pełnił funkcję prodziekana Wy-
działu Prawa i Administracji UMCS, 
następnie dziekana tegoż Wydziału 
(1990–1996) oraz prorektora Filii UMCS 
w Rzeszowie (1996–1999). Od 1977 r. 
pozostaje nieprzerwanie na stanowis-
ku kierownika Katedry Prawa Rzym-

skiego UMCS, zaś od 2008 r. ponadto na stanowisku Dyrektora Instytutu Histo-
rii i Teorii Państwa i Prawa. Dr hab. K. Amielańczyk ukazał ponadto zasługi Pro-
fesora dla rozwoju badań nad rzymskim prawem karnym, czego wyrazem są 
ogólnopolskie konferencje poświęcone tej tematyce, organizowane przez Katedrę 
Prawa Rzymskiego UMCS, dzięki którym zyskała ona opinię czołowego ośrodka 
badawczego w tym zakresie w Polsce. 

Następnie głos zabrał dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad-
ministracji KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Jako pierwszy uczeń Jubilata 
podkreślił on wyjątkowe znaczenie Jego 
pracy naukowej, która stała się impul-
sem do wspaniałego rozwoju całego lu-
belskiego ośrodka romanistycznego. 
W dalszej części konferencji dr hab. 
Krzysztof Amielańczyk oraz ks. prof. 
dr hab. Antoni Dębiński wręczyli Sza-
nownemu Jubilatowi księgę jubileuszo-
wą pt. Quid leges sine moribus? Studia 
nad prawem rzymskim dedykowane Pro-
fesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65. 

Wręczenie księgi i gratulacje dla Jubilata: dziekan 
prof. Antoni Pieniążek, dr Elżbieta Żak, dr Iwona 

Szpringer, dziekan ks. prof. Antoni Dębiński,
dr Tomasz Banach 

Podczas obrad (od lewej przy stole: dr hab. 
Krzysztof Amielańczyk, dr Henryk Kowalski, 

prof. Marek Kuryłowicz) 
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rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej. Zawiera ona w swej treści biblio-
grafię prac Profesora, Jego biografię, rozmowę-wywiad przeprowadzoną z Jubila-
tem oraz artykuły naukowe z zakresu prawa rzymskiego, przygotowane przez 
Jego uczniów (doktorów), doktorantów i współpracowników na UMCS, KUL, 
Uniwersytecie Rzeszowskim i Akademii Leona Koźmińskiego.  

Następnie zabrali kolejno głos: dzie-
kan Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS prof. Antoni Pieniążek oraz 
kierownik Katedry Historii Państwa 
i Prawa UMCS prof. Wojciech Witkow-
ski, składając prof. Markowi Kuryło-
wiczowi gratulacje z okazji wspaniałe-
go jubileuszu oraz najserdeczniejsze 
życzenia. 

Uroczystość zakończyło spotkanie 
towarzyskie uczestników konferencji. 

Andrzej Chmiel 

Ochrona praw człowieka w świetle przepisów 
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 
XVII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego 
Kraków, 7–9 maja 2009 

 
 dniach 7–9 maja 2008 r. w Krakowie z okazji XVII Zjazdu Katedr i Za-
kładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odbyła się Konferen-

cja Naukowa pt. Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i za-
bezpieczenia społecznego. Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Pracy 
i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Uroczyste powitanie uczestników zjazdu, które uświetnił koncert Andrzeja 
Sikorowskiego, odbyło się w Collegium Novum. W pierwszym dniu konferencji 
uczestników zaproszono do udziału w sesji plenarnej w Sali Audytoryjnej w Pa-
łacu Larischa. Inauguracji konferencji dokonał gospodarz zjazdu prof. dr hab. 
Andrzej Marian Świątkowski. Zwrócił uwagę na dobór tematu konferencji, do-
niosłość znaczenia praw człowieka i ich realizacji w świetle przepisów prawa 
pracy. 
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