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Wydział Praw a i Administracji U niw ersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z okazji zbliżającej się dwusetnej rocznicy powstania Królestwa 
Polskiego podjął się zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej 
System polityczny, prawo, konstytucja i ustrój Królestwa Polskiego w latach 
1815-1830. Organizatorzy zaprosili nie tylko historyków praw a polskiego, 
ale także przedstawicieli innych dyscyplin prawniczych, w tym specjalistów 
z zakresu historii doktryn politycznych, politologów i historyków tego okresu 
dziejów Polski. W efekcie skład Komitetu Honorowego konferencji był bardzo 
zróżnicowany, co w jakim ś stopniu określiło przedmiot obrad, a jednocześnie 
miało im nadać odpowiednią rangę. Wchodzili doń: prof. dr hab. Bronisław 
Sitek (przewodniczący), prof. nadzw. dr hab. Norbert Kasparek, prof. dr hab. 
Bogdan Szlachta, prof. dr hab. Dariusz Szpoper oraz prof. nadzw. dr hab. 
Adam Wielomski. Powołano także dwuosobowy Kom itet Organizacyjny 
w składzie: prof. nadzw. dr hab. Lech Mażewski (przewodniczący) i mgr 
Tomasz Majer.

O naukowym zaangażowaniu Wydziału Praw a i Administracji UWM 
w przygotowanie tej konferencji niech świadczy fakt, że referentam i byli 
pracownicy aż pięciu naszych katedr. Ponadto wśród autorów ponad trzydzie
stu  konferencyjnych wystąpień znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu 
Gdańskiego, U niw ersytetu Jagiellońskiego, U niw ersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodni- 
czo-Humanistycznego w Siedlcach.

Konferencyjne referaty podzielono na trzy obszerne bloki tematyczne. 
Najpierw analizowano położenie międzynarodowe i dokonano próby rozstrzy
gnięcia sporu o państwowość Królestwa Polskiego do 1830 r., następnie scha
rakteryzowany został system polityczny i niektóre rozwiązania prawne Kró
lestwa Polskiego, odziedziczone w części po Księstwie W arszawskim, zajęto 
się też konstytucją z 1815 r. oraz porównaniem instytucji politycznych Króle
stw a z odpowiadającymi im instytucjam i ówczesnego Królestwa Francji 
i Wielkiego Księstwa Finlandii, wreszcie przyszła pora na sprawy związane 
z funkcjonowaniem ak tu  prawnego nadanego przez Aleksandra, aby zakoń
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czyć obrady analizą wybranych instytucji z ustroju Królestwa Polskiego 
przed wybuchem powstania listopadowego.

Celem organizatorów konferencji było nie tylko uczczenie zbliżającej się 
dwusetnej rocznicy powstania Królestwa Polskiego, ale także doprowadzenie 
do podjęcia badań nad dziejami i ustrojem  tego państw a w latach 1815-1830. 
Wystarczy powiedzieć, że mimo upływu prawie dw ustu lat nie doczekaliśmy 
się całościowej historii tego okresu, chociażby w kształcie podobnym do nie
dawno opublikowanej syntezy Jarosław a Czubatego na tem at dziejów Księ
stwa Warszawskiego. Dzięki opracowaniu Zbigniewa Stankiewicza w Historii 
państw a i prawa Polski pod red. Juliusza Bardacha nieco lepiej wygląda 
spraw a z punktu  widzenia historii ustroju, przydałaby się jednak także hi- 
storycznoprawna monografia konstytucyjnego okresu istnienia Królestwa 
Polskiego, chociaż odrębnego potraktow ania wymagałby ustrój państw a 
w okresie powstania listopadowego.

Już konferencja z okazji 150. rocznicy reform margrabiego Aleksandra 
Wielopolskiego, której owocem była publikacja z 2012 r. pod moją redakcją 
pt. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862. 
W 150. rocznice reform margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, udowodniła, 
że na WPiA UWM istnieje nie tylko znaczące środowisko romanistów skupio
ne wokół prof. B. Sitka, ale również zaczyna się kształtować ośrodek zajm u
jący się badaniem  historii ustroju i praw a polskiego w XIX i XX wieku. 
Pozostaje mi jedynie wyrazić nadzieję, że konferencja z okazji zbliżającej się 
dwusetnej rocznicy powstania Królestwa Polskiego potwierdziła tę tendencję.

Lech Mazewski


