Program
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
w ramach cyklu „Wiosenne Spotkania Młodych”
na temat: „Państwo, administracja, rodzina”
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r.

Godz. 9.30-10.30 – przyjęcie gości – rejestracja

Godz. 10.30-12.15 - I część
- otwarcie konferencji
- Dr hab. Maciej Mikuła (UJ), „Krytyczne edycje źródeł historyczno-prawnych.
Z perspektywy pięciu lat i w horyzoncie lat pięciu”
- Dr Lena Fijałkowska (UŁ), „Ius cogens i ius dispositivum w prawie rodzinnym starożytnego
Bliskiego Wschodu”
- Dr Tomasz Kucharski (UMK), „Wielka polityka i rodzinne waśnie. Uchwały sejmów
konwokacyjnego i elekcyjnego z 1674 r. oraz zakończenie sporu o sukcesję
w ordynacji rodzinnej Zamoyskich”
- Dr Piotr Pilarczyk (UAM), „Centralna administracja skarbowa w Wielkim Księstwie
Litewskim w czasach stanisławowskich”
- Mgr Malwina Dębicka (UG), „Początki opiniowania sądowo-lekarskiego na ziemiach
polskich do XVIII wieku”
- Dr Anna Klimaszewska (UG), „Badacz w zderzeniu z dorobkiem XIX-wiecznej polskiej
nauki prawa – kilka uwag na marginesie omawiania tematyki sądownictwa handlowego na
ziemiach polskich”
- Dyskusja
Przerwa kawowa

Godz. 12.30 – 15.00 – II część
- Dr hab. Michał Gałędek (UG), „Wpływ wojen napoleońskich na wzrost antagonizmu do
biurokracji w polskiej myśli administracyjnej”

- Dr Maria Lewandowicz (UG), „Szwajcarskie prawo spadkowe w XIX w. - problemy
unifikacji”
- Dr Marcin Michalak (UG) „Ręce precz od naszych lekarzy" - o roli państwa, rodziny i
jednostki w relacjach lekarz-pacjent. Studium przypadku odpowiedzialności za niewłaściwe
leczenie w USA w XIX w.
- Dr Jacek Wałdoch (UG), „Wybory miejskie w Białymstoku w okresie międzywojennym”
- Dr Marek Stus (UJ), „Powstanie Państwowych Biur Notarialnych w latach 50. XX wieku.
Założenia i praktyka”
- Dr Marcin Głuszak (UŁ), „Donatio reciproca. Darowizna między małżonkami w polskim
prawie ziemskim w XVIII wieku”
- Dr Justyna Bieda (UŁ), „Instytucja tymczasowego aresztowania w kodeksach karnych
początku XIX w.”
- Dr Joanna Machut-Kowalczyk (UŁ,) „«Polskie sądy pokoju» na tle reorganizacji
sadownictwa okupacyjnego w Łodzi w latach I wojny światowej”
- Dr Dorota Wiśniewska (UŁ), „Dzierżawa wieczysta nieruchomości warszawskich w
dwudziestoleciu międzywojennym”
- Dr hab. Piotr Pomianowski (UW), „Stwierdzenie nieważności małżeństwa w
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Próba oszacowania skali zjawiska”
- Szymon Arkita (UŁ), „Komisja Edukacji Narodowej wobec kształcenia kobiet”
- Dyskusja i podsumowanie konferencji

Obrady Konferencji – Sala Rady Wydziału
Prawa i Administracji UŁ (s. 0.14)

