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8 MAJA 2019 R. (WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS, PLAC MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5)
14.00-15.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
15.00-15.30 OTWARCIE KONFRENCJI 

PANEL OTWIERAJĄCY – I 
15.30-15.45 prof. dr hab. Jerzy Menkes (SGH), Wystąpienie wprowadzające – rola uniwersytetu i współczesny model profesury 
15.45-16.00 dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG, Dydaktyka prawa międzynarodowego publicznego w Polsce. Diagnoza i remedia 
16.00-16.15 dr Delaine Swenson, prof. KUL, The future of international law legal education in Poland based on trends and best 

practices in the world today
16.15-16.30	 dr	hab.	Kazimierz	Lankosz,	prof.	WPIA	(Rzeszowska	Szkoła	Wyższa),	Powstanie czy odrodzenie państwa polskiego 

w 1918 roku? – w świetle prawa międzynarodowego 
16.30-16.45 prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS), Początki działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie prawa 

międzynarodowego na Wydziale Prawa UMCS
16.45-17.00 dr hab. Tadeusz Gadkowski, prof. UAM, dr Natalia Cwicinskaja (UAM), Początki poznańskiej szkoły prawa 

międzynarodowego – profesor Bohdan Winiarski (1884-1969)
17.00-17.15 Dyskusja
17.30-18.15 PROGRAM ARTYSTYCZNY 
           19.30 UROCZYSTA KOLACJA W HOTELU EUROPA

9 MAJA 2019 R. (WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KUL, CENTRUM TRANSFERU WIEDZY, ALEJE RACŁAWICKIE 14)
PANEL PLENARNY – II 

9.15-9.25 dr hab. Wojciech Staszewski (KUL), „Lubelscy” profesorowie prawa międzynarodowego okresu międzywojennego 
9.25-9.30 dr Anna Szarek-Zwijacz (KUL), Dr Kinga Stasiak – działalność naukowa w dziedzinie prawa międzynarodowego 
9.30-9.45	 dr	hab.	Artur	Kozłowski,	prof.	UWr,	Ludwika Ehrlicha „Interpretacja traktatów” a interpretacja traktatów w myśl 

Konwencji wiedeńskiej z 1969 r.
9.45-10.00	 dr	hab.	Michał	Balcerzak	(UMK),	O wileńskiej szkole prawa międzynarodowego (1919-1939)
10.00-10.15	 dr	hab.	Przemysław	Saganek	(INP	PAN),	Szkoła warszawska prawa międzynarodowego (Berezowskiego – Góralczyka) 

i jej oryginalne podejście do podmiotów prawa międzynarodowego i jego źródeł
10.15-10.30	 dr	hab.	Joanna	Nowakowska-Małusecka,	prof.	UŚ,	Wincentego Skrzetuskiego wkład w kształtowanie się zasad 

współczesnego prawa międzynarodowego
10.30-10.45	 prof.	dr	hab.	Anna	Wyrozumska,	dr	Izabela	Skomerska-Muchowska	(UŁ),	Polska nauka prawa międzynarodowego 

wobec immunitetu państwa
10.45-11.00 Dyskusja 
11.00-11.30 PRZERWA KAWOWA

PANEL III
11.30-11.45 dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW, Rozwój polskiej nauki o europejskich organizacjach integracyjnych
11.45-12.00	 dr	hab.	Marek	Zieliński	(UŚ),	Zarządzanie Górnym Śląskiem pod auspicjami Ligi Narodów jako wzór dla integracji 

ponadnarodowej w ramach Wspólnot Europejskich
12.00-12.15	 dr	hab.	Barbara	Mielnik,	prof.	UWr,	Wrocławska szkoła prawa międzynarodowego i jej wpływ na rozwój prawa 

organizacji międzynarodowych
12.15-12.25 dr Wojciech Kilarski (UWr), Funkcjonariusz międzynarodowy w polskiej nauce prawa międzynarodowego
12.25-12.35	 dr	Paweł	Jakub	Szewczyk	(UO),	Pojęcie rządowej organizacji ponadnarodowej w polskiej literaturze prawa 

międzynarodowego i unijnego
12.35-12.45	 dr	Michał	Pietkiewicz	(UWM),	Polska myśl ius spatiale
12.45-13.00 Dyskusja

PANEL IV 
11.30-11.45	 dr	hab.	Anna	Kosińska	(KUL),	Solidarnościowe prawa człowieka w polskiej nauce prawa międzynarodowego i ich znaczenie 

dla ochrony przed współczesnymi zagrożeniami dla społeczności międzynarodowej. Casus bezpieczeństwa migracji
11.45-11.55 dr Robert Tabaszewski (KUL), Szkoła Lubelska Prawa Międzynarodowego Praw Człowieka Pani Profesor Hanny 

Waśkiewicz
11.55-12.05	 dr	Katarzyna	Sękowska-Kozłowska	(INP	PAN),	Wkład profesor Anny Michalskiej w naukę o międzynarodowej ochronie 

praw człowieka
12.05-12.15	 dr	Magdalena	Kun-Buczko	(Wyższa	Szkoła	Informatyki	i	Przedsiębiorczości	w	Łomży),	Wpływ myśli polskiej na 

międzynarodową ochronę praw dziecka
12.15-12.25	 dr	Wojciech	Burek	(UJ),	Polska nauka prawa międzynarodowego oraz polska polityka zagraniczna wobec początków 

kształtowania się międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych w ramach systemu Ligi Narodów
12.25-12.35 dr Joanna Markiewicz-Stanny (UZ), Dorobek naukowy prof. Jana Białocerkiewicza i jego aktualność w zakresie 

problematyki statusu prawnego cudzoziemców w prawie międzynarodowym
12.35-12.45	 dr	Anna	Pudło	(Akademia	Leona	Koźmińskiego),	Interpretacja zakazu dyskryminacji w polskiej i zagranicznej literaturze 

z zakresu prawa międzynarodowego 
12.45-13.00 Dyskusja
13.00-14.00 LUNCH

PANEL V
14.00-14.15	 dr	hab.	Jerzy	Kranz,	prof.	ALK	(Akademia	Leona	Koźmińskiego),	Wkład nauki polskiej do tematyki reparacji wojennych
14.15-14.25 dr Izabela Leraczyk (KUL), Antyczna kapitulacja (deditio) w poglądach polskiej doktryny prawa międzynarodowego
14.25-14.35	 dr	Agata	Kleczkowska	(INP	PAN),	Teoria sprzecznych prądów we współczesnym prawie międzynarodowym: przykład 

zakazu użycia siły
14.35-14.45 dr Andrzej Jakubowski (INP PAN), Głos zza „żelaznej kurtyny” – wkład myśli Stanisława Nahlika w rozwój 

międzynarodowo-prawnej ochrony dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych
14.45-14.55	 dr	Magdalena	Matusiak-Frącczak	(UŁ),	Terroryzm jako zbrodnia wojenna. Kilka uwag na podstawie koncepcji zbrodni 

wojennej według Manfreda Lachsa
14.55-15.05 dr Marcin Marcinko (UJ), Działalność Ogólnopolskiej Komisji ds. upowszechniania międzynarodowego prawa 

humanitarnego
15.05-15.15	 mgr	Michał	Matusiak	(UW),	Paweł Włodkowic a ochrona pokoju we współczesnym prawie międzynarodowym

15.15-15.25	 dr	Rafał	Rybicki, Polska doktryna prawa międzynarodowego a praktyka zawierania porozumień pokojowych
15.25-15.35	 mgr	Sylwia	Stryjkowska	(UAM),	Stanowisko Alfonsa Klafkowskiego w sprawie międzynarodowej ochrony miejsc 

świętych
15.35-15.50 Dyskusja

PANEL VI 
14.00-14.15	 dr	hab.	Bartłomiej	Krzan,	Nauka i nauczanie międzynarodowego prawa karnego
14.15-14.30	 dr	hab.	Karolina	Wierczyńska,	prof.	nadzw.	INP	PAN,	Stefan Glaser i jego wpływ na rozwój międzynarodowego prawa 

karnego
14.30-14.45	 dr	hab.	Anna	Gerecka-Żołyńska,	prof.	UAM,	Profesor Tadeusz Cyprian – nestor prawa karnego, rzecznik prawa karnego 

międzynarodowego. Od idei do normy
14.45-14.55	 dr	Piotr	Łubiński	(Uniwersytet	Pedagogiczny	im.	KEN	w	Krakowie),	Rafał Lemkin i Hersz Lauterpacht wielkie 

dziedzictwo czy wielki spór?
14.55-15.05	 dr	Ilona	Topa	(UŚ),	Cypriana i Sawickiego wizja prawa norymberskiego w perspektywie współczesnego 

międzynarodowego prawa karnego
15.05-15.15	 dr	Anna	Czaplińska	(UŁ),	Kompetencja kompetencji sądów międzynarodowych w ujęciu Krzysztofa Skubiszewskiego 

(opinia odrębna w sprawie Timoru Wschodniego)
15.15-15.25	 dr	Marta	Pietras-Eichberger	(Rzeszowska	Szkoła	Wyższa),	Profesor Michał Rostworowski: dorobek naukowy i jego 

działalność jako sędziego Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej oraz męża stanu
15.25-15.35 dr Edyta Lis (UMCS), Sędzia Manfred Lachs a zagadnienie niezależności sędziów Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości
15.35-15.50 Dyskusja
	 WYJAZD	DO	KOZŁÓWKI	I	ZWIEDZANIE	PAŁACU
           19.30 KOLACJA – GRILL

10 MAJA 2019 R. (WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS, PLAC MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5)
PANEL VII

9.30-9.45 dr hab. Aleksander Gubrynowicz (UW), Poglądy Feliksa Leliwy-Słotwińskiego na prawo międzynarodowe publiczne na 
tle europejskiej internacjonalistyki XVIII i XIX wieku

9.45-10.00	 dr	hab.	Michał	Kowalski	(UJ),	Wielki nieobecny – Ludwik Ehrlich i „powrót do Lwowa” Philippe Sandsa
10.00-10.10	 dr	Izabela	Kraśnicka	(UwB),	Kazimierz Grzybowski – między Uniwersytetem Lwowskim a Harwardzkim
10.10-10.20	 dr	Łukasz	Dawid	Dąbrowski	(UKSW),	Lwowska szkoła prawa międzynarodowego
10.20-10.30	 dr	Michał	Stępień	(UWr),	Polska nauka prawa międzynarodowego publicznego o powstaniu i upadku państw
10.30-10.40	 dr	Szymon	Zaręba	(INP	PAN),	Bolesław Wiewióra – pionier powojennej polskiej nauki o uznaniu nabytków 

terytorialnych
10.40-10.50	 dr	Rafał	Soroczyński	(Wyższa	Szkoła	Pedagogiki	i	Administracji	w	Poznaniu),	Koncepcje ius postliminium oraz 

bezskuteczności bezprawnego aktu likwidacji państwa jako podstawa ciągłości państwa polskiego w praktyce sądowej 
oraz w polskiej nauce prawa międzynarodowego okresu międzywojennego

10.50-11.00	 dr	Monika	Bator-Bryła	(Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach),	Sapere	Aude.	Prof. Jan Sandorski
11.00-11.10	 mgr	Maciej	Piotrowski	(UW),	Wkład profesora Romana Piotrowskiego w polską naukę prawa międzynarodowego
11.10-11.30 Dyskusja 

PANEL VIII 
9.30-9.45	 dr	hab.	Paweł	Czubik,	prof.	UEK,	Profesor Zygmunt Sarna – wykładowca prawa konsularnego na Akademii Handlowej 
w Krakowie
9.45-10.00	 dr	 hab.	 Tomasz	 Kamiński	 (UW),	 Rozwój regulacji prawnomiędzynarodowej poświęconej statusowi zatok morskich 
w świetle prac prof. Góralczyka
10.00-10.10	 dr	Agata	Wnukiewicz-Kozłowska	(UWr),	Międzynarodowa współpraca intelektualna w koncepcji profesora Jana Kolasy
10.10-10.20	 dr	Bartosz	Ziemblicki	(UEW),	Wkład profesora Jana Białocerkiewicza w rozwój międzynarodowego prawa gospodarczego
10.20-10.30	 dr	 Magdalena	 Słok-Wódkowska	 (UW),	 Arbitraż i rozwiązywanie sporów międzynarodowych w pracach Juliana 
Makowskiego 
10.30-10.40	 dr	 Adrianna	 Kalicka-Mikołajczyk	 (UWr),	 Wpływ wrocławskiej szkoły prawa międzynarodowego na kształt 
międzynarodowego prawa środowisk
10.40-10.50	 dr	Agnieszka	Wedeł-Domaradzka	(UKW	w	Bydgoszczy),	Status prawny zwierząt – czy nadal in status nascendi? Przeszłe, 
obecne i przyszłe wyzwania w perspektywie dorobku prof. dr hab. Jana Białocerkiewicza
10.50-11.00	 mgr	Ksawery	Garapich	(UW),	„Prawo przestrzeni” w ujęciu prof. Manfreda Lachsa, prof. Cezarego Berezowskiego oraz 
prof. Zdzisława Galickiego
11.00-11.10	 mgr	Ben	Sassi	(UW),	Konstytucyjne ujęcie stosunku prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego w doktrynie 
okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
11.10-11.30 Dyskusja
11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA

PANEL ZAMYKAJĄCY – IX 
12.00-12.15 prof. dr hab. Genowefa Grabowska, Profesora Stanisława Huberta koncepcja ius postliminii
12.15-12.30	 dr	hab.	Jacek	Barcik,	prof.	UŚ,	Polska nauka prawa narodów w dwudziestoleciu międzywojennym 
12.30	–	12.45	prof.	dr	hab.	Jacek	Sobczak,	SWPS	Uniwersytet	Humanistycznospołeczny	w	Warszawie,	Znaczenie autokefalii dla 

prawa międzynarodowego 
12.45-13.00	 dr	hab.	Elżbieta	Dynia,	prof.	UR,	Kształtowanie się zasady demokratycznej formy rządów w prawie międzynarodowym
13.00-13.15	 prof.	dr	hab.	Maciej	Perkowski,	Mgr	Wojciech	Zoń	(UwB),	Lokalny i regionalny poziom relacji zagranicznych jako 

wyzwanie w obszarze nauki i praktyki prawników internacjonalistów
13.15-13.30	 dr	hab.	Łukasz	Gruszczyński,	prof.	INP	PAN,	Pięć dekad Polish Yearbook of International Law: przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość
13.30-13.40	 dr	Joanna	Gomuła	(Lauterpacht	Centre	for	International	Law),	Kilka słów o Lauterpacht Centre for International Law 

i stypendiach dla polskich naukowców
13.40-14.00	 Dyskusja,	podsumowanie	i	zakończenie	Konferencji
           14.00 LUNCH 




