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Białostocki jubileusz Profesora Adama Lityńskiego 

W dniu 2 lipca 2010 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Prawa 
UwB poświecone jubileuszowi 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin Kie-
rownika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa UwB – Adama 
Lityńskiego. Oprócz członków Rady Wydziału w uroczystościach wzięli udział 
najbliżsi współpracownicy Jubilata, reprezentujący środowiska historyczno-
prawne Białegostoku i Katowic, pracownicy Wydziału Prawa oraz przedstawicie-
le samorządu studenckiego. Kulminacyjnym punktem jubileuszu było wręczenie 
przez dziekana Wydziału Prawa, prof. Leonarda Etela, dwóch tomów dedyko-
wanej Jubilatowi księgi pamiątkowej, w której zamieściło swoje artykuły liczne 
grono bliższych i dalszych współpracowników Jubilata. Dziękując Jubilatowi za  
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Fot 1. Stoją od lewej: ks. prof. Florian Lempa (Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego  
i Kanonicznego), prof. Adam Lityński (Kierownik Katedry Nauk Historycznoprawnych), prof. 
Leonard Etel (Dziekan Wydziału Prawa UwB), dr Piotr Fiedorczyk (Zakład Historii Państwa  
i Prawa), prof. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski).

15 lat pracy na Wydziale Prawa UwB, dziekan Etel wręczył Mu pamiątkową od-
znakę Wydziału Prawa. Podkreślił także zasługi Adama Lityńskiego w stworze-
niu białostockiego ośrodka historycznoprawnego, w tym wypromowanie trzech 
doktorów oraz wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Jubila-
ta. Następnie głos w imieniu białostockich współpracowników Profesora zabrał  
dr Piotr Fiedorczyk, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że jubi-
leusz 70-lecia Profesora zbiegł się z 15-leciem jego pracy w Białymstoku. Pod-
kreślił, że Adam Lityński zawsze kładł szczególny nacisk na służebną rolę pra-
cownika naukowego wobec studenta, zwracając uwagę na poziom zajęć oraz na 
konieczność łatwego dostępu studenta do pracownika. Sam dawał temu przy-
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kład, o czym świadczy fakt, iż studenci Wydziału Prawa UwB nagrodzili Go 
w 2009 r. „Oscarem” dla najlepszego wykładowcy. Profesor ustanowił ponadto 
wysokie wymagania w pracy naukowej, konsekwentnie zachęcając do stałego, 
nieprzerwanego publikowania jej rezultatów. Jubilat wpajał swoim współpra-
cownikom potrzebę nie tylko systematyczności w pracy naukowej, ale również 
dbania o właściwy poziom tekstów. Zawsze podkreślał, że praca naukowa jest 
wyróżnieniem i przywilejem, co należy doceniać. Kolejny z białostockich współ-
pracowników Jubilata, ksiądz prof. Florian Lempa, podziękował Adamowi Li-
tyńskiemu za trud włożony w kierowanie Katedrą Nauk Historycznoprawnych 
i wzorową współpracę, która odbywała się z pełnym poszanowaniem autonomii 
Zakładu Prawa Rzymskiego i Kanonicznego. Następnie głos zabrał reprezentu-
jący katowickie środowisko historyków prawa, długoletni pracownik Katedry 
Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa UwB, dr hab. Marian Mikołajczyk. 
Zwrócił on uwagę na fakt, iż dwa tomy wręczonej Jubilatowi księgi pamiątkowej 
symbolizują dwa ośrodki nauk historycznoprawnych funkcjonujące pod kierun-
kiem Adama Lityńskiego – macierzysty na Wydziale Prawa UŚ i stworzony od 
podstaw ośrodek białostocki. Część oficjalną jubileuszu zakończyło przemówie-
nie Adama Lityńskiego, który dziękując obecnym na spotkaniu jubileuszowym 
historykom prawa za długoletnią współpracę i trud włożony w przygotowanie 
księgi pamiątkowej zaprosił wszystkich obecnych na ufundowany przez siebie 
wystawny bankiet. 

Marcin Łysko

Fot 2. Stoją od lewej: prof. Jan Zabłocki, dr Piotr Fiedorczyk, prof. Grażyna Szczygieł, dr Anna 
Stawarska-Rippel, prof. Maria Zabłocka, prof. Leonard Etel, dr Tomasz Adamczyk, prof. Miro-
sława Melezini, dr Wojciech Organiściak, prof. Adam Lityński, prof. Piotr Niczyporuk, dyr. 
Agnieszka Bujakowska, prof. Marian Mikołajczyk, dr Ireneusz Grat.


