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1
Od 1 października 2008 do 30 września 2016 r. funkcję kierownika Katedry
Historii Państwa i Prawa UMCS pełnił prof. Wojciech Witkowski. W tym czasie
w Katedrze kontynuowane były kierunki badań naukowych prowadzonych w poprzednich 30 latach, kiedy kierownikiem Zakładu/Katedry Historii Państwa i Prawa był prof. Artur Korobowicz, ale z inspiracji prof. W. Witkowskiego zapoczątkowano również nowe, interesujące i ważkie tematy badawcze. W ciągu omawianych
ośmiu lat doszło do znaczącego rozwoju naukowego pracowników (habilitacje
i doktoraty) oraz osób związanych z Katedrą (doktoraty). Poza tym nastąpiło
istotne rozszerzenie oferty dydaktycznej Katedry o nowe przedmioty podstawowe, kierunkowe i monograficzne na kierunkach studiów: prawo, administracja,
bezpieczeństwo wewnętrzne, prawno-biznesowym, prawno-menedżerskim. Pracownicy Katedry wykazali się aktywną działalnością organizacyjną na forum Wydziału Prawa i Administracji oraz w skali całej uczelni. Obsada kadrowa Katedry
Historii Państwa i Prawa w omawianym okresie to: prof. zw. dr hab. W. Witkowski
– kierownik; prof. zw. dr hab. A. Korobowicz; dr hab. Marian Lech Klementowski,
prof. nadzw.; dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. nadzw.; dr hab. Arkadiusz Bereza,

1
Publikacja stanowi rozbudowaną wersję naszych wystąpień na konferencji katedr historycznoprawnych „Historia państwa i prawa – w kręgu aktualnych kierunków badań” zorganizowanej 25 kwietnia 2016 r. przez kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego
Uniwersytetu Łódzkiego prof. Jacka Matuszewskiego.
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prof. nadzw.; dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw.; doc. dr Wiesław Piotr Tekely;
dr Anna Fermus-Bobowiec; dr Karol Dąbrowski; mgr Mariola Szewczak-Daniel.

2
W zakresie zainteresowań naukowych pracowników Katedry na podkreślenie
zasługuje fakt, że w ostatnie lata pierwszej dekady XXI w. wkroczyła ona nie tylko
z szeroką gamą tematów będących kontynuacją badań rozpoczętych jeszcze w poprzednim stuleciu, ale weszła też na nowe, nieeksplorowane dotąd pola badawcze.
Wśród wiodących tematów, charakterystycznych dla lubelskiego ośrodka historycznoprawnego od początków jego istnienia, na pierwszym miejscu wymienić
należy badania nad dziejami wymiaru sprawiedliwości w Polsce i krajach europejskich XIX i XX stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego. Badania te, wymagające często
żmudnych kwerend archiwalnych, zaowocowały szeregiem opublikowanych opracowań naukowych i artykułów analitycznych, odnoszących się do takich zagadnień jak: struktury wymiaru sprawiedliwości, źródła prawa i orzecznictwo sądowe
oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości. W tym nurcie osobną pozycję stanowią badania nad instytucjami kontroli administracji, w szczególności – sądownictwa administracyjnego w XIX i XX w.
Kolejnym nurtem reprezentowanym przez Katedrę są badania nad ustrojem
i administracją na ziemiach polskich w XIX i XX w. oraz ustrojami i administracją
państw zaborczych w tym okresie, a także równolegle prowadzone badania nad
historią konstytucjonalizmu polskiego na szerokim tle porównawczym. Efekty
tych dociekań naukowych, prezentowane podczas ogólnopolskich zjazdów katedr
historycznoprawnych i publikowane w polskich i obcych periodykach naukowych,
spotykają się z niezmiennie przychylnym odbiorem przez środowisko historyków
prawa w Polsce i za granicą.
Szczególne miejsce w spektrum zainteresowań Katedry zajmują badania
w dziedzinie szeroko pojmowanej historii nauki i nauczania prawa oraz historii
kultury prawnej od XVI w. do czasów najnowszych. Prezentuje je szereg publikacji
dotyczących ośrodków nauczania prawa na ziemiach polskich, biografie wybitnych polskich uczonych-prawników oraz opracowania ich spuścizny badawczej
i dydaktycznej. Ten nurt badawczy, obecny i rozwijany od co najmniej czterech
dekad, znakomicie uzupełnia podstawowy profil naukowy Katedry – czyli badania
nad ustrojem i prawem na ziemiach polskich w czasach nowożytnych – o zagadnienia, bez których obraz polskiej historii prawa byłby niepełny.
Dominująca do niedawna w pracach Katedry pozycja problematyki instytucji
ustrojowo-prawnych XIX stulecia, w ostatnich dwóch dekadach zrównoważona
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została podjęciem badań nad ustrojem i prawem na ziemiach polskich podczas
II wojny światowej oraz prawem okresu PRL. Ich efektem są monografie i opracowania analityczne odnoszące się do zagadnień sądownictwa niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie, czy też szerzej – do niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w okupowanej Polsce podczas II wojny światowej, oraz prace podejmujące
próbę historycznoprawnej analizy źródeł i instytucji prawa cywilnego i administracyjnego w Polsce Ludowej. Walory tych prac badawczych pracowników Katedry docenione zostały przez środowiska zarówno polskich, jak i obcych (zwłaszcza
niemieckich) historyków prawa, a ich autorzy są cenionymi uczestnikami krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.
W ostatnich latach zainteresowania Katedry wkroczyły na nowe pola badawcze. Są nimi: dzieje samorządu terytorialnego i gospodarczego, historia biurokracji
oraz prawo karne na ziemiach polskich w XIX i XX w. Pierwsze publikacje w tych
dziedzinach pozwalają oczekiwać, że równolegle do dotychczasowych, te nowe
nurty badawcze będą w najbliższych latach stale obecne w profilu naukowym Katedry.
Wyraźna, choć stopniowa ewolucja zainteresowań badawczych Katedry w stronę epok bliższych czasom współczesnym jest wynikiem zarówno podejmowania
przez jej samodzielnych pracowników naukowych nowych wyzwań badawczych,
jak i zatrudniania młodej kadry naukowej, przygotowywanej pod kierunkiem
starszych kolegów do prowadzenia własnych poszukiwań. W ten sposób dotychczasowy profil badawczy Katedry jest stopniowo rozszerzany o nowe kierunki badań – co oznacza, że zachowuje ona nie tylko potencjał naukowy, ale i pożądaną
dynamikę rozwoju, co dobrze wróży na przyszłość.

3
Największe sukcesy w obrębie kształcenia kadry naukowej w opisywanym okresie to dwa zakończone w 2012 r. przewody habilitacyjne: dra Arkadiusza Berezy2
oraz dra Grzegorza Smyka3. Obaj doktorzy habilitowani uzyskali stanowisko
profesora nadzwyczajnego UMCS w 2014 r. Trzeba też wspomnieć o przewodzie
habilitacyjnym dra Andrzeja Wrzyszcza, sfinalizowanym w czerwcu 2008 r.4 –
przed objęciem stanowiska kierownika Katedry przez prof. W. Witkowskiego. Monografia dra A. Wrzyszcza została w następnym roku wyróżniona indywidualną
2

A. Bereza, Sąd Najwyższy w latach 1945–1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012.
G. Smyk, Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915, Lublin 2012.
4
A. Wrzyszcz, Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–
1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008.
3
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Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia, II nagrodą w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa
i Prawa”, znalazła się też wśród dziesięciu nominowanych do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Dr hab. Andrzej Wrzyszcz uzyskał stanowisko
profesora nadzwyczajnego UMCS w 2010 r.
W omawianym okresie przeprowadzono z pełnym sukcesem dziewięć publicznych obron prac doktorskich przygotowanych w Katedrze Historii Państwa
i Prawa UMCS. Pierwsza z nich, rozprawa A. Fermus-Bobowiec5 (promotor: prof.
A. Korobowicz), sfinalizowana została na kilka miesięcy przed objęciem funkcji
kierownika Katedry przez prof. W. Witkowskiego. Awans na stanowisko adiunkta dr A. Fermus-Bobowiec uzyskała w 2008 r. Następna publiczna obrona pracy
doktorskiej, K. Dąbrowskiego6, odbyła się w 2010 r. (promotor: prof. W. Witkowski). Doktor K. Dąbrowski został zatrudniony w Katedrze na stanowisku adiunkta
w 2014 r. Publiczne obrony rozpraw doktorskich Henryka Czajki7 i Tomasza Łubiarza8 odbyły się w 2011 r., promotorem w obu przewodach był prof. W. Witkowski. W następnym roku miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej Pawła Złamańczuka9 (promotor: dr hab. M.L. Klementowski, prof. nadzw.). W 2013
roku sfinalizowany został doktorat Zbigniewa Kalandyka10 (promotor: dr hab.
A. Wrzyszcz, prof. nadzw.). Następna publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w Katedrze Historii Państwa i Prawa UMCS odbyła się w szczególnych, smutnych okolicznościach. Mgr Aneta Stefanek-Dziadosz była doktorantką dra hab.
M.L. Klementowskiego, prof. nadzw. Niestety na ostatnim etapie przewodu doktorskiego, już po pozytywnych recenzjach prof. Klementowski nagle zmarł. A. Stefanek-Dziadosz zwróciła się o przejęcie funkcji promotora do dra hab. A. Wrzyszcza, prof. nadzw. Po akceptacji przez Radę Wydziału Prawa i Administracji, pełnił
on tę funkcję w trakcie egzaminów doktorskich i publicznej obrony11, która odbyła
się w 2014 r. W następnym roku miały miejsce dwie publiczne obrony rozpraw
5

A. Fermus-Bobowiec, Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina w latach 1885–1915, Lublin
2010.
6
K. Dąbrowski, Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie 1944–1950. Studium z dziejów samorządu gospodarczego, Ryki 2016.
7
H. Czajka, Samorząd terytorialny w czasach II Rzeczypospolitej na przykładzie regionu zamojskiego [niepubl.].
8
T. Łubiarz, Województwo w myśli administracyjnej Polski 1918–1939 [niepubl.].
9
P. Złamańczuk, Oskarżony przed sądem w Anglii od XIII do końca XVI wieku [niepubl.].
10
Z. Kalandyk, Ustrój powiatu sandomierskiego i miasta Sandomierza w latach 1944–1950
[niepubl.].
11
A. Stefanek-Dziadosz, Poczta okręgu lubelskiego w latach 1918–1939 [niepubl.].
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doktorskich, których promotorem był dr hab. A. Wrzyszcz, prof. nadzw.: Anny
Bogdan12 oraz Edyty Kurkowskiej13.
W latach 2008–2016 pracownicy Katedry brali aktywny udział w kształceniu
kadry naukowej także w innych katedrach Wydziału Prawa i Administracji UMCS
oraz na wielu różnych wydziałach prawa wyższych uczelni (przede wszystkim uniwersytetów) w Polsce.
Prof. A. Korobowicz był w omawianym okresie przewodniczącym komisji
w przewodzie habilitacyjnym w „nowym” trybie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Marian Małecki) oraz recenzentem
dwóch habilitacji w „starym” trybie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
(Andrzej Wrzyszcz, Arkadiusz Bereza). Poza tym występował w charakterze recenzenta w dwóch przewodach doktorskich na Wydziałach Prawa i Administracji
UMCS i Uniwersytetu Gdańskiego.
Prof. W. Witkowski występował w latach 2008–2016 w charakterze recenzenta w dwóch procedurach o szczególnym charakterze: w postępowaniu o nadanie
tytułu doktora honoris causa prof. Henrykowi Olszewskiemu (z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu) na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie oraz w procedurze odnowienia po 50 latach doktoratu prof. Katarzyny
Sójki-Zielińskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym był recenzentem w postępowaniach o tytuł naukowy profesora dla
doktorów habilitowanych czterech uczelni (Uniwersytet Jagielloński – Andrzej
Dziadzio, Uniwersytet Wrocławski – Leonard Górnicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Marian Mikołajczyk, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą
w Przemyślu i Rzeszowie – Andrzej Witkowski). Prof. W. Witkowski pełnił też
w „nowym” trybie habilitacyjnym funkcję przewodniczącego komisji (UJ – Paweł Cichoń) i członka komisji (UJ – Marian Małecki, UMCS – Grzegorz Ławnikowicz). W „starym” trybie recenzował osiem habilitacji: trzy na UW (Sławomir
Godek, Jan Majchrowski, Marzena Paszkowska) i po jednej na UAM w Poznaniu
(Marek Krzymkowski), UWr (Bożena Koredczuk), Uniwersytecie Łódzkim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Magdalena Pyter) i UMCS w Lublinie (Grzegorz
Smyk). Poza tym był recenzentem 13 doktoratów (pięciu na UMCS, trzech na UW,
dwóch na UŁ i po jednym na UJ, UAM i KUL).
Dr hab. A. Wrzyszcz, prof. nadzw. był recenzentem w trzech przewodach habilitacyjnych na WPiA UJ (Zdzisław Zarzycki, Marek Mączyński, Marcin Kwiecień)
12
A. Bogdan, Organy i funkcjonowanie cenzury w województwie rzeszowskim w latach 1944–
1990. Studium prawno-historyczne [niepubl.].
13
E. Kurkowska, Izba Rzemieślnicza w Lublinie w latach 1927–1939. Studium z dziejów samorządu gospodarczego [niepubl.].
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i w jednym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (Piotr Krzysztof Marszałek). Poza tym pełnił funkcję sekretarza w przewodzie habilitacyjnym
w „nowym” trybie prowadzonym na WPiA UMCS (Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych – Grzegorz Ławnikowicz). Był także recenzentem w ośmiu przewodach doktorskich (dwóch na WPiA UG, na WPiA UJ w Krakowie, na WPiA
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku, trzech na WPIA UMCS – dwóch w Katedrze Historii Państwa
i Prawa i jednego w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych).
Dr hab. G. Smyk, prof. nadzw. był sekretarzem w przewodzie habilitacyjnym
na WPiA UMCS (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii – Magdalena Budyn-Kulik) i członkiem komisji habilitacyjnej na WPiA UJ (Paweł Cichoń) – w obu
postępowaniach w „nowym” trybie. Poza tym pełnił funkcję recenzenta w dwóch
przewodach doktorskich: na WPiA UŁ oraz na WPiA UJ.

4
Pracownicy Katedry Historii Państwa i Prawa UMCS wchodzą w skład wielu
gremiów redakcyjnych liczących się czasopism naukowych. Profesorowie A. Korobowicz i W. Witkowski zasiadają w Komitecie Redakcyjnym „Czasopisma Prawno-Historycznego”, prof. Witkowski został zastępcą redaktora naczelnego tego
periodyku. Prof. A. Korobowicz jest członkiem Rady Naukowej „Wschodniego
Rocznika Humanistycznego”. Prof. W. Witkowski jest jednym z współzałożycieli „Studiów z dziejów Państwa i Prawa Polskiego” i wchodzi w skład Komitetu
Redakcyjnego tego czasopisma. Był także członkiem najwyższych redakcyjnych
gremiów kolegialnych w „Kwartalniku Prawa Publicznego” i „Administracji”. Dr
hab. A. Wrzyszcz, prof. nadzw. wchodzi w skład Rady Naukowej czasopisma „Studia Iuridica Lublinensia” i Rady Naukowej „Rocznika Samorządowego”, jest członkiem Rady Redakcyjnej „Rocznika Tomaszowskiego”, należy do stałego zespołu
recenzentów „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria Administracja i Zarządzanie.

5
Wśród osiągnięć dydaktycznych Katedry na pierwszym miejscu należy wskazać przygotowywanie podręczników i publikacji materiałów źródłowych dla studentów. Niesłabnącym zainteresowaniem, przede wszystkim na kierunku prawo,
cieszy się podręcznik profesorów A. Korobowicza i W. Witkowskiego charakteryzujący ustrój i prawo na ziemiach polskich w dobie zaborów, którego najnow-
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sze, piąte wydanie ukazało się w 2012 r.14. Dwóch wydań doczekał się podręcznik prof. W. Witkowskiego omawiający historię administracji w Polsce od czasów
stanisławowskich do końca Polski Ludowej15. W 2012 r. ukazał się podręcznik
prof. M.L. Klementowskiego przedstawiający powszechną historię ustroju16. Prof.
W. Witkowski zapoczątkował inicjatywę przygotowywania edycji tekstów źródłowych, które miały ilustrować treść wywodów zawartych w podręcznikach.
W przedsięwzięcie to zostali zaangażowani prawie wszyscy pracownicy Katedry
Historii Państwa i Prawa UMCS. Efektem prac są wybory źródeł skorelowane
z podręcznikami prof. Witkowskiego i prof. Klementowskiego17.

6
W latach 2008–2016 do Katedry Historii Państwa i Prawa należało prowadzenie na kierunku prawo dwóch przedmiotów podstawowych – Historia prawa polskiego i Powszechna historia prawa (studia stacjonarne i niestacjonarne),
przedmiotu kierunkowego – Historia administracji w nowożytnej Europie (studia
stacjonarne i niestacjonarne), przedmiotu monograficznego – Historia źródeł prawa kanonicznego (prof. A. Korobowicz – studia stacjonarne). Nową inicjatywą jest
przedmiot monograficzny Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych (dr
K. Dąbrowski – studia stacjonarne).
Na kierunku administracja Katedra prowadziła przedmiot podstawowy – Historia administracji (studia stacjonarne i niestacjonarne), przedmioty kierunkowe
– Ewolucja ustroju państwa w dobie nowożytnej, dzieje wymiaru sprawiedliwości
(studia stacjonarne i niestacjonarne), przedmiot monograficzny – Ustrój i prawo
na ziemiach polskich od X do XX w. (doc. dr W.P. Tekely – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia). Nowe inicjatywy to przedmioty monograficzne – Dzieje
parlamentaryzmu polskiego (doc. dr W.P. Tekely – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) oraz Ewolucja samorządu gospodarczego do XX w. (dr K. Dąbrowski – studia stacjonarne I stopnia).
14

A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), wyd. 5, Warszawa 2012. Pozycja ta jest kontynuacją (rozszerzoną i uzupełnioną) podręcznika opublikowanego jeszcze w poprzednim tysiącleciu: A. Korobowicz, W. Witkowski, Ustrój i prawo na
ziemiach polskich. Od rozbiorów do odzyskania niepodległości, wyd. 2, Lublin 1996.
15
W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007 (drugi dodruk
2012).
16
M.L. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.
17
Historia administracji w Polsce 1764–1989. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza, G. Smyk, W.P. Tekely, A. Wrzyszcz, Warszawa 2006; Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza,
A. Fermus-Bobowiec, G. Smyk, W. P. Tekely, W. Witkowski, Warszawa 2015.
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W 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS utworzono nowy kierunek
studiów – Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia). Do zakresu zadań
dydaktycznych należą tu: przedmiot podstawowy na studiach II stopnia – Historia
bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz
przedmioty kierunkowe na studiach I stopnia – Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego (studia stacjonarne i niestacjonarne; obok pracowników
Katedry czasowo część wykładów prowadzi dr hab. A. Bereza, prof. nadzw., kierownik Katedry Organizacji i Kierownictwa, który stopnie naukowe zdobywał jako
pracownik Katedry Historii Państwa i Prawa) oraz Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych (studia stacjonarne i niestacjonarne).
Od 2014 r. Wydział Prawa i Administracji UMCS prowadzi (wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym) studia na kierunku prawno-biznesowym (I stopień), a od
2015 r. (samodzielnie) na kierunku prawno-menedżerskim (II stopień). Katedra
Historii Państwa i Prawa oferuje tu studentom przedmioty kierunkowe: Ewolucja
polskiego prawa skarbowego (kierunek prawno-biznesowy – studia stacjonarne
i niestacjonarne) oraz Ewolucja prawa gospodarczego w XIX i XX w. (kierunek
prawno-menedżerski – studia stacjonarne i niestacjonarne).

7
W zakresie działalności organizacyjnej warto podkreślić udział pracowników
Katedry Historii Państwa i Prawa w różnych gremiach kolegialnych oraz piastowanie przez nich funkcji pochodzących z wyboru. Przez cały omawiany okres
prof. A. Korobowicz pełnił funkcję prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
W 2012 r. prof. W. Witkowski, po pozytywnych głosowaniach na posiedzeniach
Rady Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa i Rady Wydziału, powołany został
przez JM Rektora UMCS na stanowisko dyrektora Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa. Prof. Witkowski był też w omawianym okresie członkiem Państwowej
Komisji Akredytacyjnej. Praca ta została wysoko oceniona, czego dowodem są Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2013 r. dr hab. A. Bereza, który
również uzyskał rekomendację Rady Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
i Rady Wydziału, otrzymał z rąk rektora powołanie na kierownika Katedry Organizacji i Kierownictwa i tym samym odszedł z Katedry Historii Państwa i Prawa.
W 2014 r. został wybrany na funkcję prorektora UMCS, a w 2016 r. uzyskał reelekcję na to stanowisko na kadencję 2016–2020. Dr hab. G. Smyk, prof. nadzw. wygrał
w 2014 r. konkurs na stanowisko dziekana Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach. W 2016 r. został wybrany ponownie, na kadencję 2016–2020; od 2012 r.
pełni też funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Doc. dr W.P. Tekely
piastował stanowisko prodziekana Wydziału Prawa i Administracji w latach 2008–
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2012, a w następnej kadencji (2012–2016) reprezentował w Radzie Wydziału Prawa i Administracji pracowników nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia
naukowego doktora habilitowanego. W 2016 r. został wybrany do Senatu UMCS
jako przedstawiciel Wydziału Zamiejscowego w Puławach na kadencję 2016–2020.
Dr hab. A. Wrzyszcz, prof. nadzw. został wybrany na funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kadencję 2012–2016 i ponownie na kadencję
2016–2020. Wchodzi też w skład Zarządu Głównego Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego jako przedstawiciel członków korespondentów. Dr A. Fermus-Bobowiec była przedstawicielem pracowników nieposiadających tytułu naukowego lub
stopnia naukowego doktora habilitowanego w Radzie Wydziału w latach 2008–
2012. Poza tym pracownicy Katedry (prof. W. Witkowski; dr hab. A. Wrzyszcz,
prof. nadzw.; dr hab. G. Smyk, prof. nadzw.; doc. dr W.P. Tekely) byli członkami
różnych komisji senackich i rektorskich na szczeblu całej uczelni, a także licznych
ciał kolegialnych na szczeblu Wydziału (kolegium dziekańskie, komisje, zespoły).

8
Ocenę osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Katedry Historii Państwa i Prawa UMCS w latach 2008–2016 pozostawiamy Czytelnikom.
Autorzy niniejszej publikacji składają wyrazy wdzięczności Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu za możliwość pracy pod Jego kierownictwem, za inspirujące
rady i wskazówki, za interesujące inicjatywy badawcze i dydaktyczne, w które nas
z pełną życzliwością włączał. Doceniamy też rzadką umiejętność dyskretnego moderowania stosunków interpersonalnych. Z satysfakcją stwierdzamy, że Katedra
Historii Państwa i Prawa UMCS to zespół ludzi zgodnie ze sobą współpracujących
w badaniach naukowych, w razie potrzeby zastępujących się na zajęciach dydaktycznych, kontynuujących kilkudziesięcioletnie tradycje nauk historycznoprawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.

