


Tom I – rok 1993
tom ukazał się w ramach „Acta Universitatis Lodziensis” jako „Folia iuridica nr 56”

Jacek Matuszewski, •	 Klauzule rezerwacyjne „causae haereditariae” a prawa 
do ziemi ludności chłopskiej w średniowiecznej Polsce. 
Piotr Grodecki, •	 Artykuł III statutu wielkopolskiego Kazimierza Wielkiego 
‒ wątpliwości i spory. 
Andrzej Nowakowski, •	 Ziemia Wschowska w dawnej Polsce (1343–1793). 
Szkic prawnohistoryczny. 
Zygfryd Rymaszewski, •	 O stosunkach między państwem a kościołem w Polsce 
w świetle akt kapitulnych i konsystorskich z lat 1403–1533. 
Tadeusz Szulc, •	 Sposoby wynagradzania poborców podatkowych w Polsce od 
schy ł ku XIV do XVIII wieku.
Radosław Stępień, •	 Poglądy polityczne pułkownika Walerego Sławka. 
Józef Matuszewski, •	 „Schlesiches Urkundenbuch” (t. 1–4) ‒ droga do wydaw-
niczej doskonałości. 
Krzysztof Goźdź-Roszkowski, •	 Źródła rękopiśmienne do historii ziemskiego 
prawa sądowego Polski przedrozbiorowej w Archiwum Ostrowskich i Poto-
ckich z Maluszyna.

Tom II – rok 1995
Oskar Kossmann, •	 O staropolskim opolu, śląskim weichbildzie i szlacheckim 
powiecie. 
Jacek Matuszewski, •	 W obronie alternatywnej koncepcji opola. 
Józef Matuszewski, •	 Prawo sądowe na wsi polskiej lokowanej na prawie nie-
mieckim. 
Zygfryd Rymaszewski, •	 Forum commune a forum liberum. 
Alicja Szymczakowa, •	 Nazewnictwo stosunków rodzinnych w świetle praktyki 
sądów sieradzkich 15. w. 
Tadeusz Szulc, •	 Historiograficzny bilans polityki ostatniego z Jagiellonów. 
Marek Adamczewski, •	 Heraldyka miast wielkopolskich w świetle dokumen-
tów lokacyjnych (17–18 w.). 
Krzysztof Goźdź-Roszkowski, •	 Udział Stanisława Augusta w sprzedaży poje-
zuickich nieruchomości miejskich (1774). 
Tadeusz Srogosz, •	 Geneza i funkcjonowanie komisji dobrego porządku. 
In memoriam•	 , Filomena Bortkiewicz (1920–1993) (Piotr S. Lelental).
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 Tom III ‒ rok 1999
Juliusz Bardach, •	 Ruskie przekłady polskich statutów ziemskich XIV i począt-
ku XV w. 
Marek Cetwiński, •	 Wątki prawne w polskich legendach herbowych. 
Aleksander Gieysztor, •	 Państwo prawa w średniowiecznej Europie środkowej.
Lidia Korczak, •	 Kazimierz Wielki ‒ inicjator Statutów wiślickich. 
Józef Matuszewski, •	 Prawo niemieckie w Statutach Kazimierza Wielkiego. 
Alicja Szymczakowa, •	 Stosunki krewniacze w świetle statutów z XIV–XV w. 
Wacław Uruszczak, •	 Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa pol-
skiego.

Tom IV ‒ 1999
Jacek Matuszewski, •	 Z głuszy i puszczy na katedrę uniwersytecką. 
Bibliografia prac prof. dr habil. Zygfryda Rymaszewskiego •	 (oprac. Maciej 
Rakowski). 
Juliusz Bardach, •	 Statuty litewskie w Koronie Królestwa Polskiego. 
Marek Cetwiński, •	 Sołtys Menold, czyli fiasko książęcych planów (z „Księgi 
henrykowskiej”). 
Barabara Czapik-Lityńska, Adam Lityński, •	 Prolegomena do trzech statutów 
dalmatyńskich: Policy, Winodola, Korczuli. 
Krzysztof Goźdź-Roszkowski, •	 Sprawa restytucji dóbr w ujęciu Karola Po-
tkańskiego i Władysława Semkowicza. 
Stanisław Grodziski, •	 Z dziejów spiskiego zastawu uwag kilka. 
Tomasz Kubicki, •	 Palatinus ‒ wojewoda. Łacińskie i polskie nazwy określają-
ce wojewodę w źródłach polskiego średniowiecza (do końca XV w.). 
Bogdan Lesiński, •	 Choroba umysłowa w źródłach polskiego prawa ziemskiego.
Ludwik Łysiak, •	 Raz jeszcze o założeniu sądu wyższego prawa niemieckiego 
na zamku krakowskim. 
Józef Matuszewski, •	 Jeszcze raz: inkrustacje polskie w wyrokach łacińskich 
najwyższego sądu magdeburskiego grodu krakowskiego.
Marian Mikołajczyk, •	 O pławieniu czarownic w Gdowie w 1689 r. Kartka 
z dziejów miejskiego procesu karnego w Polsce. 
Edyta Nowak-Jamróz, •	 Nad mitami warszawskiej konfederacji. 
Aleksander Swieżawski, •	 Plany koronacyjne Henryka Probusa. Królestwo 
polskie czy królestwo krakowskie? 
Tadeusz Szulc, •	 Walenty Dembiński zwolennikiem czy przeciwnikiem egzekucji? 
Jan Szymczak, •	 Pojedynki rycerskie, czyli rzecz o sądzie bożym w Polsce Ja-
giellonów. 
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Alicja Szymczakowa, •	 Personel sądu grodzkiego w Sieradzu za starosty Jana 
Koniecpolskiego (1442–1455). 
Wacław Uruszczak, •	 Zwyczaje ziemskie w Statutach Kazimierza Wielkiego. 
Jerzy Walachowicz, •	 Advocatia dicta gharde w XIV w.? 
Wojciech Witkowski, •	 Jan Wincenty Bandtkie w obronie „De senatu romano” 
Jana Zamoyskiego. 

Tom V ‒ rok 2000
Wacław Uruszczak, •	 Badacz i wydawca źródeł prawa dawnej Polski. Czter-
dzieści pięć lat pracy naukowej Profesora Ludwika Łysiaka. 
Zdzisław Zarzycki, •	 Bibliografia prac naukowych prof. dr habil. Ludwika Ły-
siaka.  
Jerzy Walachowicz, •	 Sołectwo miejskie „trans Oderam” w czasach askańskich. 
Józef Matuszewski, •	 Ojciec i Syn ‒ ostatni Piastowie na tronie królewskim. 
Jacek Matuszewski, •	 Bliższość do dowodu w Statutach Kazimierza Wielkiego. 
Tadeusz Maciejewski, •	 Gdańskie źródła średniowiecznego prawa morskiego.
Zygfryd Rymaszewski, •	 „Declaratio sententiae” w wyrokach sądu wyższego 
prawa magdeburskiego na zamku krakowskim (1456–1511). 
Bogdan Lesiński, •	 „Ius dispositivum” w dawnych zobowiązaniach polskich. 
Kazimierz Baran, •	 Z dziejów procesów o zbrodnię stanu. Sprawa Throckmor-
tona (1554 r.) w Anglii epoki Tudorów. 
Marian J. Ptak, •	 Kilka uwag o ustroju politycznym księstw oświęcimskiego 
i zatorskiego do 1563 roku. 
Kazimierz Orzechowski, •	 Powstanie skarbowej administracji stanów ‒ na 
przykładzie Śląska w XVI wieku. 
Stanisław Grodziski, •	 Włodarstwo sądeckie dóbr biskupich krakowskich i jego 
księga sądowa. 
Anna Filipczak-Kocur, •	 Konfederacja litewska na nadzwyczajnym sejmie 
w 1672 r. 
Andrzej B. Zakrzewski, •	 Kierowanie obradami sejmików Wielkiego Księstwa 
Litewskiego (XVI–XVIII w.). 
Krzysztof Góźdź-Roszkowski, •	 O obowiązku rozdawania skonfiskowanych 
dóbr ziemskich w ustawodawstwie polskim XVII–XVIII wieku.
Marian Mikołajczyk, •	 O zatwierdzaniu wyroków sądu miejskiego w Nowej 
Górze w XVIII wieku. 
Władysław Ćwik, •	 Dozorcy miast województwa mazowieckiego (1818–1821).
Artur Korobowicz, •	 Konsystorz generalny chełmskiej diecezji greckounickiej 
w Królestwie Polskim.
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Wojciech Witkowski, •	 Uwagi o zarządzie wymiaru sprawiedliwości w Polsce 
szlacheckiej i czasach zaborów. 
Michael Stolleis, •	 1848 ‒ ein Knotenpunkt der europaischen Geschichte. 
Andrzej Dziadzio, •	 Ochrona prawa własności w orzecznictwie austriackiego 
Trybunału Administracyjnego (1876–1918). 
Dorota Malec, •	 Pierwsze nominacje sędziowskie w Najwyższym Trybunale 
Administracyjnym. 
Izabela Lewandowska-Malec, •	 Początki kontroli społecznej rad narodowych 
w Polsce Ludowej (1944-1950) w świetle publicystyki i literatury okresu.

Tom VI ‒ rok 2000
Tadeusz Szulc, •	 Z badań nad egzekucją praw. Podstawy ustawodawcze egze-
kucji dóbr, ich interpretacja i nowelizacja na sejmach za panowania Zyg-
munta II Augusta.

Tom VII ‒ rok 2002
Ewa Borkowska-Bagieńska,•	  Żywot pracowity. 
Wojciech Szafrański, •	 Bibliografia prac naukowych Profesora Bogdana Le-
sińskiego.
Jacek Wiewiorowski, •	 Niektóre ograniczenia swobody zawierania małżeństw 
w rzym skim prawie poklasycznym na przykładzie dowódców wojskowych 
w stopniu „dux”. 
Jerzy Walachowicz, •	 Dochody margrabiego brandenburskiego w czasach 
askańskich (1157–1320). 
Magdalena Podgórska, •	 Granica nieruchomości a zmiana biegu rzeki gra-
nicznej w świetle Statutów Kazimierza Wielkiego. 
Alicja Szymczakowa, •	 Panny, mężatki i wdowy przed sądami ziemskimi 
i grodzkimi w Sieradzkiem w XV wieku. 
Józef Matuszewski, •	 Sporne dekrety krakowskie. 
Wacław Uruszczak, •	 Sejm koronacyjny w 1507 roku w Krakowie. 
Kazimierz Orzechowski, •	 Uchwały wrocławskiego sejmu z 20 września 1527 
roku i przekazy najstarszego śląskiego katastru. 
Tadeusz Szulc, •	 Stanowisko króla w Rzeczypospolitej na podstawie listów 
ostatniego Jagiellona do Radziwiłłów. 
Zygfryd Rymaszewski, •	 Król w dawnej Polsce w świetle dokumentów praktyki 
sądowej. 
Anna Filipczak-Kocur, •	 Litewski Trybunał Skarbowy (1591–1717).
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Marian Mikołajczyk, •	 Chłosta jako sposób wymuszania zeznań w procesie 
karnym miast polskich XVII–XVIII wieku. 
Wojciech Szafrański, •	 Opieka w projekcie Wojciecha Prus Olszowskiego do 
Kodeksu Stanisława Augusta.
Andrzej Gulczyński, •	 Cywilnoprawne skutki cudzołóstwa na ziemiach pol-
skich w XIX i XX wieku. 
Henryk Olszewski, Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, •	 Poznańskie środowisko 
historycznoprawne w latach 1919-1939. 
Władysław Rozwadowski, •	 Własność w polskim prawie cywilnym. Przemiany 
stru k turalne ‒ potrzeba nowelizacji. 
Jerzy Wisłocki, •	 Źródła elektroniczne ‒ nowe możliwości badawcze.
Marek Cetwiński, Jacek Matuszewski, •	 Vita magistra historiae. O „wolności” 
nauki historycznej na marginesie XVI Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich we Wrocławiu słów kilka

Tom VIII ‒ rok 2003 
X lat Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego z Lublina i Łodzi. Stan 
badań nad dziejami polskiej skarbowości 

Jacek Matuszewski, •	 Uwagi wprowadzające. 
Tadeusz Szulc, •	 Skarbowość polska lat 1492–1587 w historiografii.
Anna Filipczak-Kocur, •	 Skarbowość Rzeczypospolitej lat 1587–1697 (Stan 
badań i postulaty). 
Tomasz Ciesielski, •	 Stan badań nad skarbowością polską i litewską ‒ wieku 
XVIII. 
Wiesław Tekely, •	 Skarbowość na ziemiach polskich w dobie zaborów ‒ stan 
badań. 
Andrzej Witkowski, •	 Dorobek badań nad skarbowością Polski międzywojen-
nej. 

Rozprawy
Krzysztof Goźdź-Roszkowski, •	 Zabieranie cudzych dóbr ziemskich przez pa-
nującego w ocenie prawnej sądów królewskich działających w Wielkopolsce 
w 1372 r.  
Józef Matuszewski, •	 Datowanie w dekretach krakowskich. 
Edyta Nowak-Jamróz, •	 Z problematyki nieskuteczności prawa ‒ szlachecki 
konflikt o jazy. 
Anna Zarzycka, •	 Rola organów władzy Królestwa Polskiego w pracach legis-
lacyjnych nad narodowym prawem rzeczowym w latach 1815–1830. 
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Marek Rutkowski, •	 Weryfikacja urzędników państwowych w Królestwie Pol-
skim po Powstaniu Listopadowym. 
Grzegorz Smyk, •	 Radcy, asesorzy i inspektorzy rządu gubernialnego lubel-
skiego w latach 1867‒1915. 
Arkadiusz Bereza, •	 Zjazd sędziów pokoju I okręgu pokojowego w Lublinie w la-
tach 1876‒1915 (ustrój, organizacja wewnętrzna i obsada personalna). 
Waldemar Kozyra, •	 Konstrukcja liberalnego państwa prawa a zakres kompe-
tencji ministrów spraw wewnętrznych w Polsce międzywojennej.
Andrzej Wrzyszcz, •	 Tworzenie okupacyjnego wymiaru sprawiedliwości w Ge-
neralnym Gubernatorstwie w latach 1939–1940. 
Krzysztof Narojczyk, •	 Cytowanie źródeł i publikacji elektronicznych. 
Wacław Uruszczak, •	 Irena Dwornicka (1953–2002).

Tom IX ‒ rok 2006
Marek Cetwiński, •	 Gustaw Adolf Harald Stenzel i jego wizja ustroju Polski 
piastowskiej. 
Jerzy Walachowicz, •	 Morze w źródłach zachodniopomorskich do podziału 
kraju w 1295. 
Franciszek Sikora, •	 Zaginione dokumenty Kazimierza Wielkiego dla odbior-
ców z ziemi krakowskiej. 
Krzysztof Goźdź-Roszkowski, •	 Treść nazwy „konfiskata” w świetle niektórych 
wypowiedzi literatury na temat reorganizacji domeny monarszej przez Ka-
zimierza Wielkiego. 
Jan Tęgowski, •	 Wprowadzenie w życie postanowień traktatu krewskiego w la-
tach 1385–1399. 
Wacław Uruszczak, •	 Nowelizacje Statutów Kazimierza Wielkiego w statucie 
warckim z 1423 roku. Z badań nad ustawodawstwem w dawnej Polsce. 
Maciej Mikuła, •	 Ograniczanie skuteczności prawa retraktu w polskim prawie 
ziemskim od II połowy XIV do końca XV wieku. 
Zygfryd Rymaszewski, •	 Kmieć przed sądami publicznymi w świetle krakow-
skich ksiąg sądowych z XIV–XV wieku. 
Janusz Kurtyka, •	 Początki starostwa spiskiego i pierwsi starostowie. Z dziejów 
polityki Władysława Jagiełły wobec Zakonu i Zygmunta Luksemburskiego 
w latach 1411–1430 . 
Henryk Samsonowicz, •	 Powoływanie władz w samorządach miejskich w Pol-
sce XV w.
Alicja Szymczak, •	 O przezwiskach i przydomkach szlachty sieradzkiej w XV 
wieku.
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Edyta Nowak-Jamróz, •	 O polski język statutów ‒ charakter egzekucyjnego po-
stulatu. 
Andrzej Zakrzewski, •	 Zakaz, którego nie było. O rzekomym zakazie druko-
wania III Statutu w języku oryginału i kilku innych wątpliwościach. 
Anna Filipczak-Kocur, •	 Informacje o sejmach i sejmikach w korespondencji 
Sapiehów w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w Kijowie. 
Stanisław Grodziski, •	 Czarna księga Wiśnicza. 
Marian Mikołajczyk, •	 Zbrodnia Jakuba Trembskiego. Z badań nad miejskim 
procesem karnym w dawnej Polsce. 
Włodzimierz Kaczorowski, Paweł Dydyński, •	 Reprezentacja Mazowsza i Pod-
lasia wśród elektorów Władysława IV Wazy w 1632 r. 
Tadeusz Szulc, •	 Materialne podstawy utrzymania rodziny monarszej w Rze-
czypospolitej szlacheckiej. 
Stanisław Płaza, •	 Rozwój staropolskiego prawa sądowego na tle tendencji eu-
ropejskich. 
Kazimierz Orzechowski, •	 Sądownictwo Wrocławia u schyłku rządów habs-
burskich na Śląsku. 

Anna Rosner, Czy historyk prawa winien czytać rozważania etnograficzne?  
Wojciech Witkowski, •	 Szczytna prudenta godność ‒ Themis Polska i twór-
czość w niej Aleksandra Thisa. 
Grzegorz Smyk, •	 Zasady funkcjonowania rosyjskiego modelu biurokratycz-
nego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym. 
Anna Tarnawska, •	 Sądownictwo administracyjne II RP a pruski model są-
downictwa administracyjnego. 
Andrzej Wrzyszcz, •	 Uwagi o prawie łaski w Generalnym Gubernatorstwie 
(1939‒1945). (Podstawy normatywne stosowania prawa łaski w GG). 
Adam Lityński, •	 Z problematyki legalności aktów prawnych Polski Ludowej. 
W związku z orzeczeniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 19 czerwca 
2001 r. (WKN 13/01). 
Maciej Rakowski, •	 Uchwalanie budżetu gminy w latach w 1990–2002 na 
przykładzie Łodzi. 


