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Po ożywionej dyskusji nad problemami poruszonymi w wygłoszonych refe-

ratach uczestników konferencji odwieziono do miejsc zakwaterowania. 
Ostatniego dnia konferencji (10 października 2009 r.), po uroczystym śnia-

daniu, dokonano podsumowania konferencji i wysunięto postulat organizacji 
kolejnej – poświęconej problematyce organów właściwych w zakresie ochrony 
środowiska. 

Konferencja posłużyła wymianie doświadczeń z zakresu ochrony środowis-
ka, zwróceniu uwagi na wiele istniejących problemów. Należy przy tym zazna-
czyć, że przedstawiona materia dotyczyła nie tylko uwarunkowań prawnych, ale 
także przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych. 

Dorota Lebowa 
Marcin Roliński 

Czesław Martyniak – życie i dzieło 
Konferencja Naukowa 
Tomaszów Lubelski, 10 grudnia 2009 

 
onferencja Naukowa: Czesław Martyniak – życie i dzieło zorganizowana 
została 10 grudnia 2009 r. w Tomaszowie Lubelskim przez dziekana Wy-

działu Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie 
Lubelskim i Katedrę Filozofii Prawa. Impulsem do zorganizowania debaty na-
ukowej poświęconej sylwetce oraz twórczości Czesława Martyniaka stała się sie-
demdziesiąta rocznica śmierci Profesora. 

Program konferencji składał się z trzech zasadniczych części: mszy odpra-
wionej w kaplicy wydziałowej przez ks. dziekana prof. dr. hab. Tadeusza Guza 
oraz ks. dr. Rafała Charzyńskiego, sesji naukowej oraz aktu nadania imienia Pro-
fesora Czesława Martyniaka jednej z sal wykładowych w Wydziale Zamiejsco-
wym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. 

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Tadeusz Guz, dziekan Wydziału 
Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubel-
skim, który w serdecznych słowach przywitał zgromadzonych oraz podkreślił 
zasługi Czesława Martyniaka dla filozofii prawa.  

Pierwszą część konferencji rozpoczęło wystąpienie ks. dr. Rafała Charzyń-
skiego, zatytułowane Życie prof. Czesława Martyniaka 1906–1939. Nota biogra-
ficzna. Ukazanie biografii Czesława Martyniaka przez jego wnuka miało charak-
ter multimedialny. Prezentowane zdjęcia oraz dokumenty zgromadzone w ar-
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chiwum rodzinnym wzbogacone zostały komentarzem starszej córki profesora, 
prof. dr hab. Biruty Skrętowicz. 

Problemy społeczno-filozoficzne w twórczości Czesława Martyniaka przedsta-
wione zostały przez prof. dr. hab. Łukasza Czumę oraz dr Olgę Ostaszewską. 
Prelegenci zwrócili uwagę na problematykę rodziny, wychowania dzieci oraz 
wskazówki odnoszące się do reformy nauczania na szczeblu uniwersyteckim. 

Całokształt twórczości Czesława Martyniaka scharakteryzowany został przez 
dr Małgorzatę Łuszczyńską, która prześledziła ewolucję stosunku lubelskiego 
uczonego do doktryny tomistycznej. 

Aspekt dziedzictwa św. Tomasza kontynuował w swoim referacie ks. dr Le-
szek Bruśniak, który skupił uwagę audytorium na kwestiach metafizycznych i on-
tologicznych, charakterystycznych dla myśli tomistycznej.  

Po przerwie zgromadzeni wysłuchali jeszcze dwóch interesujących referatów. 
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz dokonał porównania koncepcji Czesława Marty-
niaka z doktryną idealizmu niemieckiego oraz neopozytywizmu w wystąpieniu 
zatytułowanym Relacja myśli Czesława Martyniaka wobec niemieckiego ideali-
zmu i neopozytywizmu. Natomiast dr Jadwiga Potrzeszcz wygłosiła referat: Cze-
sław Martyniak w kontekście współczesnej dyskusji wokół paradygmatu niepozy-
tywistycznej koncepcji prawa. 

Zamknięcia i podsumowania konferencji dokonał dziekan prof. dr hab. Ta-
deusz Guz. Po odmówieniu modlitwy za duszę Czesława Martyniaka, uczestnicy 
obrad przeszli do sali nr 10, której uroczyście nadano imię Czesława Martyniaka. 

Konferencji towarzyszyła wystawa obrazów, których twórca, Mariusz Wę-
cławik Reglański, jest autorem portretu Profesora Martyniaka. 

Małgorzata Łuszczyńska 

Prawo i ład społeczny 
III Ogólnopolskie Forum Socjologów Prawa 
Rzeszów, 28 listopada 2009 

 
 listopada 2009 r. Zakład Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zarząd Sekcji Socjologii Prawa 

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zorganizowały konferencję naukową 
III Ogólnopolskie Forum Socjologów Prawa pt. Prawo i ład społeczny.  

Forum Socjologów Prawa odbyło się po raz kolejny. Dwa poprzednie spot-
kania socjologów prawa odbyły się w Warszawie. Tym razem lokalnym partne-
rem organizującym konferencję wraz z Sekcją Socjologii Prawa Polskiego Towa-

28 


