Noty o autorach
ŁUKASZ BASZAK jest asystentem w Instytucie Historii Państwa i Prawa. W latach 2002–2007
studiował prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod
kierunkiem prof. Leonarda Górnickiego przygotował pracę magisterską Konflikt bałkański i rozpad
Jugosławii z uwzględnieniem stanowiska Polski. W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką prof. Leonarda Górnickiego. W czerwcu 2016 roku otworzył przewód
doktorski na podstawie przygotowywanej pracy Darowizna w polskim kodeksie zobowiązań z 1933
roku na tle ustaw pozaborowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje prawa w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa sądowego w II Rzeczypospolitej, na tle prawnoporównawczym. Przede wszystkim dotyczą one prawa wyznaniowego mniejszości religijnych z okresu międzywojennego oraz polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 roku.
LUCYNA BUDKIEWICZ-SZCZUPAK jest magistrem, prawnikiem, absolwentką Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu (pracę magisterską obroniła w 2010 roku) oraz asystentką sędziego
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
LEONARD GÓRNICKI jest prof. dr. hab. nauk prawnych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, kierownikiem Zakładu Historii
Państwa i Prawa Polskiego. Zainteresowania badawcze: historia prawa oraz historia idei prawnych
i politycznych; prawo cywilne i własność intelektualna; komparatystyka prawnicza; teoria i technika kodyfikacji prawa.
JÓZEF KOREDCZUK jest dr. hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego, pracownikiem naukowym UWr w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa oraz
UO w Katedrze Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych. Kierownik Zakładu
Powszechnej Historii Państwa i Prawa oraz Pracowni Dokumentacji Historyczno-Prawnej UWr.
Jest autorem ponad dwustu publikacji naukowych (w tym trzech monografii). Jego zainteresowania
badawcze obejmują prawo wyznaniowe, historię procesu karnego i cywilnego w II Rzeczypospolitej, dzieje inkwizycyjnego procesu karnego, historię nauki i nauczania prawa w Polsce i w Niemczech, dzieje Brzegu Dolnego, prawo spadkowe w II Rzeczypospolitej.
TOMASZ KRUSZEWSKI jest profesorem nauk prawnych (2011), specjalność historia ustroju
i prawa. Od 2004 roku jest kierownikiem Zakładu Historii Administracji w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
JOANNA MACHUT-KOWALCZYK studia prawnicze ukończyła w 2009 roku na podstawie pracy
magisterskiej System skarbowy Rzeczypospolitej za panowania Władysława IV, w świetle korespondencji Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego. W latach 2011–2013 stypendystka w ramach projektu „Kształtowanie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej
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na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W czerwcu 2013 roku Rada Wydziału nadała jej stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, po przeprowadzeniu
publicznej obrony rozprawy doktorskiej Rada familijna w świetle akt sądów pokoju: łęczyckiego,
zgierskiego i łódzkiego w latach 1809–1876. Od 2013 roku jest adiunktem w Zakładzie Badań nad
Rozwojem Administracji i Prawa (byłej Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego) Uniwersytetu
Łódzkiego. Jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu dziejów łódzkiego sądownictwa i historii
administracji i prawa.
DOBROMIŁA NOWICKA jest adiunktem w Zakładzie Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze oscylują
wokół zagadnienia ochrony czci w starożytnym Rzymie oraz kwestii dowodowych w rzymskim
procesie karnym, a także ochrony dobrego imienia w późniejszych porządkach prawnych i współcześnie, ze szczególnym uwzględnieniem systemów mixed jurisdictions.
ANDRZEJ PASEK jest adiunktem w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: historia prawa karnego, kodyfikacja prawa karnego w okresie
międzywojennym, prawo i ustrój Polski Ludowej.
PRZEMYSŁAW PLUTA jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii adwokatury polskiej
XX wieku. Prowadzi badania naukowe nad rolą adwokatów w procesach zbrodniarzy hitlerowskich
w Polsce w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, biografiami adwokatów, postawą adwokatów w stalinowskim wymiarze sprawiedliwości, powojennymi weryfikacjami adwokackimi, represjami komunistycznymi przeciwko Palestrze, uczestnictwem adwokatów w procesach politycznych.
MAREK PODKOWSKI jest adiunktem w Instytucie Historii Państwa i Prawa. Stacjonarne studia
prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 1996 roku. Stopień doktora nauk prawnych
otrzymał w 2001 roku. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Historii Państwa i Prawa. Zainteresowania badawcze: samorząd terytorialny i administracja wyborcza w Drugiej Rzeczypospolitej.
JAROSŁAW ROMINKIEWICZ jest profesorem nauk prawnych i kierownikiem Zakładu Prawa
Rzymskiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą praw greckich (zwłaszcza
prawa ateńskiego), prawa rzymskiego, logografii attyckiej oraz epigramatu antycznego.
PAWEŁ WIĄZEK jest doktorem nauk prawnych. Urodzony 25 września 1968 roku w Czeladzi.
W latach 1987–1993 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego. Odtąd na stałe związany ze swoją macierzystą uczelnią oraz Instytutem Historii
Państwa i Prawa, gdzie w 1993 roku podjął pracę jako asystent. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą dziejom prawa sądowego na Śląsku. Jest autorem ponad trzydziestu
cenionych publikacji. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach
wczesno-nowożytnych), reformy prawa w Rzeczypospolitej w schyłkowym okresie jej istnienia,
prawo islamu.
DOROTA WIŚNIEWSKA jest adiunktem w Katedrze Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się
wokół zagadnień dziewiętnastowiecznego prawa sądowego oraz dziejów prawa polskiego w Drugiej Rzeczypospolitej. Dała im wyraz w blisko trzydziestu publikacjach naukowych oraz licznych
wystąpieniach na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Historycznego.
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