Noty o autorach
ŁUKASZ BASZAK jest asystentem w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002–2007 studiował prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
Seminarium magisterskie odbywał w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego. Pod kierunkiem naukowym prof. Leonarda Górnickiego przygotował pracę magisterską pt. Konflikt bałkański
i rozpad Jugosławii z uwzględnieniem stanowiska Polski, a w 2013 r. pod jego opieką rozpoczął
studia doktoranckie. W czerwcu 2016 r. 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 r.
MACIEJ BŁAŻEWSKI jest adiunktem w Zakładzie Prawa Administracyjnego oraz kierownikiem
Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracją na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa budowlanego oraz elektronicznej administracji.
LEONARD GÓRNICKI, prof. dr hab. nauk prawnych, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, kierownikiem Zakładu Historii
Państwa i Prawa Polskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię prawa oraz historię
idei prawnych i politycznych, prawo cywilne i własność intelektualną, komparatystykę prawniczą
oraz teorię i technikę kodyfikacji prawa.
JÓZEF KOREDCZUK ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1985 r. W 1996 uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, w 2008 doktora habilitowanego, w 2010 profesora nadzwyczajnego UWr. (i Uniwersytetu Opolskiego w 2009 r.). Kierownik
Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa UWr. Jego zainteresowania badawcze to: prawo wyznaniowe, dzieje procesu karnego inkwizycyjnego, historia procesu karnego i cywilnego w II Rzeczypospolitej, historia nauki prawa w Polsce i w Niemczech, dzieje Brzegu Dolnego, prawo spadkowe w II Rzeczypospolitej.
TOMASZ KRUSZEWSKI, profesor nauk prawnych (2011), specjalizuje się w historii ustroju
i prawa. Od 2004 r. kieruje Zakładem Historii Administracji w Instytucie Historii Państwa i Prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego.
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.
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ANDRZEJ PASEK jest adiunktem w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię prawa karnego, kodyfikację prawa karnego w II Rzeczypospolitej, prawo i ustrój Polski Ludowej.
MAREK PODKOWSKI, adiunkt w Instytucie Historii Państwa i Prawa. Stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 1996 r. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał
w 2001 r. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Historii Państwa i Prawa. Zainteresowania badawcze: samorząd terytorialny i administracja wyborcza w Drugiej Rzeczypospolitej.
MARIAN J. PTAK od 1974 r. jest zatrudniony w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego, w którym obecnie pełni funkcję dyrektora. Doktor habilitowany nauk prawnych
i profesor nadzwyczajny UWr. Autor ponad 120 publikacji poświęconych głównie historii ustroju
i prawa Śląska do XX w. (parlamentaryzm, sądownictwo, administracja, nauczanie prawa, prawo
ziemskie, prawo polskie, prawo czeskie, prawo niemieckie i jego rodzaje).
JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, prof. dr hab., pracuje na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa. Kierownik Zakładu Prawa
Rzymskiego. Zainteresowania badawcze: prawo ateńskie, prawo rzymskie, logografia attycka, epigramat antyczny. Autor trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa ateńskiego
i rzymskiego.
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, ukończyła prawo i filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2013 r. na podstawie dysertacji Mandatum w poglądach glosatorów i komentatorów. Zainteresowania naukowe: badania nad historią prawa rzymskiego w czasach średniowiecznych, rękopisy i starodruki prawnicze, prawa greckie — ze szczególnym
uwzględnieniem Kodeksu z Gortyny, historia nauki i nauczania, małżeńskie stosunki majątkowe na
przestrzeni dziejów.
PAWEŁ WIĄZEK, doktor nauk prawnych. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą
dziejom prawa sądowego na Śląsku. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach wczesnonowożytnych, reformy prawa w Rzeczypospolitej w schyłkowym okresie jej
istnienia). Autor monografii: Prawo karne w śląskich ordynacjach ziemskich.
EDYTA WŁODARCZYK jest asystentem w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa w Instytucie Historii Państwa i Prawa, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
UWr. Przedmiot jej badań naukowych, oprócz historii państwa i prawa, obejmuje w szczególności
prawo wyznaniowe i kanoniczne. Ponadto w 2015 r. ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na UWr.
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