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jubileusze

J ubileusz dziesięciolecia istnienia 
Centrum Nauk Prawnych i Admini-

stracyjnych na Brandenburskim Uni-
wersytecie Technicznym w Cottbus 
świętowano 25 października.

Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych 
(ZfRV), założone w  2002 roku, jest filarem 
Centrum Badawczego Prawa Publicznego 
i  Ochrony Środowiska (GP PLEN – German-
-Polish Centre for Public Law and Environ-
mental Network), wspólnej polsko-niemiec-
kiej jednostki badawczej Uniwersytetu Wro-
cławskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu 
Technicznego w Cottbus. GP PLEN powstałe 
w grudniu 2009 roku pod nadzorem rekto-
ra naszej uczelni i  prezydenta BTU Cottbus 
wzmocniło istniejącą już współpracę nauko-
wą polsko-niemiecką. Podmiotem Centrum 
Badawczego Prawa Publicznego i  Ochrony 
Środowiska z naszej strony jest Wydział Prawa, 
Administracji i  Ekonomii wraz z  Instytutem 
Nauk Administracyjnych, po stronie niemiec-
kiej – Centrum Nauk Prawnych i Administra-
cyjnych. GP PLEN zajmuje się pogłębianiem 
wiedzy o porządkach prawnych obu krajów, 
realizacją ponadgranicznych interdyscypli-
narnych projektów badawczych z dziedziny 
prawa publicznego, nauk administracyjnych 
i prawa ochrony środowiska. Z  tej okazji na 
uroczystość jubileuszową przybyła także de-
legacja z naszej uczelni na czele z rektorem 
prof. Markiem Bojarskim i  dziekanem prof. 
Włodzimierzem Gromskim. W delegacji byli 
z naszej uczelni prof. Konrad Nowacki i prof. 
Jan Boć, a także prezes zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu dr inż. Marek 
Mielczarek.

Założyciel jednostki, dyrektor zarządzający 
Centrum Nauk Prawnych i  Administracyj-
nych, prof. Lothar Knopp, powitał na uro-
czystości wielu przedstawicieli ze świata 
nauki, polityki, gospodarki i wymiaru spra-
wiedliwości, których obecność – jak wyraził 
to w słowie powitalnym – „jest ogromnym 
uznaniem dla Centrum, jego kierownictwa 
oraz współpracowników”. W  uroczystości 
wzięli udział najważniejsi, wieloletni partne-
rzy naukowi Centrum z Polski, czyli przed-
stawiciele Uniwersytetów Wrocławskiego, 
Opolskiego, Szczecińskiego i  Toruńskiego 
oraz członkowie kuratorium wspólnej jed-
nostki naukowej Uniwersytetu Wrocław-
skiego i BTU Cottbus – GP PLEN. W czasie 
spotkania mogli oni wspólnie z niemieckimi 
przyjaciółmi cieszyć się z owoców dotych-
czasowej pełnej sukcesów współpracy pol-
sko-niemieckiej.
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. 
Marek Bojarski wygłosił w tym dniu uroczy-
sty odczyt na temat długoletniej współpra-
cy naukowej między oboma uniwersyteta-
mi pt. „A decade of successful cooperation 
in legal studies between the University  
of Wrocław and Brandenburg University  
of Technology”. Rektor Bojarski podkre-
ślał znaczenie działalności Centrum Nauk 
Prawnych i Administracyjnych. Przypomniał 
początki jednostki w  2002 roku, kiedy to 
jeszcze przed jej założeniem rozpoczęła się 
współpraca między prof. Lotharem Knop-
pem z  Brandenburskiego Uniwersytetu 
Technicznego w  Chociebużu a  prof. Kon-
radem Nowackim z  Instytutu Nauk Admi-
nistracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Powstanie Centrum stanowiło ważny krok 
na drodze budowania i  rozwoju polsko-

-niemieckich relacji naukowych, tych zinsty-
tucjonalizowanych, jednak – jak podkreślał 
rektor Bojarski – relacje nie ograniczały się 
do stosunków naukowych, lecz doprowa-
dziły do współpracy kulturalnej, wymiany 
doświadczeń, a czasami do głębokich wię-
zów i przyjaźni. 
Rektor UWr wyraził przekonanie, że władze 
naszej uczelni doceniają wkład i zaangażo-
wanie naukowców po obu stronach granicy 
zarówno w  polsko-niemiecki transfer wie-
dzy, jak i  dialog między krajami sąsiadują-
cymi. Właśnie za takie zaangażowanie – jak 
przypomniał rektor Bojarski – prof. Knopp 
został nagrodzony Złotym Medalem UWr 
oraz uhonorowany tytułem doktora honoris 
causa Uniwersytetu Wrocławskiego, z kolei 
Wolfgang Schröder – kanclerz BTU – otrzy-
mał Medal Jubileuszowy, a niedawno Złoty 
Medal UWr, jako pierwszy kanclerz uniwer-
sytetu z Niemiec. Na zakończenie odczytu 
rektor Bojarski życzył wszystkim naukow-
com, doktorantom, asystentom i  pracow-
nikom administracyjnym Centrum Nauk 
Prawnych i Administracyjnych oraz Centrum 
Badawczego Prawa Publicznego i Ochrony 
Środowiska po obu stronach granicy dalszej 
owocnej i  przyjaznej współpracy polsko-
-niemieckiej.
Na temat znaczenia współpracy polsko-
-niemieckiej na polu naukowym mówili 
również: ambasador Polski w  Niemczech 
Andrzej Szynka, dziekan Wydziału Prawa, 
Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Włodzimierz Gromski, 
prorektor ds. nauki i współpracy międzyna-
rodowej Uniwersytetu Szczecińskiego prof. 
Marek Górski, a  także dyrektor założyciel 
Centrum Nauk Prawnych i  Administracyj-
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Rozmowy w kuluarach, w środku prof. Konrad Nowacki, członek dyrektorium 
założycielskiego Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych w Cottbus 

Przemawia prof. Lothar Knopp, założyciel jednostki, 
dyrektor zarządzający Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych w Cottbus
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nych, inicjator wszelkiej współpracy pol-
sko-niemieckiej z  ramienia Centrum, pro-
fesor BTU jeszcze przed rokiem 2002, prof. 
Konrad Nowacki z  Instytutu Nauk Admini-
stracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
profesor prawa administracyjnego i prawa 
ochrony środowiska.
Ze strony niemieckiej w uroczystości wzięli 
udział m.in. minister ds. nauki, badań i kul-
tury Kraju Związkowego Brandenburgii 
prof. Sabine Kunst, prezydent BTU Cott-
bus prof. Walther Ch. Zimmerli oraz konsul 
generalny Niemiec we Wrocławiu dr Gott-
fried Zeitz.
Część oficjalna uroczystości, pod hasłem 
„Prawo i  technika”, odbyła się w  Sali Przy-
sięgłych Sądu Okręgowego w Cottbus. Przy 
brzmieniu kwartetu smyczkowego uroczy-
stość otworzył prof. Lothar Knopp, udziela-
jąc głosu przybyłym gościom. Po słowach 
powitalnych i  krótkich wystąpieniach wy-
głoszony został uroczysty odczyt przez prof. 
Marka Bojarskiego oraz dwa referaty facho-
we na temat konieczności istnienia i  insty-
tucjonalizacji nauk prawnych na uniwersy-
tetach technicznych przez byłego profesora 

Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą prof. Franza Josepha 
Peine („Recht und Technik“) oraz prof. Lo-
thara Knoppa („Rechtswissenschaften an 
technischen Universitäten mit einem Fokus 
auf das Zentrum für Rechts- und Verwal-
tungswissenschaften”).
Prof. Knopp powiedział m.in.: „Na ba-
zie umowy kooperacyjnej oraz poprzez 
utworzenie wspólnej polsko-niemieckiej 
jednostki badawczej German-Polish Cen-
tre for Public Law and Environmental Ne-
twork na Brandenburskim Uniwersytecie 
Technicznym w  Cottbus Centrum Nauk 
Prawnych i  Administracyjnych oraz Uni-
wersytet Wrocławski z  Wydziałem Prawa, 
Administracji i Ekonomii wzmocniły współ-
pracę naukową, w którą chętnie angażują 
się naukowcy z  Niemiec i  Polski, a  co wy-
miernie potwierdzają wspólne projekty, 
publikacje i  inne działania”, i  dodał: „Cen-
trum Nauk Prawnych i  Administracyjnych 
w  pełni sprostało nałożonym sobie wy-
sokim wymaganiom zarówno w  działal-
ności naukowej, jak i  badawczej. Jest ono 
odpowiedzialne za organizację, koordy-

nację i nadzorowanie nauczania prawa na  
22 kierunkach studiów, obejmujące  80 
godzin dydaktycznych w  semestrze, przy  
3350 studiujących. Od powstania Centrum 
Nauk Prawnych i Administracyjnych udało 
się pozyskać i  trwale związać z  uczelnią 
kadrę kształcącą, w  tym wielu uznanych 
ekspertów z  zewnątrz. W  odniesieniu do 
badań naukowych udało się pozyskać środ-
ki zewnętrzne na przeprowadzenie projek-
tów z  zakresu prawa międzynarodowego, 
europejskiego, krajowego prawa ochrony 
środowiska, o których to niektóre fakultety 
prawa mogą tylko pomarzyć. A to osiągnę-
liśmy na uniwersytecie technicznym!”.
Jubileusz zakończył się w  cottbuskiej ga-
lerii sztuki Dieselkraftwerk wieczornym 
przyjęciem połączonym z  projekcją video 
prezentującą poszczególne etapy rozwoju 
i najważniejsze wydarzenia z dziesięciolet-
niej działalności Centrum („10 Jahre ZfRV – 
Rückblick und Impressionen ausgewählter 
Veranstaltungen”).

Diana Stypuła
(kad, bd) 

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale 
Universitatis Wratislaviensis

im. Profesora Jana Mozrzymasa

Program wykładów w styczniu 2013 r.
Wtorki w godz. 17.15–19.15, sala im. J. Czekanowskiego
Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35

8 stycznia 2013 r.
prof. Maciej Nowak
prof. Beata Zagórska-Marek
CHIRALNOŚĆ W ŚWIECIE MATERII 
NIEOŻyWIONEJ I W ŚWIECIE ISTOT 
ŻyWyCH
1. Spontaniczne łamanie ciągłych 

symetrii
2. Symetria chiralna w świecie cząstek 

elementarnych – dlaczego musi 
zostać złamana?

3. Chiralność żywych struktur i 
życiowych procesów – ezoteryczny 
kaprys czy uniwersalna zasada?

4. W prawo czy w lewo – swoboda 
wyboru czy nakaz?

15 stycznia 2013 r.
prof. Paweł Rudawy
CZŁOWIEK JAKO MIESZKANIEC 
WSZECHŚWIATA – WPŁyW ŚRODOWISKA 
KOSMICZNEGO NA ŻyCIE NA ZIEMI

1. Zderzenia (impakty)
2. Aktywność Słońca
3. Wpływ okresowych zmian orbity 

Ziemi na klimat
prof. Krzysztof Migała 
– wprowadzenie do dyskusji

zaprasza
prof. Adam Jezierski

jubileusze


