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Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru, skracania i redago-
wania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczo-
nych listów i opinii. Materiałów niezamówionych redakcja nie 
zwraca. Wykorzystanie materiałów zawartych w „PU” możliwe 
tylko za zgodą redakcji.
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Od redakcji
Człowiek to istota, która lubi myśleć, że dokonuje znaczących wyborów. O tym, 

czy dzieje się tak naprawdę, decyduje jednak dopiero mijający czas. Ba, owa wery-
fikacja, ocena, najczęściej następuje wtedy, gdy zainteresowanie traci – przeważnie 
z przyczyn naturalnych – nawet główny zainteresowany. Dziś możemy tylko zgady-
wać, co wyda się istotne kronikarzom za sto, dwieście czy tysiąc lat. Czy odnotują 
wybór nowego rektora UWr, jego przyszłe decyzje? A może postawią pomnik na-
ukowcom, którzy potwierdzili istnienie fal grawitacyjnych? Nie wiemy. Ale zapewnij-
my potomnym jak najwięcej materiałów źródłowych. Podejmujmy trudne, odważne, 
mądre decyzje, nawet jeśli ich efekty nie będą widoczne od razu. Działajmy, póki czas 
jest po naszej stronie.

Sprostowanie
W „PU” nr 5/210/2015 na stronie II 

okładki błędnie podano: „Kamilla Kędzia
-Jasińska (p.o. red. nacz.), Agata Kreska
(red. nacz.)”, powinno być: „Kamilla 
Kędzia-Jasińska, Agata Kreska (redaktor
naczelna)”. W „PU” nr 1/211/2016 na stro-
nie II okładki błędnie podano: „Kamilla
Kędzia-Jasińska (p.o. red. nacz.)”, powin-
no być: „Kamilla Kędzia-Jasińska, Agata
Kreska (redaktor naczelna)”. Za obydwie
pomyłki serdecznie przepraszamy.
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Nagrody, wyróżnienia, gremia

Prof. Nowacki  
doktorem honoris causa

W uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz 
rozwoju stosunków i współpracy polsko- 
-niemieckiej w obszarze nauk prawnych, 
prof. Konrad Jerzy Nowacki, długoletni pra-
cownik Instytutu Nauk Administracyjnych
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
UWr, został uhonorowany tytułem doktora
honoris causa Brandenburskiego Uniwersyte-
tu Technicznego Cottbus–Senftenberg (BTU).

Na uroczystości 9 lutego wśród gości licz-
nie reprezentowany był świat nauki, w tym 
przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, 
m.in. rektor UWr prof. Marek Bojarski, dzie-
kan WPAE, prof. UWr Włodzimierz Gromski 
oraz dyrektor INA, prof. Adam Błaś. Obecni
byli również bliscy współpracownicy Jubilata, 
prof. Jan Boć oraz prof. Jerzy Supernat. Stronę 
niemiecką reprezentowali m.in. kanclerz BTU, 
Wolfgang Schröder, dziekan Wydziału Nauk
o Środowisku i Techniki Postępowania, prof.
Michael Schmidt, a także nowo wybrany dzie-
kan Wydziału ds. Gospodarki, Prawa i Nauk
Społecznych, prof. dr. Eike Albrecht.

Zarówno obecni na uroczystości, jak 
i recenzenci postępowania w sprawie nada-
nia prof. Nowackiemu tytułu doktora honoris 
causa, podkreślali pionierski charakter kom-
paratystycznych badań prof. Nowackiego na 
BTU, a tym samym jego nieoceniony wkład 
w rozwój nauki polskiego, europejskiego oraz 
międzynarodowego prawa administracyjnego 

i ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście 
integracji europejskiej i konieczności harmoni-
zacji polskich przepisów prawa do wymagań 
unijnych. Zaakcentowano walor poznawczy 
prowadzonych przez niego badań w aspekcie 
popularyzacji znajomości polskiego prawa 
w Niemczech oraz prawa niemieckiego w Pol-
sce. Podkreślono również wielopłaszczyznową 
działalność dydaktyczną prof. Nowackiego, 
w szczególności promocję nauki polskiej za 
granicą, realizowaną w drodze licznych wy-
kładów i wystąpień na BTU, a także poprzez 
organizację wielu wartościowych konferen-
cji i sympozjów międzynarodowych, celem 
umożliwienia dialogu pomiędzy naukowcami 
i badaczami obu krajów. Na zakończenie uro-
czystości, wszyscy zgodnie orzekli, iż dorobek 
naukowy prof. Nowackiego, potęgowany jego 
postawą życiową, wielkim sercem i niezwykłą 
skromnością, w pełni zasługuje na uhonoro-
wanie go najwyższą godnością uniwersytecką.

Prof. Konrad Jerzy Nowacki swoją dzia-
łalność naukowo-badawczą na BTU w Cott-
bus rozpoczął w 2001 r. Początkowo jako 
profesor gościnny tejże uczelni, a od 2002 
r. jako współdyrektor tamtejszego Centrum
Nauk Prawnych i Administracyjnych (ZfRV),
wspólnie z dyrektorem zarządzającym Cen-
trum, prof. Lotharem Knoppem – inicjatorem 
wszczęcia postępowania w sprawie nadania
tytułu doktora honoris causa, stworzył tan-
dem naukowy prowadzący szeroko zakrojone 
badania komparatystyczne w dziedzinie pra-
wa administracyjnego i ochrony środowiska.
Prof. Nowacki był lub jest koordynatorem

Dr Mariusz Kozerski z Instytutu Studiów Mię-
dzynarodowych (Wydział Nauk Społecznych) 
został laureatem tegorocznej – trzynastej już 
– edycji konkursu o nagrodę naukową „Leopol-
dina”. Niemiecko-polskie kuratorium nagrodzi-
ło go za pracę Reorganizacja obszaru związko-
wego RFN w dyskursie politycznym lat 1948/49 
–1990. Laureat odbierze nagrodę podczas uro-
czystego posiedzenia Niemiecko-Polskiego
Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego 
7 maja 2016 r. w Auli Leopoldyńskiej.

Nagroda naukowa „Leopoldina” ustano-
wiona została w 2003 r. przez Niemiecko--
Polskie Towarzystwo UWr celem wspierania 
adeptów nauki na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Może być przyznana ukończonej pracy 

Dr Kozerski z Leopoldiną

licznych projektów naukowych o charakterze 
transgranicznym. Jest inicjatorem, organiza-
torem, aktywnym uczestnikiem, jak również 
tłumaczem wielu konferencji i sympozjów 
międzynarodowych, zwłaszcza znanych wśród 
administratywistów w Niemczech i Polsce 
polsko-niemieckich kolokwiów administraty-
wistycznych. Jest wykładowcą, promotorem, 
autorem wielu cenionych publikacji zarówno 
w języku polskim jak i niemieckim, redaktorem 
wspólnej polsko-niemieckiej serii wydawniczej 
„Prawo Publiczne Porównawcze”, publikowa-
nej w wydawnictwie Kolonia Limited Wrocław. 
Jest współzałożycielem polsko-niemieckiej 
jednostki naukowo-badawczej German-Polish 
Centre for Public Law and Environmental Ne-
twork (GP PLEN), działającej od 2009 r. celem 
pogłębiania wiedzy o porządkach prawnych 
obu krajów oraz realizacji ponadgranicznych 
projektów badawczych z dziedziny prawa, bę-
dącej gwarancją kontynuowania zainicjowa-
nego przez prof. Nowackiego kierunku badań 
również w dalszej przyszłości.

Diana Stypuła

naukowej z dziedziny nauk humanistycznych, 
uwzględniającej zagadnienia relacji niemie-
cko-polskich i problematykę europejską. 
Nominowane mogą być prace, które zostały 
opublikowane bądź przyjęte do druku w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Wysokość przyznawanej 
corocznie nagrody wynosi 20 000 złotych. Od 
2015 r. przyznawana jest przez Fundację Pro-
fesora Norberta i Barbary Heisigów.

Dr Mariusz Kozerski – adiunkt w Zakładzie 
Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów 
Międzynarodowych. Autor monografii Polityka 
europejska Bawarii na przełomie XX i XXI wie-
ku, Reorganizacja obszaru związkowego RFN 
w dyskursie politycznym lat 1948/1949–1990 
oraz innych publikacji poświęconych zagad-
nieniom niemieckiego federalizmu i historii 
powojennych Niemiec. Koordynator ds. ewalu-

acji w ISM w latach 2005–2012, współopiekun 
Niemcoznawczego Koła Naukowego „Part-
ner” (2006–2012) oraz koordynator ECTS na 
specjalności niemcoznawczej (2010). Stypen-
dysta Fundacji Konrada Adenauera i Herberta 
Quandta oraz Niemieckiej Centrali Wymiany 
Akademickiej (DAAD).

Marta Kuc
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