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Członkowie Akademii Młodych 
Uczonych i Artystów wybrani Ü 5
Z Uniwersytetu Wrocławskiego członkami Akademii 
zostali czterej uczeni: dr Dariusz Buraczewski, mate-
matyk; dr Artur Krężel, chemik; dr hab. Marek Szydło,  
prof. UWr, prawnik; dr hab. Piotr Śniady, matematyk.

Polsko-Niemieckie Centrum 
Badawcze........................... Ü 12
Senat naszej uczelni powołał uchwałą z 28 X 2009 r. 
nową międzyuczelnianą jednostkę badawczą przy 
Uniwersytecie  Wrocławskim  –  Polsko-Niemieckie 
Centrum Badawcze Prawa Publicznego i Ochrony 
Środowiska (w kontekście międzynarodowym i eu-
ropejskim). Zarządowi przewodniczy prof. Jan Boć, 
dyrektorem wykonawczym z UWr jest prof. Konrad 
Nowacki.

Biblioteka Uniwersytecka... Ü 30

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (BUWr) jest 
jednostką  ogólnouczelnianą  spełniającą  zadania 
usługowe, dydaktyczne i naukowe. Ponadto jest ogól-
nodostępną biblioteką publiczną upowszechniającą 
naukę i kulturę w społeczeństwie. Mieści się w trzech 
budynkach. 

W hołdzie ofiarom 
katastrofy ........................... Ü 1

Na otwartym nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu 
12 kwietnia w Auli Leopoldyńskiej profesorowie, 
studenci i pracownicy administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego pożegnali ofiary tragicznej katastro-
fy samolotu prezydenckiego. 10 kwietnia zginęły 
pod Smoleńskiem najważniejsze osoby w państwie. 
W całym kraju zarządzono tygodniową żałobę na-
rodową. Zgromadzeni licznie w Auli uczcili minutą 
ciszy pamięć ofiar. 

Komisji  Bałkanistycznej  prze-
wodniczy prof. M. Semków... Ü 5

Wydział I Nauk Społecznych PAN na wniosek Komi-
tetu Słowianoznawstwa PAN powołał w listopadzie 
2009 r. Komisję Bałkanistyczną, której przewodniczą-
cą została prof. Milica Jakóbiec-Semków z Instytutu 
Filologii Słowiańskiej naszej uczelni.
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współpraca międzynarodowa

Polsko-Niemieckie Centrum Badawcze 
Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska

Swoją współpracę naukową sformalizowa-
ły w ten sposób zespoły badawcze Instytu-
tu Nauk Administracyjnych Wydziału Pra-
wa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz Centrum Nauk Praw-
nych  i  Administracyjnych  Brandenbur-
skiego Uniwersytetu Technicznego (BTU)  
w Chociebużu (Cottbus) w Niemczech. 
Uczeni będą zgłębiać wiedzę o porządku 
prawnym obu krajów w dziedzinie nauki 
i  badań,  szczególnie  interdyscyplinar-
nych, współpracować w przygotowaniu,  
a następnie realizowaniu projektów ba-
dawczych, w których zaangażowani będą 
także doktoranci obu uczelni, ponadto 
będą wymieniać publikacje, rozszerzać 
akademickie  programy  badawcze  oraz 
dążyć  do  współdziałania  i  współpracy  
z niemieckimi i polskimi instytucjami i fun-
dacjami naukowymi. 
Szczegółowe ustalenia dotyczące współ-
pracy zawiera porozumienie, które pod-
pisali 8 grudnia 2009 r. na spotkaniu na 
Uniwersytecie Brandenburskim rektorzy 
obu uczelni i jednocześnie członkowie 
Rady Nadzorczej tej jednostki prof. Ma-
rek Bojarski i prof. Walther Ch. Zimmerli 
(dr h.c. Stellenbosch University). 
24 marca 2010 r. rektorzy spotkali się po-
nownie,  tym  razem  na  Uniwersytecie 
Wrocławskim. Zatwierdzili wówczas na po-
siedzeniu  Polsko-Niemieckiego Centrum 
skład zarządu i jego przewodniczącego 
oraz dyrektorów wykonawczych tej jed-
nostki.
Zarządowi będzie przewodniczył prof. Jan 
Boć,  dyrektorami  wykonawczymi  będą 
prof. Lothar Knopp z BTU (dr h.c. UWr)  
i prof. Konrad Nowacki (UWr), członkami 
zarządu pozostają prof. Włodzimierz Grom-
ski (dziekan WPAiE), Wolfgang Schröder 
(kanclerz BTU) i dr Jan Hoffmann (BTU). 
Za obsługę administracyjno-finansową 
będą odpowiedzialne mgr Maja Kozłow-
ska z UWr i mgr Diana Stypuła z BTU.

S enat naszej uczelni powołał uchwa-
łą z 28 października 2009 r. nową 

międzyuczelnianą jednostkę badawczą 
przy Uniwersytecie Wrocławskim – Pol-
sko-Niemieckie centrum Badawcze Pra-
wa Publicznego i ochrony Środowiska 
(w kontekście międzynarodowym i euro-
pejskim), które przyjęło także nazwę an-
gielską german-Polish centre for Public 
Law and Environmental Network (within 
international and European issues) – gP 
PLEN.

Do Rady Kuratorów wybrane zostaną 
osoby, które pełnią istotną funkcję w obu 
krajach; wśród pierwszych kandydatek 
znalazła się konsul RFN we Wrocławiu pani 
Anette Bussmann.
Dr Jan Hoffmann omówił na spotkaniu pro-
pozycje logo, papieru firmowego i strony 
internetowej nowej jednostki. Prof. Konrad 
Nowacki obiecał, że o współpracy z Cot-
tbus pojawi się informacja na stronie in-
ternetowej Wydziału Prawa, Administracji  
i Ekonomii, także prof. Lothar Knopp za-
pewnił o podjęciu takich działań przez stro-
nę niemiecką. 
Dyskutowano nad tematami badawczy-
mi, zwracając uwagę na bezinwestycyj-
ne sposoby ochrony środowiska wyko-
rzystujące akty regulacyjne, a także na 
możliwość aplikowania o wsparcie do eu-
ropejskich programów pomocowych. Pla-
nuje się, że jedną z pierwszych publikacji 
nowo utworzonej jednostki będą refera-
ty XVI Polsko-Niemieckiego Kolokwium  

Administratywistów,  które  odbyło  się  we 
Wrocławiu w dniach 13–16 września 2009 r. 
i poświęcone było problematyce odpowie-
dzialności i kontroli w administracji. 
Zgromadzeni zastanawiali się także nad 
sprawami  organizacyjnymi,  m.in.  nad 
prowadzeniem  rachunkowości  związa-
nej z projektami. Na kolejnym spotkaniu  
w czerwcu w Cottbus sprawy te będą rów-
nież przedmiotem obrad.
Polsko-Niemieckie Centrum Badawcze Pra-
wa Publicznego i Ochrony Środowiska bę-
dzie częściowo finansowane przez dwa lata 
ze środków Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii UWr. Niezbędne dodatkowe 
koszty przygotowania wspólnych projek-
tów badawczych pokryje także Branden-
burski Uniwersytet Techniczny. W kolejnych 
latach działalność Centrum będzie finanso-
wana ze środków własnych pozyskanych  
z realizowanych projektów. 
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Obraduje Zarząd GP PLEN, od lewej: Wolfgang Schröder, prof. Włodzimierz Gromski, prof. Lothar Knopp, 
prof. Konrad Nowacki, prof. Jan Boć, dr Jan Hoffmann 

Obradom przewodniczą rektorzy obu uczelni: prof. Walther Ch. Zimmerli i prof. Marek Bojarski


