
 

UCHWAŁA NR 31/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 6 maja 2020 r. 
 

w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 
 
Na podstawie § 22 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą  
Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28  
ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. 2019 poz. 182, z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:  
   

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego pozytywnie opiniuje wnioski o nagrody ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz całokształt dorobku w roku 2019 dla 
wymienionych poniżej nauczycieli akademickich: 

1) za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej: dr hab. Andrzej Bodył; 

2) za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej zespół w składzie: 

a) prof. dr hab. Wanda Patrzałek, 

b) dr Michał Cebula, 

c) dr Aleksandra Perchla-Włosik, 

d) dr Joanna Wardzała; 

3) za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej: dr hab. Ewa Banaszak; 

4) za całokształt dorobku: prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński. 
 

§ 2. Opinie o zasadności wystąpienia z wnioskami zawierają załączniki nr 1-4 do uchwały. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załączniki do uchwały Nr 31/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 6 maja 2020 r. 

 
Załącznik nr 1 

 
Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za osiągnięcia w zakresie 

działalności naukowej dla dr. hab. Andrzeja Bodyła. 
 

Osiągnięcie naukowe dr. hab. Andrzeja Bodyła zatytułowane jest „Mechanizmy ewolucji różnych 
typów plastydów: ich nabywanie, modyfikacje oraz utraty” i tworzy je cykl 21 prac. Dr hab. A. 
Bodył jest jedynym albo pierwszym autorem w aż 17 z nich. Prace te zostały opublikowane w 
prestiżowych czasopismach naukowych z listy JCR. Sześć z nich ma w obecnej punktacji MNiSW 
200 pkt. Opublikowały je: Current Biology, Biological Reviews, Molecular Biology and Evolution, 
Trends in Ecology and Evolution oraz Trends in Microbiology, a ich obecny impact factor wynosi 
od 9,2 do 15,2. Łączna liczba punktów dla osiągnięcia naukowego dr. hab. A. Bodyła wynosi 
2200, jego sumaryczny impact – 86, a jego współczynnik Hirscha – 11. 

Osiągnięcie naukowe dr. hab. A. Bodyła poświęcone jest różnym aspektom ewolucji plastydów 
znanych również jako chloroplasty. Plastydy są osobliwymi organellami komórkowymi, które 
powstały z organizmów wolnożyjących, takich jak sinice, na drodze endosymbiozy. 
Przeprowadzają one fotosyntezę i są podstawą funkcjonowania naszej biosfery. Jednak organelle 
te zaangażowane są nie tylko w fotosyntezę, ale również szereg ważnych funkcji 
niefotosyntetycznych, takich jak biosynteza hemu, aminokwasów i kwasów tłuszczowych. 
Plastydy występują u roślin lądowych oraz bardzo różnych grup glonów, które tworzą imponującą 
część współczesnego drzewa życia. Znaleziono je również u pasożytnich protistów, takich jak 
apikompleksy, które powodują malarię i toksoplazmozę. 

Ewolucja plastydów jest bardzo złożona i ciągle niejasna. Dlatego stanowi prawdziwy „gorący 
temat” we współczesnej biologii. Niemieccy biolodzy ewolucyjni, S. B. Gould, U. G. Maier oraz 
W. F. Martin, stwierdzili wyraźnie w swoim artykule z Current Biology (2015), że o atrakcyjności 
tego tematu stanowi jego trudność. Trudność ta wynika z tego, że plastydy wyewoluowały na 
drodze kilku typów endosymbioz, takich jak endosymbiozy pierwotne, wtórne i trzeciorzędowe, 
w których endosymbiontami były zarówno prokariotyczne, jak i eukariotyczne organizmy. Jednak 
liczba tych endosymbioz oraz ich przebieg są ciągle niejasne. Dr hab. A. Bodył włącza się bardzo 
aktywnie w tę dyskusję proponując nowe rozwiązania w postaci hipotez oraz modeli, które 
uzupełniane są gruntownymi analizami bioinformatycznymi. Rozwiązania te uzyskują następnie 
potwierdzenie i doprowadzają do zmiany myślenia w tej ważnej dziedzinie naszej wiedzy. 

Dobrym przykładem dużej predyktywności hipotez oraz modeli dr. hab. A. Bodyła jest jego 
hipoteza o organellowej naturze chromatoforów u ameby skorupkowej Paulinella chromatophora. 
Wcześniej uważano, że transformacja sinicy w plastyd pierwotny dokonała się tylko raz u przodka 
supergrupy Archaeplastida (=królestwo Plantae). W pracy z Trends in Microbiology (2006) 
dowodził on, że chromatofory są organellami komórkowymi przypominającymi plastydy 
pierwotne, poddając w ten sposób w wątpliwość paradygmat o rzadkości transformacji 
endosymbionta w organellum. W kolejnych trzech pracach, opublikowanych w Plant Biology 
(2010), Journal of Phycology (2010) oraz Theory in Biosciences (2012), dr hab. A. Bodył wykazał, 
że chromatofory posiadają system importu białek. Obecnie jest już w pełni jasne, że są one 
organellami. Praca z Plant Biology (2010) została scharakteryzowana przez prof. J. Archibalda w 
jego książce „One plus one equals one” wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Cambridge w 
2014 r. 

Dr hab. A. Bodył wniósł również bardzo duży wkład w poznanie ewolucji dużej grupy plastydów 
wielobłonowych, które otoczone są przez trzy lub cztery błony. Plastydy te występują u protistów 
(są tam nie tylko glony, ale również pierwotniaki, np. apikompleksy), które prof. T. Cavalier-
Smith zaliczył w 1999 r. do bardzo dużego taksonu nazwanego Chromalveolata. Hipoteza 
Chromalveolata stała się bardzo szybko paradygmatem, w który praktycznie nikt nie 
powątpiewał, i bardzo szybko trafiła też do podręczników włączając podręczniki biologii ogólnej. 
Można o niej przeczytać na przykład w „Biologii” Campbella i in. (2013) oraz „Biologii” Solomon 
i in. (2014). W 2005 r. dr hab. A. Bodył opublikował w Journal of Phycology pierwszą kompletną 
krytykę tej hipotezy, np. zaproponował alternatywną interpretację drzew filogenetycznych 
GAPDH, które były traktowane jako niepodważalny dowód jej prawdziwości. Poglądy wyrażone 
w tej pracy były w tamtym czasie rodzajem „herezji”, ale prof. J. Palmer, wybitny biolog 
ewolucyjny, nazwał je w jednej ze swoich publikacji (Rice i Palmer 2006 BMC Biology) poważnym 
wyzwaniem dla hipotezy Chromalveolata. Wyzwanie to było na tyle poważne, że doprowadziło 
ostatecznie do odrzucenia paradygmatu chromalweolatowego. 
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Kolejnym ważnym krokiem uczynionym przez dr. hab. A. Bodyła w kierunku rozwiązania zagadki 
ewolucji plastydów chromalweolatowych jest jego praca opublikowana w Biological Reviews 
(2018). We wcześniejszych pracach z European Journal of Phycology (2006) oraz Trends in 
Ecology and Evolution (2009) postulował on wielokrotne poziome transfery tych plastydów. 
Jednak dr hab. A. Bodył nie zajmował się w nich mechanizmem tych transferów. Powszechnie 
przyjmuje się, że plastydy chromalweolatowe były nabywane przez heterotroficzne protisty od 
całych komórek glonów pochłoniętych na drodze fagocytozy. Są to kolejne paradygmaty we 
współczesnych badaniach nad ewolucją plastydów. W pracy z Biological Reviews (2018) dr hab. 
A. Bodył zaproponował, że plastydy chromalweolatowe były wielokrotnie „wykradane” z komórek 
glonów przez heterotroficznych gospodarzy na drodze myzocytozy przy pomocy specjalnej 
szypułki przypominającej słomkę do napojów. Według dr. hab. A. Bodyła gospodarze ci 
wydobywali i pobierali ze swoich ofiar nie tylko ich plastydy, ale również jądra i umieszczali je w 
oddzielnych kompartmentach. 

Krótkie naświetlenie problematyki chromatoforów P. chromatophora oraz plastydów 
chromalweolatowych jasno pokazuje, że dr hab. A. Bodył podąża „szerokim frontem” w swojej 
działalności naukowej, co wymaga od niego zdobywania i przetwarzania bardzo dużych ilości 
informacji. Jednak pole jego zainteresowań naukowych jest znacznie szersze. Dr hab. A. Bodył 
zajmował się również (1) utratą zdolności do fotosyntezy u glonów, (2) procesem utraty 
plastydów u trypanosom i leishmanii, (3) importem białek do plastydu niefotosyntetycznego u 
pasożytniczych apikompleksów, (4) mechanizmem transportu białek przez błonę periplastydową 
w plastydach czterobłonowych, (4) ewolucją osobliwego „minikółkowego” genomu plastydowego 
u bruzdnic oraz (5) kierowaniem białek plastydowych do innych organelli niż plastyd (np. 
mitochondriów i peroksysomów) w komórkach glonów. 

Dr hab. A. Bodył podjął się ambitnego planu zmiany myślenia w zakresie ewolucji plastydów, 
trochę na miarę „rewolucji” naukowej. Do zmiany tego myślenia potrzebna jest zmiana 
paradygmatów. Jednak powyższa charakterystyka wskazuje, że, chociaż nie jest to łatwe, to 
realizuje on w skuteczny sposób swój cel. Zrozumienie mechanizmów ewolucji plastydów jest 
bardzo ważne nie tylko z poznawczego, ale również gospodarczego punktu widzenia. Umożliwi 
ono bowiem w przyszłości pomyślne tworzenie organizmów chimerycznych składających się z 
różnych typów plastydów oraz różnych rodzajów komórek gospodarzy. 

Należy jeszcze dodać, że dr hab. A. Bodył był przez 12 lat w zarządzie międzynarodowego 
towarzystwa naukowego International Society for Evolutionary Protistology, którego jednym z 
współzałożycieli była Lynn Margulis. W 2006 r. organizował we Wrocławiu dużą 16 konferencję 
tego towarzystwa. Dr hab. A. Bodył pełni funkcję Review Editor w Frontiers in Plant Science (100 
pkt. w obecnej punktacji MNiSW) oraz Associate Editor w Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 
W 2014 r. edytował wspólnie z prof. B. Zagórską-Marek zeszyt tematyczny „Evolution of plant 
cells” dla Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Jest regularnie proszony o recenzje prac 
nadsyłanych do prestiżowych czasopism naukowych, takich jak Current Biology, New Phytologist 
czy Scientific Reports. 
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Załącznik nr 2 
 

Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za osiągnięcia w zakresie 
działalności dydaktycznej dla zespołu w składzie: prof. dr hab. Wanda Patrzałek,  

dr Michał Cebula, dr Aleksandra Perchla-Włosik, dr Joanna Wardzała. 
 
Kierunki studiów socjologii ekonomicznej II stopnia i I stopnia to pierwsze tego rodzaju 
realizowane na uczelniach publicznych, w których:  
- łączy się wiedzę z różnych dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki socjologiczne, psychologię, 
filozofię, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej  
i mediach,   
- uzyskuje się praktyczne umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w celu rozwiązania 
konkretnych problemów i wyznaczania sposobów działania. Studenci tych kierunków 
wykorzystują wyniki empirycznych badań socjoekonomicznych oraz dane zastane, w różnych 
obszarach praktyki społecznej (między innymi: w administracji, polityce społecznej, podmiotach 
gospodarczych, podmiotach III sektora), potrafią zaprojektować profesjonalne badania  
(np. marketingowe), opracowują strategie komunikacji rynkowej, tworzą rekomendacje dla 
biznesu. 
- integruje się wiedzę akademicką z praktyką w podmiotach rynkowych (moduł kształcenia 
dualnego), 
- stosuje się różnorodne formy kształcenia: np. warsztaty/ćwiczenia terenowe, wizyty studyjne, 
mini projekty badawcze, wystąpienia i prezentacje publiczne, obok klasycznych metod wykładów 
i ćwiczeń. 

Wkład twórczy prof. dr hab. Wandy Patrzałek polega na wygenerowaniu idei i opracowaniu 
projektu oraz programów studiów kierunku Socjologia ekonomiczna II stopnia stanowiących 
kontynuację studiów I stopnia  dającym możliwość dalszego kształcenia na studiach III stopnia 
w Kolegium Doktorskim Socjologii w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
kształcącej nowe kadry dydaktyczne dla kierunku. Stosowane przez kandydatkę metody 
dydaktyczne oparte są na jej interdyscyplinarnym wykształceniu i wnoszą innowacyjny wkład w 
rozwój kształcenia i poprawę jego jakości, poprzez przekazywanie studentom wiedzy z zakresu 
różnych dyscyplin: nauk socjologicznych, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości 
ujmujących zagadnienia funkcjonowania procesów gospodarczych w perspektywie relacji 
społecznych i kulturowych, rozszerzające spectrum analiz ekonomicznych o konteksty 
socjologiczne, psychologiczne, komunikacyjne zmieniające współczesne spojrzenie na kwestie 
racjonalności ekonomicznej podmiotów rynkowych.  

Dorobek publikacyjny prof. W. Patrzałek obejmuje około 160 pozycji dotyczących zmian 
ekonomicznych, współczesnej konsumpcji, zachowań podmiotów rynkowych oraz mediów 
tradycyjnych i mobilnych, jest wykorzystywany w celu poprawy jakości kształcenia. 

Szczególny wkład prof. W. Patrzałek polega na wdrożeniu dualnego modelu kształcenia 
studentów socjologii ekonomicznej II i I stopnia stanowiący wynik współpracy z otoczeniem 
społeczno-ekonomicznym w realizacji programu dydaktycznego kierunków. Kandydatka zdobyła 
dwa certyfikaty dla kierunku socjologia ekonomiczna I stopnia Certyfikat Akredytacyjny „Studiów 
z Przyszłością” 2019 oraz Certyfikat Nadzwyczajny Lidera Jakości Kształcenia wraz ze statuetką 
Studia z Przyszłością 2019 Lider Jakości Kształcenia w ramach IV edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studiów z Przyszłością”  organizowanego 
przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  

Prof. W. Patrzałek w 2019 zajęła 2 miejsce w głosowaniu studentów za pośrednictwem 
Facebooka na najlepszego wykładowcę wśród wrocławskich uczelni  z liczbą 1750 głosów 
organizowanym przez studenckie Radio LUZ działającego przy Politechnice Wrocławskiej.  

W związku z utworzeniem kierunku socjologia ekonomiczna II stopnia tryb stacjonarny powstała 
monografia W. Patrzałek, Dekonsumpcja. Motywy. Cele. Funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, ss. 203, której treści wchodzą do programu 
autorskiego przedmiotu wykładanego  przez kandydatkę na kierunku socjologia ekonomiczna  
II stopnia Konsumpcjonizm i dekonsumpcja a cele rozwoju zrównoważonego.   

Kandydatka wypromowała kadry dla kierunków socjologia ekonomiczna będąc promotorem  
8 zakończonych przewodów doktorskich (4 wyróżnionych), w tym 3 zatrudnionych w kierowanym 
Zakładzie Zachowań Konsumenckich ubiegających się o nagrodę dydaktyczną MNiSW, a także 
objęła opieką 4 doktorantów, którzy w przyszłości zasilą kadry zakładu. Ponadto zrecenzowała  
5 wniosków habilitacyjnych w tym pracowników samodzielnych realizujących wykłady i seminaria 
na kierunkach socjologii ekonomicznej.  
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Oryginalny wkład dydaktyczny dr Michała Cebuli polega na wykorzystaniu w programie 
kształcenia wyników badań własnych w dziedzinie: socjologii konsumpcji i struktur społecznych 
(projekt badawczy NCN), a także na opracowaniu efektów kształcenia dla kierunków socjologia 
ekonomiczna II stopnia i I stopnia, tj. wskazaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie 
studenci uzyskają po zakończeniu cyklu edukacyjnego. Kandydat przygotował matrycę pokrycia 
efektów uczenia się określonych w charakterystykach II i I stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
przez efekty kierunkowe. 

Działalność dydaktyczną kandydata cechuje stosowanie różnorodnych i innowacyjnych metod 
kształcenia i oceny ich efektów. Przy realizacji zajęć „Metody i techniki badań rynkowych” 
studenci wykonują (indywidualnie i zbiorowo) zadania badawcze o charakterze praktycznym a 
także zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami w zakresie badań społecznych (tzw. studia 
przypadków).  

Wkładem w rozwój kształcenia i poprawę jego jakości  dr M. Cebuli jest działalność publikacyjna 
obejmująca artykuły w najważniejszych polskich periodykach socjologicznych: „Studia 
Socjologiczne”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Przegląd Socjologiczny”.  

Dr Aleksandra Perchla-Włosik posiadając interdyscyplinarne wykształcenie w ramach 
otworzonego kierunku studiów „Socjologia ekonomiczna” (studia II stopnia, profil kształcenia: 
ogólnoakademicki) nawiązała współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, firmami 
zajmującymi się badaniami marketingowymi, marketingiem politycznym, PR oraz narzędziami 
tworzenia oraz zarządzania marką i reklamą a także podmiotami zarządzającymi 
funkcjonowaniem sfery publicznej i samorządowej. Wkład kandydatki polegał na nawiązaniu 
współpracy w ramach realizacji przedmiotów takich jak zarządzanie marką i reklamą, dzięki 
której możliwe będą wizyty studyjne studentów służące zapoznaniu się z praktyką  w wyżej 
wymienionych obszarach rynku. 

Działalność publikacyjna dr A. Perchli-Włosik obejmuje w obszar socjologii ekonomicznej  
i socjologii konsumpcji, zachowań konsumenckich oraz metodologię badań socjo-ekonomicznych 
i jest wykorzystywana w pracy dydaktycznej ze studentami.  

Dr Joanna Wardzała poprzez stałą współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu 
w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla dzieci „Ekonomiczny Uniwersytet 
Dziecięcy" (EUD) wykorzystuje doświadczenia w doskonaleniu metod kształcenia. W 
doskonaleniu tego procesu służą jej materiały empiryczne zdobyte podczas stażu zagranicznego 
w University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences, Erasmus+, Individual Teaching 
Programme for Teaching Staff Mobility. Działalność publikacyjna dr J. Wardzały stanowi  obszar 
socjologii ekonomicznej i socjologii konsumpcji, zachowań konsumenckich oraz metodologii 
badań socjo-ekonomicznych i wykorzystywana jest w pracy dydaktycznej ze studentami. 

Wkład dr J. Wardzały mającej interdyscyplinarne wykształcenie, a także posiadającej  aplikację 
sędziowską polegał na analizie prawnej dokumentacji studiów, współpracy przy tworzeniu 
programu studiów w zakresie siatki godzin dydaktycznych, obliczaniu i ustaleniu liczby punktów 
ECTS dla kierunków. 
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Załącznik nr 3 
 

Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za osiągnięcia w zakresie 
działalności organizacyjnej dla dr hab. Ewy Banaszak. 

 
Dr hab. Ewa Banaszak latach 2017-2019 była przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XVII 
Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu współorganizowanego przez Instytut 
Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wraz z kierowanym przez siebie 30-osobowym 
zespołem, składającym się z pracowników Instytutu i instytucji partnerskich Zjazdu, 
zorganizowała kongres socjologiczny z udziałem ważnych socjologów-badaczy z Polski  
i zagranicy. W tym celu pozyskała wraz z zespołem dla Instytutu Socjologii i Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego wsparcie od instytucji państwowych (Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Kultury, Centrum Projektów Europejskich), 
samorządowych (prezydenta i miasta Wrocławia, Strefy Kultury Wrocław), kulturalnych 
(Centrum Historii Zajezdnia, Dolnośląskie Centrum Filmowe), naukowych (Uniwersytet 
Humanistyczny SWPS, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) firm komercyjnych (Coca Cola, 
Stadion Catering i Atlas.Ti) oraz OFBOiR, PTBRiO, Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg 
Polska-Saksonia 2014-2020, Przedstawicielstwa Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu 
wynoszące ponad 700 000 złotych (nie licząc bardzo ważnej pomocy organizacyjnej  
i logistycznej, jakiej udzieliły wydarzeniu wymienione instytucje). Przez cały ten czas efektywnie 
angażowała w prace organizacyjne pracowników instytutu i sprawnie zarządzała kolejnymi 
zadaniami, w efekcie doprowadzając do realizacji przedsięwzięcia naukowego o wysokim 
poziomie merytorycznym i organizacyjnym. W wydarzeniu, jakim był Ogólnopolski Zjazd 
Socjologiczny we Wrocławiu, uczestniczyło 1301 osób, w tym 87 z zagranicznych ośrodków 
akademickich. Gośćmi byli: przewodniczący międzynarodowego stowarzyszenia socjologicznego 
ISA Safi Hanafi, przewodnicząca europejskiego stowarzyszenia ESA Marta Soler-Gallart, a także 
przewodnicząca amerykańskiego stowarzyszenia ASA Chistine Williams, przedstawiciele 
towarzystw socjologicznych z Węgier (Anna Wessely), Rosji (Elena Danilova), Litwy (Liutauras 
Kraniauskas), Ukrainy (Vil Bakirov), Niemiec (Peter Muller), Czech i Słowacji (Zuzana Kusa) oraz 
ważne osobistości współczesnej socjologii, jak Margaret Archer, Mitchell Orenstein, Mike Savage 
i wielu, wielu innych. Odbyły się dwie sesje plenarne (otwierająca i kończąca zjazd) i 12 
sympozjów, na których wystąpiło 55 prelegentów, w tym 11 z zagranicy. Sesje plenarne i pięć 
sympozjów (w tym dwa współorganizowane z Narodowym Centrum Kultury dla upamiętnienia 
100-lecia Niepodległości Polski oraz Centrum Projektów Europejskich w celu zaprezentowania 
osiągnięć wrocławskiej socjologii pogranicza i przedyskutowania bardzo aktualnych problemów) 
oraz  wykład było tłumaczonych symultanicznie z języka polskiego na angielski i z angielskiego 
na język polski oraz konsekutywnie w przypadku języka francuskiego, co umożliwiło dyskusję w 
międzynarodowym gronie z udziałem badaczy i teoretyków liczących się we współczesnej 
socjologii. Zaprezentowano 803 referaty w 84 grupach tematycznych (w tym 1/3 grup 
tematycznych obradowała po angielsku). Spotkania sekcji zajmującej się niepełnosprawnością 
były tłumaczone na język migowy. Zorganizowano wiele otwartych wydarzeń towarzyszących: 
wystawę, pokazy filmów, warsztaty, prezentacje książek, wykłady, spotkania grup ad hoc, 
dyskusje, wycieczki po Wrocławiu z przewodnikiem, Żywą Bibliotekę, koncert i nieformalne 
spotkania. Współorganizatorami znacznej części z nich były wrocławskie i ogólnopolskie 
instytucje  kultury, będące partnerami Zjazdu. A uczestniczyli w nich wrocławianie i studenci 
wrocławskich uczelni. Część naukowych wydarzeń zjazdowych transmitowano na żywo w 
Internecie, wszystkie transmitowane spotkania zostały nagrane i udostępnione na platformie 
vimeo. Linki do nich zostały także udostępnione w mediach społecznościowych 
(https://www.facebook.com/17zjazdPTS/) oraz na stronach internetowych instytutu 
(https://www.socjologia.uni.wroc.pl/Aktualnosci/Relacja-wideo-z-XVII-Ogolnopolskiego-
Zjazdu-Socjologicznego) oraz zjazdowej (https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/pl/aktualnosci/zapis-
transmisji-z-obrad-zjazdu/https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/en/news/video-recordings-congress-
sessions). Cztery wydarzenia: wykład inauguracyjny, sesja z udziałem prezydentów towarzystw 
socjologicznych, sympozjum niepodległościowe i sesja końcowa są udostępnione w Internecie 
wraz z napisami w języku polskim i angielskim, co umożliwia korzystanie z nich międzynarodowej 
publiczności. Zjazd wspierało 60 praktykantów i wolontariuszy, głównie studentów kierunków 
prowadzonych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich udział w pracach na 
rzecz Zjazdu wpłynął na ich utożsamienie się z dyscypliną i poczucie bycia częścią środowiska 
socjologicznego. 

Zjazdy socjologiczne, odbywające się co trzy lata, są wydarzeniami złożonymi, 
skoncentrowanymi zarówno na rozpowszechnianiu wyników najnowszych badań, jak i na 
umożliwianiu nawiązania i podtrzymania sieci współpracy oraz na zaprezentowaniu osiągnięć 
socjologii społeczeństwu. Zjazd wrocławski przyczynił się także do rozszerzanie współpracy 
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międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, a w wyniku prac związanych 
z jego organizacją wydatnie rozwinięto współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ze 
splendoru zjazdu, z dofinansowania skorzystał również Instytutu Socjologii. Zjazd był 
najważniejszą i największą imprezą naukową w historii wrocławskiej socjologii i w pełni 
zrealizował postawione przed nim cele: łączenia globalności i lokalności, stworzenia miejsca 
krytycznej diagnozy stanu społeczeństwa w Polsce, Europie i na świecie wobec współczesnych 
przemian społeczno-ekonomicznych, integracji środowiska socjologicznego i wzmocnienia 
współpracy akademickiej między różnymi ośrodkami w Polsce i za granicą, stworzenia możliwości 
prezentacji wyników badań empirycznych wśród przedstawicieli dyscypliny i szerszej 
publiczności, budowania relacji z socjologami i ośrodkami z innych krajów, stworzenia szans dla 
rozwoju międzynarodowej współpracy badawczo-naukowej oraz budowania relacji w obrębie 
świata socjologii akademickiej, jak i ze środowiskiem pozaakademickim. 
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Załącznik nr 4 
 

Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za całokształt dorobku  
dla prof. dr. hab. Cyryla Latosa-Grażyńskiego. 

 
Od czterdziestu lat Kandydat zajmuje jedną z czołowych pozycji w cieszącej się niesłabnącym 
zainteresowaniem świata naukowego dziedzinie chemii porfiryn, ich izomerów, rozszerzonych  
i skurczonych homologów, heteroporfirnoidów i karboporfirynoidów, a także ich związków 
koordynacyjnych, zarówno z metalami przejściowymi jak i z pierwiastkami grup głównych. Nie 
do przecenienia jest jego wkład w rozwój tej dziedziny. Wkład ten jest definiowany nie tylko 
przez uzyskiwanie, charakterystykę i zastosowania nowatorskich układów syntetycznych  
o charakterze profirynoidów, ale przede wszystkim przez wprowadzanie do obiegu absolutnie 
oryginalnych idei dotyczących możliwości połączenia heterocyklicznych lub karbacyklicznych 
podjednostek w jeden pierścień makrocykliczny. Odkrycia prof. Latosa-Grażyńskiego, w tym 
między innymi identyfikacja odwróconej porfiryny oraz szafiryny wśród produktów 
stochastycznej kondensacji Rothemunda, doprowadziły do zmiany paradygmatu uprzednio 
przyjętego dla tej dziedziny chemii, wg którego jedynie makrocykl tetrapirolowy jest stabilny  
i może być wydajnie otrzymywany. Obecnie znanych jest wiele rozszerzonych i skurczonych 
porfiryn o niezwykłych strukturach, topologiach i właściwościach magnetycznych  
i koordynacyjnych, ale ich uzyskanie nie byłoby możliwe bez zmiany powszechnie przyjętego 
sposobu myślenia o układach oligopirolowych. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że  
prof. Latos-Grażyński jest jednym z ojców-założycieli współczesnej szkoły chemii związków 
porfirynopodobnych. Jego pozycję ilustruje przedstawione uzasadnienie i załączona 
dokumentacja.  

Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński urodził się w Szczecinie w 1951 roku. Jest zatrudniony 
na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie kieruje Zespołem 
Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn. Jego kariera naukowa związana jest z Wydziałem Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył studia i uzyskał stopnie doktora (1978, promotor 
prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska), doktora habilitowanego w zakresie chemii 
nieorganicznej (1986) oraz tytuł profesora (1991). W roku 2004 został wybrany na członka 
korespondenta, a w roku 2016 na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. 

Ważną rolę w jego badaniach naukowych odgrywała dwudziestopięcioletnia współpraca  
z uczonymi amerykańskimi, profesorem Alanem Balchem i profesorem Gerdem La Marem  
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Kalifornijskiego (Davis), na którym w sumie spędził ponad 
cztery lata.  

W roku 1998 wkład prof. Latosa-Grażyńskiego w rozwój polskiej nauki został uhonorowany 
prestiżową nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych. Otrzymał 
również prestiżowe Subsydium dla Uczonych w dziedzinie nauk ścisłych (2000‒2002) przyznane 
przez tę Fundację. W roku 2000 uzyskał nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN za serię prac 
zatytułowaną: „Porfiryny, metaloporfiryny i ich heteropochodne o szczególnej strukturze 
molekularnej i elektronowej”. 

Profesor Latos-Grażyński został uhonorowany także przez społeczność międzynarodową 
przyznanymi wyróżnieniami: Alexander von Humboldt Research Award (2005) oraz Japan 
Society for the Promotion of Science Invitation Fellowship for Research in Japan (2010). W roku 
2014 Polskie Towarzystwo Chemiczne nagrodziło dokonania Lechosława Latosa-Grażyńskiego 
medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia naukowe o 
światowym znaczeniu w chemii.  

Warte podkreślenia są również działania Profesora w kolegiach czasopism naukowych: Journal 
of Porphyrins and Phthalocyanines, European Journal of Inorganic Chemistry (do 2011), 
Macroheterocycles, ChemistryOpen oraz ChemPlusChem. Ponadto wyrazem uznania, jakie 
posiada prof. L. Latos-Grażyński w społeczności zajmującej się chemią porfiryn jest jego udział 
w wydanym w 2000 r., a następnie 2010 r., monumentalnym dziele „The Porphyrin Handbook” 
– kompendium wiedzy o porfirynach i ich pochodnych.  

Znakomitą część wybitnej twórczości naukowej profesora Latosa-Grażyńskiego stanowią badania 
dotyczące chemii porfiryn i metaloporfiryn. Jego nazwisko i wkład w rozpoznanie chemii układów 
tetrapirolowych są znane w świecie zarówno chemików organików jak i nieorganików. Jest 
współautorem 276 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych o bardzo 
wysokim współczynniku wpływu, takich jak Angewandte Chemie (25), Journal of the American 
Chemical Society (33), Chemistry – A European Journal (23), Journal of Organic Chemistry (9) 
oraz Inorganic Chemistry (75), Chemical Reviews (1) czy Chemical Society Reviews (1). Wiele  
z tych prac na stałe weszło do kanonu chemii porfiryn i ich kompleksów z metalami. Świadczy  
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o tym m.in. fakt bardzo częstego cytowania prac jego autorstwa w literaturze naukowej. 
Całkowita liczba cytowań tych prac wynosi 7494, a ich współczynnik Hirscha 51. Publikacja 
dotycząca syntezy N-odwróconej porfiryny cytowana była 480 razy, a dwudziestu innych prac, 
ponad 100 razy.  

 


