
 

UCHWAŁA NR 35/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2021 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. 2021 poz. 478, 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 za całokształt dorobku w roku 2020 
dla wymienionych poniżej nauczycieli akademickich: 

1) za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej: prof. dr hab. David Blaschke; 

2) za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej: dr Alicja Kluczyk; 

3) za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka; 

4) za całokształt dorobku: prof. dr hab. Bożena Rozwadowska. 
 

§ 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. P. Wiszewski 
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Załączniki do uchwały Nr 35/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 
Załącznik nr 1 

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

działalności naukowej dla prof. dr. hab. Davida Blaschke. 
 
Praca kandydata do Nagrody Ministra Edukacji i Nauki stanowi oryginalny i innowacyjny wkład 
w kluczowe zagadnienie fizyki teoretycznej, którym jest opis przejścia fazowego pomiędzy 
materią hadronową a plazmą kwarkowo-gluonową. Ponieważ problemu tego nie da się rozwiązać 
przy pomocy standardowych metod teorii zaburzeń, pretendent podjął pionierskie badania 
uogólniające metodę Bethe-Uhlenbecka [1], z powodzeniem stosowaną wcześniej w fizyce 
plazmy jak i w nierelatywistycznej fizyce jądrowej [2]. Jako pierwszy zademonstrował 
równoważność tego podejścia i teorii rozkładu gronowego teorii phi-wyprowadzalnego podejścia 
do kwantowych układów wielu ciał [3]. Ponadto pretendent wykazał, że zunifikowana teoria 
łącząca rozkład gronowy z relatywistyczną teorią funkcjonału gęstości daje ilościowo dobry opis 
wyników obliczonych z pierwszych zasad w teorii chromodynamiki kwantowej [4], stanowiąc 
właściwy formalizm do zupełnego opisu materii hadronowo-kwarkowej. Wykorzystując to 
podejście, pretendent wyjaśnił w jaki sposób można przewidzieć istnienie punktu krytycznego 
(PK) na diagramie fazowym QCD [5], którego odkrycie jest jednym głównych celów 
współczesnych eksperymentów zderzeń ciężkich jonów. Głównym elementem stanowiącym  
o sukcesie wymienionych dociekań teoretycznych jest zaimplementowanie mechanizmu 
uwięzienia kwarków, bazującego na nowatorskim sformułowaniu relatiwistycznej teorii 
funkcjonału gęstości opartym o całkę po trajektorii [6]. Mechanizm ten znalazł innowacyjne 
zastosowania, wśród których najważniejsze to pierwszy i jak dotąd jedyny, mechanizm wybuchu 
supernowej dla błękitnych nadoblrzymów [7] oraz przewidzenie sygnału uwięzienia kwarków w 
widmie fal grawitacyjnych emitowanych przy zderzeniach gwiazd neutronowych [8]. 
Głównym osiągnięciem kandydata jest wyjaśnienie analogii pomiędzy dysocjacją hadronów  
i następującym procesem uwolnienia kwarków, a efektem Motta znanym z fizyki ciała stałego. 
Opierając się na doświadczeniu nabytym przy swych wcześniejszych pracach w zakresie 
nierelatywistycznym, prof. Blaschke rozwinął pionierskie podejście użycia formalizmu 
funkcjonału gęstości, co pozwoliło, dzięki wykorzystaniu aparatu całkowania funkcjonalnego do 
funkcji rozkładu, na uwzględnienie efektu uwięzienia kwarków w równaniu stanu materii 
kwarkowej.   
Krok ten był kluczowy dla ominięcia dotychczasowych ograniczeń innych, dotychczas używanych 
podejść do równań stanu materii kwarkowej, nieuwzględniających efektu uwięzienia 
kwarkowego, bazujących np. na modelu Nambu – Jona-Lasinio.  Zawodziły one szczególnie w 
zakresach temperatur 50-100 MeV/kB, kluczowych przy procesach zlewania się gwiazd 
neutronowych oraz eksplozji gwiazd supernowych.  
Również przygotowywane obecnie międzynarodowe eksperymenty z zakresie 
wysokoenergetycznych zderzeń ciężki jonów - NICA (Dubna, Rosja) i FAIR (Darmstadt, Niemcy) 
– będą obejmowały zakres temperaturowy ok. 100 MeV/kB, gdzie znajomość odpowiedniego  
równania stanu jest niezbędna dla przeprowadzenia numerycznych przewidywań wyników 
zachodzących tam procesów. 
Zespół naukowy prof. Blaschke, w skład którego wchodzili również student studiów magisterskich 
i doktorant z Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr oraz dr hab. Tobias Fischer, opublikował te wyniki 
w mającej już około 50 cytowań pracy [6].  Pozwoliło to na jedyne jak dotąd skuteczne 
wyjaśnienie mechanizmu eksplozji ciężkich gwiazd supernowych o masie ok. 50 Słońc, w oparciu 
o nowe równanie stanu. Wynik ten został opublikowany w prestiżowym Nature Astronomy [7], 
mając obecnie 54 cytowania. 
Następnie, we współpracy z dr Andreas Bauswein (GSI Darmstadt), kandydat badał procesy 
uwalniającego przejścia fazowego przy zlewaniu się gwiazd neutronowych, wykorzystując 
uprzednio sformułowane prze siebie równanie stanu. Wyniki te, potwierdzające istnienie 
przejścia fazowego, zostały opublikowane w „wysoko-półkowych” pismach Physical Review 
Letters [8] (131 cytowań). 
Nowatorskie osiągnięcia naukowe prof.  Blaschke związane z odkrytym przez niego równaniem 
stanu pozwalają na określenie zarówno rzędu, jak i lokalizacji punktu krytycznego na diagramie 
fazowym chromodynamiki kwantowej (QCD). Eksperymenty, mające na celu zlokalizowane tego 
punktu krytycznego są prowadzone na obecnych ciężko-jonowych akceleratorach  w CERN 
(Genewa, Szwajcaria) i RHIC (Brookhaven, USA) oraz przygotowywane w GSI (Darmstadt, 
Niemcy) i NICA (Dubna, Rosja). W tym kontekście, kandydat rozwinął uogólnione podejście typu 
Beth-Uhlenbeck do materii kwarkowo-hadronowej [1]. Pokazał również, po raz pierwszy, 
związek wprowadzonego przez niego  funkcjonału gęstości z nowo rozwijanym formalizmem 
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klastrowym [3]. W ramach tego formalizmu autor wskazał na możliwość lokalizacji punktu 
krytycznego, podobnie jak zbadanie obszary przenikania (cross-over), przysparzającego 
dotychczas trudności należytego opisu teoretycznego [5].  Formalizm ten daje również 
znakomite wyniki w zakresie ilościowych odtworzeń wyników uzyskiwanych dla komputerowych 
sieciowych symulacji QCD [4]. Ten owe wyniki są niezwykle istotne zarówno dla procesów 
astrofizycznych, jaki i w zakresie zderzeń ciężkich jonów. 
Międzynarodowa aktywność i pozycja prof. Davida Blaschke znajduje swe odzwierciedlenie w 
mianowaniu Go przedstawicielem Polski w Management Board w europejskim programach 
COST -THOR i PHAROS. Jego naukowa pozycja podnosi niewątpliwie rangę naukową 
Uniwersytetu Wrocławskiego, mającego ambicje stać się uznanym europejskim ośrodkiem 
badawczym w zakresie astrofizyki gwiazd neutronowych oraz fizyk ciężkich jonów. 
 
Dalsze osiągnięcia: 
 Autor 203 publikacji cytowanych 5100 razy z indeksem h=37 
 Zaproszony wykładowca na 200 międzynarodowych konferencjach naukowych 
 Editor in Chief czasopisma European Physical Journal A od 2018 roku 
 Doktor h.c. Uniwersytetu Dubna (2017) i Uniwersytetu Rosyjsko-Ormiański Erewan 

(2019) 
 Wybrany członek Academia Europaea (od 2012) 
 Opiekun 16 prac doktorskich (6 w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr) 
 Kierownik kilku projektów badawczych: projekt ESF “Research Networking”  (2008-2013), 

2 projekty MNiSW (2009-2013), projekt NCN „MAESTRO” (2012-2017), projekt Russian 
Science Foundation “MegaScience” (2017-2019), 3 projekty NCN “OPUS” (2015-2022) 

 Reprezentant Polski w projektów EU CA15213 „THOR”, CA16214 “PHAROS” (2015-2021) 
 Członek Doradcy Konferencji Międzynarodowych: CPOD (od 2010), CSQCD (od 2014) 

 
Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego   
[1]  D. Blaschke, M. Buballa, A. Dubinin, G. Röpke, and D. Zablocki cited 51 times 
Annals of Physics 348 (2014) 228 
„Generalized Beth--Uhlenbeck approach to mesons and diquarks in hot, dense quark matter” 
[2] S. Typel, G. Röpke, T. Klähn, D. Blaschke and H. H. Wolter cited 469 times 
Physical Review C 81 (2010) 015803 
„Composition and thermodynamics of nuclear matter with light clusters” 
[3] N.-U. F. Bastian, D. Blaschke, T. Fischer, and G. Röpke    cited 27 times 
Universe 4 (2018) 67 
„A unified quark-nuclear matter equation of state from the cluster virial expansion within the 
generalized Beth–Uhlenbeck approach” 
[4] D. Blaschke, K. A. Devyatyarov, and O. Kaczmarek    cited 0 times 
Symmetry 13 (2021) 514 
„Quark cluster expansion model for interpreting finite-T lattice QCD thermodynamics” 
[5] N.-U. F. Bastian and D. Blaschke,        cited 5 times 
European Physical Journal A 57 (2021) 35 
„A unified quark-nuclear matter equation of state from the cluster virial expansion within  the 
generalized Beth–Uhlenbeck approach” 
[6] M. A. R. Kaltenborn, N.-U. F. Bastian, and D. B. Blaschke             cited 50 times 
Physical Review D 96 (2017) 056024 
„Quark-nuclear hybrid star equation of state with excluded volume effects” 
[7] T. Fischer, N.-U. F. Bastian, M.-R. Wu, P. Baklanov, E. Sorokina, S. Blinnikov, S. Typel, 
 T. Klähn, and D. Blaschke                       cited 54 times 
Nature Astronomy 2 (2018) 980 
„Quark deconfinement as a supernova explosion engine for massive blue supergiant stars” 
[8] A. Bauswein, N.-U. F. Bastian, D. B. Blaschke, K. Chatziioannou, J. A. Clark, T. Fischer, 
 and M. Oertel                  cited 131 times 
Physical Review Letters 128 (2019) 061102 
„Quark deconfinement as a supernova explosion engine for massive blue supergiant stars” 
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Załącznik nr 2 
 

Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za osiągnięcia w zakresie 
działalności dydaktycznej dla dr Alicji Kluczyk. 

 
Dr inż. Alicja Kluczyk jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na etacie adiunkta 
w Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego od 1998 r. Od 
2008 r. jest kierownikiem Pracowni Chemii Organicznej. Kandydatura spełnia wszystkie 
wymagane kryteria. Za nagrodą przemawia bardzo duże zaangażowanie w kształcenie 
i organizację kształcenia w zakresie chemii na Wydziale Chemii oraz działania w zakresie 
promocji nauki w środowisku, w tym wśród uczniów szkół i nauczycieli. 
Działalność kandydatki została uhonorowana licznymi nagrodami rektora za działalność 
dydaktyczną i organizacyjną. 
 
Aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów. 
Dr inż. Alicja Kluczyk z dużym sukcesem prowadzi zajęcia w języku polskim jak i angielskim, 
zarówno w formie wykładu, seminarium jak i laboratorium.  
Potwierdza to otrzymany w 2009 r. od studentów tytuł „Najlepszy wykładowca”. 
Większość zajęć, które prowadzi Kandydatka to zajęcia autorskie. Zwraca szczególną uwagę 
różnorodność tematyczna prowadzonych zajęć: 

a) Współczesne metody chromatograficzne (wykład i laboratorium) 
b) Rzetelność w analityce chemicznej (wykład i laboratorium) 
c) Metody fizykochemiczne w diagnostyce medycznej i chemii leków (wykład i laboratorium) 
d) Analityka Instrumentalna (wykład, seminarium i laboratorium) 
e) Synteza organiczna na nośniku stałym (wykład) 
f) Chemia bioorganiczna (laboratorium) 
g) Biomakromolekuły (laboratorium) 

W dorobku dr inż. Alicji Kluczyk jest również seria zajęć autorskich w języku angielskim: 
a) Physicochemical Methods in Biology (wykład) 
b) Forensic chemistry (seminarium i laboratorium) 
c) Combinatorial chemistry (wykład i laboratorium) 

oraz zajęć związanych z rozwijaniem znajomości specjalistycznego słownictwa chemicznego w 
języku angielskim: 

d) English in life sciences (wykład i seminarium) 
e) Język angielski w laboratorium chemicznym (wykład i seminarium) 
f) Specjalistyczne słownictwo angielskie w chemii i toksykologii (wykład i seminarium) 
g) Professional English in Organic Chemistry (wykład i seminarium) 

W latach 2007-2010 Kandydatka prowadziła laboratorium z chemii bioorganicznej oraz chemii 
białek na międzynarodowych studiach MONABIPHOT - Molecular non- and bio-photonics for 
telecommunications and biotechnologies. To studia prowadzone przez Konsorcjum, w skład 
którego wchodzą następujące instytucje: Ecole Normale Superieure de Cachan - koordynator 
Programu, Universidad Complutense, Madryt, Uniwersytet Wrocławski - ze strony Uniwersytetu 
studia prowadzi Wydział Chemii, Politechnika Wrocławska. 
Pod opieką dr inż. Alicji Kluczyk prace dyplomowe zrealizowało 42 studentów: 22 prace 
licencjackie i 20 prac magisterskich. 
Prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi 
gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju. Działalność promocyjna i kształcąca wśród 
uczniów szkół i nauczycieli. 
 
Specjalistyczne kształcenie kadr. 
Dr inż. Alicja Kluczyk uczestniczy w kształceniu specjalistycznym na Studium Podyplomowym, 
prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego „Analityka i diagnostyka 
chemiczna”. Opracowała i prowadzi zajęcia z dziedziny chromatograficznych metod rozdziału, ze 
szczególnym uwzględnieniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej.  
Kandydatka brała udział w organizacji oraz współprowadziła zajęcia „Pomiar i pobór próbek” w 
trakcie Szkolenia specjalistycznego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego 
Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu w czerwcu 2019. Przeprowadziła 
także szkolenia: Translation of chemical nomenclature: inorganic and organic compounds dla 
zespołu tłumaczy European Commission, Directorate-General for Translation, w Luksemburgu, 
w lutym 2017. 
Dr inż. Alicja Kluczyk organizowała i prowadziła warsztaty dla nauczycieli w czasie III Konferencji 
dla Nauczycieli Chemii (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, 2020), „Krew, pot i włókna – 
kryminalistyczne zagadki dla nauczycieli”; oraz współprowadziła wykład „Olimpiada Chemiczna 
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–  jak skutecznie przygotować ucznia: Chemia organiczna” w trakcie II Konferencji dla 
Nauczycieli Chemii, (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, 2018). 
 
Działalność promocyjna i kształcąca. 
Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie w popularyzację wiedzy. Dr inż. Alicja Kluczyk 
uczestniczy w spotkaniach w trakcie Wrocławskich Dni Nauki i Techniki NOT, wygłasza wykłady 
w sekcji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem). Są to 
wykłady otwarte, uczestniczą w nich członkowie SITPChem, pracownicy uczelni i doktoranci oraz 
młodzież szkolna. 
(Wykłady: „Pomiar jako odpowiedź na pytania zadawane przez naukę”, „Tajemnice białej kartki”, 
„Znaczniki molekularne - chemiczny GPS”). Program z 2018 https://www.not.pl/?p=13 
Trudno sobie wyobrazić coroczny Dolnośląski Festiwal Nauki bez udziału dr inż.Alicji Kluczyk 
(przykłady wykładów: „Ile mamy cukru w cukrze chemik zmierzy, gdy się uprze”, „Atramenty 
sympatyczne czyli jak zmaterializować ducha wypowiedzi”, „Kolce, kły i żądła – naturalna broń 
chemiczna”, „Herbata czarna, herbata biała – chemia w filiżance”, „Czy wiesz co jesz?”, 
„Fałszerstwa w świecie sztuki kulinarnej”; warsztaty: „Tajemniczy ogród zapachów i kolorów: 
naturalnie chemia!”, „ABC detektywa, czyli chemiczne zagadki kryminalistyczne”, „Euforia 
eksperymentowania 2.0 - CSI dla myślących” (warsztaty dla dorosłych). 
W 2019 roku kandydatka przygotowała i wygłosiła wykład „Atramenty sympatyczne mniej lub 
bardziej fantastyczne” w czasie Wrocławskich Dni Fantastyki. 
W 2013 r. dr inż. Alicja Kluczyk została finalistką konkursu  „Popularyzator Nauki 2013”, była 
to IX edycja konkursu organizowanego przez Serwis PAP Nauka w Polsce i Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 
Kolejnym polem działania dr inż. Alicji Kluczyk jest Olimpiada Chemiczna. Od 1998 r. jest 
członkiem Okręgowego Komitetu Olimpiady Chemicznej we Wrocławiu. Każdego roku 
uczestniczy w organizacji olimpiady. Swoje uwagi odnośnie najczęstszych błędów podczas 
olimpiad skierowane do nauczycieli i uczniów opublikowała dwukrotnie w roku 2004 i 2009 
(pozycje 3 i 4 w wykazie poniżej). Bieżące uwagi i wskazówki przekazuje w trakcie 
organizowanych dla uczniów i nauczycieli zajęć Wszechnicy Chemicznej (inicjatywa Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego). 
 
Wkład w rozwój kształcenia i poprawę jego jakości oraz kształcenia kadr 
dydaktycznych. 
W latach 2016-2020 dr inż. Alicja Kluczyk była członkiem Wydziałowego Zespołu ds. oceny 
jakości kształcenia.  
Od października 2020 roku Kandydatka przewodniczy Zespołowi ds. nauczania zdalnego  
i e-learningu. Z dużym zaangażowaniem prowadzi cykliczne spotkania online z przedstawicielami 
wszystkich zakładów dydaktycznych, podczas których omawiane są zagadnienia związane z 
usprawnieniem i ulepszeniem zajęć prowadzonych w formie zdalnej. Współtworzy regulacje 
dotyczące zdalnych wykładów i ćwiczeń oraz form przechowywania dokumentacji.  
Dr inż. Alicja Kluczyk jest również członkiem Komisji ds. hospitacji zajęć dydaktycznych. 
 
Autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników 
akademickich. 
Dr inż. Alicja Kluczyk jest specjalistką z dziedziny chemii białek. Jej dorobek obejmuje 62 
publikacje o sumarycznym współczynniku wpływu IF 152.668. Oprócz publikacji w czasopismach 
naukowych jest również współautorką artykułów/rozdziałów w podręcznikach akademickich: 

1. Stefanowicz Piotr, Kluczyk Alicja, Szewczuk Zbigniew 
Derivatization of peptides for improved detection by mass spectrometry. 
Amino acids, peptides and proteins. Vol. 40.  
Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016, 36-74  
ISBN 978-1-78262-059-4, 10.1039/9781782622680-00036 

2. Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Cebrat Marek 
RGD peptides. 
Handbook of biologically active peptides. - 2nd ed.  
San Diego: Elsevier, 2013, 705-713  
ISBN 978-0-12-385095-9 
10.1016/B978-0-12-385095-9.00095-6 

3. Siemion Ignacy Z., Kluczyk Alicja, Cebrat Marek 
RGD-peptides and some immunological problems. 
Handbook of biologically active peptides.  
Amsterdam: Elsevier, 2006, 573-578  
ISBN 978-0-12-369442-3 
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Poniżej przedstawiono pozostałe formy opracowań materiałów dydaktycznych (rozdziały, 
redakcja, skrypty wewnętrzne):  

1. „Po co zmuszać białka do latania? Spektrometria mas na pograniczu chemii i 
medycyny”. 
Alicja Kluczyk, Remigiusz Bąchor, Bartosz Setner, Zbigniew Szewczuk 
Wydawca: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Chemii, Wrocław 2013, strony 72-79 
w: Chemiczne horyzonty : wykłady i warsztaty : III Ogólnopolskie Forum Młodych 
Chemików. ISBN 9788360043219 
(Redaktorzy: A. Kluczyk, M. Kuczer, L. B. Jerzykiewicz) 

2. „Co chemik widzi w herbacie?” : [dokument elektroniczny]. 
Alicja Kluczyk, Władysław Wrzeszcz 
Wydawca: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Chemii, Wrocław 2014, 1 DVD 

3. „LV Olimpiada Chemiczna : (XXXIII w Okręgu Wrocławskim)”. 
Krystyna Chmieleńska, Alicja Kluczyk, Bożena Kalińska 
Wydawca: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Chemii, Wrocław 2009, strony 1-35 

4. “The most frequent errors and mistakes committed by participants in Chemical 
Olympiad”.Alicja Kluczyk, Piotr Stefanowicz, Andrzej Vogt 
Annals of the Polish Chemical Society :2004r. , Polish Chemical Society, Warszawa 
2004, strony 1223-1225, ISBN 83-920343-2-5 

5. Wydział Chemii – Program Power 2019 – opracowanie materiałów do przedmiotów dla 
studiów magisterskich Chemii i toksykologii sadowej oraz Chemii medycznej 
(Specjalistyczne słownictwo angielskie w chemii i toksykologii; Metody 
chromatograficzne w analityce chemicznej, Rzetelność w analityce chemicznej II, 
Metody fizyko-chemiczne i bioanalityczne w chemii leków II) 

6. Materiały dydaktyczne dla Wydziału Biotechnologii (Projekt „Akademia Rozwoju - 
kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2014) 
Physicochemical Methods in Biology (wykład), Ćwiczenia laboratoryjne: 
Chromatography (Thin Layer Chromatography: Separation and identification of amino 
acids), Chromatography (HPLC analysis of tea flavonoids), Capillary electrophoresis (CE 
separation of peptides) 

7. Studia Podyplomowe (Wydział Chemii): Zastosowanie metod fizycznych we 
współczesnej analizie chemicznej. (skrypt wewnętrzny, 2006) 
Metody chromatograficzne. Chromatografia cieczowa.  
Wysokosprawna chromatografia cieczowa. 

Należy również dodać, że dr inż. Alicja Kluczyk jest wymagającym i konsekwentnym 
nauczycielem akademickim , co bardzo cenią studenci i dają temu wyraz w swoich ankietach.  
Ocena wystawiona przez studentów w większości przedmiotów wynosi 5.0 i opatrzona jest 
komentarzem, cyt.: „wielka wiedza  i doświadczenie, z którym chętnie dzieli się ze studentami”, 
„ocenia w sposób sprawiedliwy i obiektywny”, „omawia zagadnienia w sposób wyczerpujący” 
oraz „angażuje studentów w zajęcia”. 
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Załącznik nr 3 
 

Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za osiągnięcia w zakresie 
działalności organizacyjnej dla dr hab. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej. 

 
Dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka znacznie wyróżnia się w aspekcie działalności na rzecz 
organizacji nauki; warto podkreślić jej aktywność w przygotowaniu i koordynacji projektów 
powstających w ramach międzynarodowych konsorcjów badawczych, organizacji 
międzynarodowych konferencji będących unikatową okazją do promocji potencjału polskiego 
środowiska naukowego wśród przedstawicieli świata akademickiego z Europy i całego świata, jak 
również działania na rzecz rozwoju dydaktyki. 
Poniżej, w formie skrótowej, przedstawione zostaną jej najistotniejsze osiągnięcia w tej 
dziedzinie. 
Projekty europejskie, oraz role, jakie w nich pełni(ła) dr hab. Gumienna-Kontecka przez ostatnie 
10 lat:  
 2018-2021, Horyzont 2020, Działania Marie Skłodowskiej-Curie, Research and Innovation 

Staff Exchange, 2020-MSCA-RISE-2017, Chiroptical, optical and magnetic probes for the 
detection and imaging of biomolecules based on functionalized cage metal complexes, 
CLATHROPROBES; wartość projektu 796 500 Euro; koordynator konsorcjum. 

 2019-2023, COST Action CA18202, Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics 
Advanced Research, NECTAR; COST European Cooperation in Science and Technology, 
Charakter udziału: członkini Management Committee, Science Communication Manager. 

 2013-2017, 7 Program Ramowy UE, Ludzie, Działania Marie Skłodowskiej-Curie, 
Międzynarodowy Program Wymiany Personelu Naukowego, IRSES (International Research 
Staff Exchange Scheme), Hydroxamate metallacrowns as precursors of novel multifunctional 
materials; wartość projektu 194 300 Euro, kierownik strony polskiej. 

 2011-2014, 7 Program Ramowy UE, Ludzie, Działania Marie Skłodowskiej-Curie, 
Międzynarodowy Program Wymiany Personelu Naukowego, IRSES, Design and elaboration 
of novel topological drugs based on cage compounds; wartość projektu 235 125 Euro, 
koordynator konsorcjum. 

 
Szczegółowe cele najważniejszego z europejskich projektów (‘CLATHROPROBES’): 
Projekt poświęcony jest opracowaniu nowatorskich, selektywnych sond molekularnych dla 
wykrywania i badań strukturalnych biomolekuł, zbudowanych  w oparciu o związki kompleksowe 
o specyficznej, tzw. klatkowej, strukturze. Projekt obejmuje projektowanie i syntezę 
kompleksów klatkowych, ich pełną charakterystykę strukturalną i spektroskopową, badania 
interakcji z biomolekułami, ich cytotoksyczności oraz aktywności biologicznej. W celu realizacji 
zadań projektu stworzono konsorcjum - zespoły badawcze z 4 instytucji akademickich (UWr, 
Uniwersytet Erlangen-Nürnberg,  Uniwersytet w Wiedniu,  Instytut Niesmiejanowa Rosyjskiej 
Akademii Nauk) i 2 partnerów przemysłowych (Princeton Biomolecular Research Labs, Kijów, 
Ukraina oraz Sara Pharm Solutions, Bukareszt, Rumunia). Uczestnicy wnoszą do projektu 
różnorodną, specyficzną i uzupełniającą się wiedzę w zakresie syntezy chemicznej kompleksów, 
ich badań strukturalnych i identyfikacji, charakterystyki oddziaływań z biomolekułami oraz badań 
biologicznych. Wspólne wysiłki uczestników tego multidyscyplinarnego projektu zapewniają: - 
transfer wiedzy pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin, sektorów oraz krajów, - szkolenie 
młodych naukowców, bardzo ważne dla ich dalszych sukcesów naukowych lub kariery w 
przemyśle, - wzmocnienie działalności badawczej i rozbudowanie sieci powiązań pomiędzy 
uczestniczącymi instytucjami, - nowe możliwości długoterminowej współpracy między 
partnerami, - zwiększenie interakcji pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesem, tak cenne 
dla innowacyjnych pomysłów i odkryć,  oraz – powiązanie naukowego i gospodarczego rozwoju 
z społeczną świadomością i zrozumieniem bieżących wyzwań i problemów nauki. 
Warto podkreślić współpracę z firmami zagranicznymi Princeton Biomolecular Research Labs 
(Ukraina) oraz Sarah Pharm (Rumunia) w ramach realizacji projektu; celem współpracy jest 
opracowanie selektywnych sond chiralooptycznych dla białek, opartych na bazie kompleksów 
klatrochelatowych. 
Co istotne, za kierowanie projektem CLATHROPROBES dr hab. Gumienna-Kontecka została 
nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii Innowacyjne 
technologie i badania przyszłości. 
 
Organizacja konferencji naukowych (od 2015): 
1) eBIC, e-conference of the Society of Biological Inorganic Chemistry, odbędzie się 20-

22.07.2021  
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2) XV International Symposium on Inorganic Biochemistry, New Arrivals on Stage, Wrocław, PL, 
24-27.06.2020 (Przewodnicząca konferencji). Konferencja przesunięta na rok 2022 ze 
względu na pandemię SARS-CoV-2. 

3) XIV International Symposium on Inorganic Biochemistry, Science must go on!, Wrocław, PL, 
5-8.09.2018 (Przewodnicząca konferencji). 

4) Sekcja Chemii Nieorganicznej Bionieorganicznej na 60-tym Zjeździe Naukowym PTCHEM, 
Wrocław, PL,  17-21.09.2017. 

5) XIII International Symposium on Inorganic Biochemistry Happy Anniversary, Karpacz, PL, 1-
6.09.2015 (Przewodnicząca konferencji). 

6) ISMEC 2015, International Symposium on Metal Complexes, Wroclaw, PL, 24-28.06.2015 
(Przewodnicząca konferencji). 

 
Członkostwo w międzynarodowych organizacjach:  
1) Członkini Society of Biological Inorganic Chemistry, SBIC (od 2016), członkini komisji ds. 
rozwoju SBIC nominowana przez prezydenta SBIC - prof. Vincenta Pecoraro (od 2020).  
2) Sekretarz Division of Chemistry in Life Sciences of European Association for Chemical and   
    Molecular Sciences EUCheMS  (2009 – 2011). 
 
Osiągnięcia organizacyjne w zakresie dydaktyki na Wydziale Chemii UWr:  
1) Przygotowanie programu kształcenia dla kierunku Chemia Medyczna (II) (2017-2018). 
2) Aktywny udział w przygotowaniu wniosku Power Zintegrowany Program Rozwoju 

Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, część dotycząca kierunku Chemia Medyczna. 
3) Aktywny udział w przygotowaniu programu kształcenia dla specjalności chemia biologiczna 

oraz chemia medyczna (2006-2013), oraz kierunku Chemia Medyczna (I) (2014-2015). 
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Załącznik nr 2 
 

Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za całokształt dorobku dla 
prof. dr. hab. Bożeny Rozwadowskiej. 

 
Prof. dr hab. Bożena Rozwadowska pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim od 1982 roku. Jej 
dorobek w dyscyplinie Językoznawstwo jest rozpoznawalny w skali światowej, na co niebagatelny 
wpływ miał 3-letni pobyt na studiach doktoranckich w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu 
Massachusetts w Amherst w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1984–1987. W 
1988 roku ukazał się jej artykuł Thematic restrictions on derived nominals w tomie 21 serii 
Syntax and Semantics wydawnictwa Academic Press, który znalazł duży oddźwięk w 
językoznawstwie i wraz z innym artykułem ‘Are thematic relations discrete’ opublikowanym w 
1989 roku w tomie wieloautorskim w wydawnictwie John Benjamins osiągnął liczbę 175 cytowań. 
Zaproponowano w nim nowe podejście do ról semantycznych polegające na ich rozbiciu na 
cechy. To nowe podejście do ról semantycznych było skutkiem odkrycia odrębnej klasy tzw. 
czasowników psychologicznych, opisujących stany emocjonalne (uczucia) i łączących się z 
argumentem typu Experiencer (nośnik stanu), posiadającej odrębne właściwości morfo-
syntaktyczne. W tym samym roku ukazał się artykuł autorstwa Belletti i Rizzi (1988), którzy 
niezależnie odkryli klasę czasowników psychologicznych jako specyficzną składniowo w językach 
romańskich. Podobne badania podjęli badacze w innych językach. Było to znaczące osiągnięcie 
wpadające w nurt badań światowych i wyznaczyło kolejne kierunki badań Bożeny Rozwadowskiej 
w jej dalszej karierze.  
Dalsze badania Bożeny Rozwadowskiej pozostały w nurcie gramatyce generatywnej w jej 
szerokim rozumieniu. Rozprawa habilitacyjna pt. A Unified Theory of Nominalizations: External 
and Internal Eventualities (Zunifikowana teoria nominalizacji: zdarzenia zewnętrzne i 
wewnętrzne) została nagrodzona nagrodą Ministra w roku 1999.  
Kolejnym ważnym etapem działalności naukowej Bożeny Rozwadowskiej było 9-miesięczne 
stypendium Fulbrighta, które otrzymała w roku 2001 i dzięki któremu nawiązała współpracę z 
językoznawcami z Uniwersytetu Rutgers w New Brunswick w Stanach Zjednoczonych. Podczas 
tego pobytu wygłosiła także wykłady gościnne w innych amerykańskich ośrodkach: w USC 
(University of Southern California w Los Angeles) i w Uniwersytecie Princeton. 
Do najważniejszych osiągnięć po habilitacji rozpoznanych w obiegu międzynarodowym są dwa 
obszerne rozdziały w europejskiej wielotomowej encyklopedii składni The Wiley Blackwell 
Companion to Syntax, do napisania których została zaproszona przez jej redaktorów. Jeden z 
tych rozdziałów to autorska synteza literatury dotyczącej nominalizacji (Derived Nominals) 
powstałej głównie w ramach językoznawstwa generatywnego, a drugi to rozdział poświęcony 
podobnej syntezie literatury w obszarze czasowników i przymiotników opisujących uczucia i 
stany umysłu (Psychological Verbs and Psychological Adjectives). 
Rozdział Derived Nominals syntetyzuje kilkudziesięcioletnią literaturę dotyczącą 
rzeczownikowych derywatów odczasownikowych. Jest to temat ważny od czasów artykułu 
Chomskiego Remarks on Nominalizations (1970). Do dnia dzisiejszego debata dotycząca 
wzajemnych relacji między czasownikami i rzeczownikowymi nazwami czynności jest 
kontynuowana, często inspirująca nowe podejścia do pogranicza leksykonu i składni. O tym, że 
Bożena Rozwadowska została uznana ekspertem w temacie nominalizacji świadczy fakt 
zaproszenia jej do napisania rozdziału do monografii wieloautorskiej opublikowanej w 
wydawnictwie Oxford University Press pod redakcją czołowych uczonych Artemis Alexiadou i 
Hagit Borer z okazji 50 lat od ukazania się przełomowego artykułu Noama Chomskiego „Remarks 
on Nominalizations”. (Rozwadowska, Bożena 2020. Polish psych nominals revisited in Hagit Borer 
& Artemis Alexiadou (eds) Nominalizations: 50 Years on from Chomsky's Remarks. Oxford 
University Press. pp. 337–361) 
Drugi rozdział w encyklopedii składni The Wiley Blackwell Companion to Syntax, dotyczący 
predykatów psychologicznych, odzwierciedla najnowsze badania tego tematu, które nabrały 
dynamiki w ostatnich latach. W roku 2015 Bożena Rozwadowska otrzymała grant OPUS nr UMO-
2014/15/B/HS2/00588 z Narodowego Centrum Nauki na zrealizowanie projektu pt. Analiza 
porównawcza predykatów psychologicznych w językach polskim, hiszpańskim i angielskim. 
Projekt ten dotyczył wszechstronnej analizy predykatów psychologicznych w tych językach i miał 
na celu ustalenie, czy i jakie elementy znaczenia determinują obserwowane w języku właściwości 
morfo-składniowe oraz na ile te korelacje są uniwersalne. Zespół liczył 6 osób i był realizowany 
we współpracy z badaczami z zagranicy. Najważniejszym rezultatem tego projektu jest 
wieloautorska monografia opublikowana w prestiżowej serii Linguistik Aktuel w wydawnictwie 
John Benjamins. Są w niej dwa rozdziały autorstwa i współautorstwa Bożeny Rozwadowskiej, 
która jest również współredaktorką tej monografii: 
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Rozwadowska, Bożena 2020. Polish psych-verbs as non-achievements. In Bożena 
Rozwadowska & Anna Bondaruk (eds.), Beyond emotions in Language: Psychological verbs 
at the interfaces. John Benjamins. pp. 23–74 
Rozwadowska, Bożena, Anna Bondaruk & Arkadiusz Nowak 2020. Psych verbs: Setting the 
scene. In Bożena Rozwadowska & Anna Bondaruk (eds.), Beyond emotions in Language: 
Psychological verbs at the interfaces. John Benjamins. pp. 1–21 

Bardzo ważnym osiągnięciem, które przyczyniło się do potwierdzenia i wzmocnienia pozycji 
językoznawstwa generatywnego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
było zorganizowanie przez Bożenę Rozwadowską międzynarodowej konferencji GLOW 
(Generative Linguistics in the Old World) we Wrocławiu w roku 2010. Jest to najważniejsza 
cykliczna międzynarodowa konferencja dla nurtu generatywnego i Wrocław jest jedynym 
ośrodkiem w Europie środkowo-wschodniej, który był jej gospodarzem. Było to możliwe dzięki 
temu, że w latach 2001–2007 Bożena Rozwadowska była przez 3 kadencje członkiem zarządu 
GLOW reprezentującym kraje dawnej Europy Wschodniej i Środkowej. W roku 2010 pełniła 
funkcję prezydenta GLOW. Była też głównym organizatorem międzynarodowej szkoły letniej EGG 
(Eastern Generative Grammar) we Wrocławiu w roku 2005. Po niej kilkukrotnie przejął 
organizację tej szkoły letniej w murach naszego Uniwersytetu jej były uczeń dr hab. Krzysztof 
Migdalski. Dzięki tym wszystkim działaniom oraz wychowaniu młodszej kadry Instytut Filologii 
Angielskiej jest obecnie najsilniejszym ośrodkiem językoznawstwa generatywnego w Polsce. 
Inne osiągnięcia: 
Od roku 1994 pełni funkcję kierownika Zakładu Językoznawstwa Angielskiego (obecnie pod 
nazwą Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego). W latach 1999--2005 była 
prodziekanem Wydziału Filologicznego d/s studiów niestacjonarnych i współpracy 
międzynarodowej oraz członkiem Senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą, w tym w 
latach 2002--2005 wice-przewodniczącą tejże komisji. W roku akademickim 2007/2008 była 
członkiem Komisji Rektorskiej do spraw opracowania Strategii Kształcenia Kompetencji Ogólnych 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat była opiekunem naukowym kolegiów 
nauczycielskich NKJO w Legnicy i NKJO w Częstochowie. Od roku 2008/2009 jest ekspertem 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Była też zapraszana jako ekspert do paneli w NCN.  
Liczba cytowani wg Google Scholar: 550 
Index H = 12 
I10 index = 14  
Liczne wykłady gościnne zagranicą 
Recenzje dla czasopism międzynarodowych 
Udział w roli recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych w Polsce oraz w wiodących 
ośrodkach językoznawczych zagranicą (Tromsoe, Potsdam, Tilburg, Berlin) 
7 wypromowanych doktorantów, z których kilku znalazło zatrudnienie w UWr i na innych 
uczelniach, a kilku magistrantów kontynuuje kariery akademickie zagranicą. 
 


