
 

UCHWAŁA NR 12/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2022 r. 
 

w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów 
 
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. 2022 poz. 574, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady 
Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. 2019 poz. 976) uchwala się, co następuje:  
    

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego pozytywnie opiniuje wnioski o nagrody Prezesa 
Rady Ministrów dla następujących osób:  

1) za wyróżniającą się rozprawę doktorską:  

a) dr Kamil Baraniuk – w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,  

b) dr Justyna Fudala-Paszkowska – w dyscyplinie językoznawstwo,  

c) dr Agnieszka Hejna – w dyscyplinie matematyka, 

d) dr Krzysztof Nowicki – w dyscyplinie informatyka,  

e) dr Mirosława Jurecka – w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, 

f) dr Aleksandra Kil-Matlak – w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, 

g) dr Anna Pigoń – w dyscyplinie literaturoznawstwo,  

h) dr Klaudia Mencel – w dyscyplinie nauki chemiczne, 

i) dr Agnieszka Sobieska – w dyscyplinie nauki prawne, 

j) dr Bożena Szulc – w dyscyplinie nauki biologiczne; 

2) za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:  

a) dr hab. Wojciech Drąg – w dyscyplinie literaturoznawstwo,  

b) dr hab. Jarosław Malicki – w dyscyplinie językoznawstwo,  

c) dr hab. Bartosz Szyszko – dyscyplinie nauki chemiczne; 

3) za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub 
działalności wdrożeniowej: prof. dr hab. Adam Chmielewski.  
  

§ 2. Uzasadnienia wniosków zawierają załączniki nr 1-14 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 
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Załączniki do uchwały Nr 12/2022 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. 

 
Załącznik nr 1 

 
Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  

za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 
dr Kamil Baraniuk – w dyscyplinie nauki o polityce i administracji 

 
Przedmiotem pracy doktorskiej Kamila Baraniuka jest walka informacyjna rozpatrywana  
w świetle realizacji polityki zagranicznej. Autor badał trzy aspekty tego zjawiska:  
1) ideologiczno-polityczne, historyczne, koncepcyjne i instytucjonalne uwarunkowania 

wpływające zarówno na teorię, jak i praktykę rosyjskiej walki informacyjnej; 
2) adaptowalność założeń rosyjskiej walki informacyjnej do warunków współczesnych 

związanych z rozwojem nowych mediów; 
3) współczesne empirycznie potwierdzone przejawy walki informacyjnej, które umożliwiają 

weryfikacje i pogłębienie wiedzy teoretycznej na ten temat.  
Praca w warstwie metodologicznej jest podzielona na dwie części – teoretyczną  

i koncepcyjną. W pierwszej autor skonfrontował teoretyczny dorobek nauk o polityce, 
bezpieczeństwie oraz komunikacji z dotychczasową wiedzą o podstawach oraz realizacji 
rosyjskiej walki informacyjnej. W drugiej części przeprowadzono badania własne na podstawie 
danych z mediów społecznościowych. Autor badał dyskusję dotyczącą „rusofobii” w 
polskojęzycznym segmencie serwisów Facebook, Twitter oraz Youtube. Z łącznej liczby ponad 
14 tys. haseł wyodrębnił 53 konta, które były najbardziej aktywne w dyskusji. Do ich zbadania 
wykorzystano ugruntowaną w naukach społecznych metodę wykorzystywaną do badania 
dyskursu publicznego, tj. analizę zawartości. Autor opracował koncepcję wykorzystania tej 
metody do badania zjawiska trollingu w polskojęzycznej przestrzeni informacyjnej – klucz 
kategoryzacyjny wykorzystał do badania symptomatyczności trollingu.  

Nowatorstwo pracy polega na umiejętnym wykorzystaniu dotychczasowego dorobku 
teoretycznego nauk społecznych w wyjaśnieniu istoty zjawiska determinującego obecnie wiele 
dziedzin życia w Polsce. Dzięki utrzymaniu akademicko-teoretycznej konwencji pracy autor 
rozprawy doszedł do szerszych i bardziej pogłębionych wniosków, wykraczających jedynie poza 
opis zjawiska. Dzięki temu wnioski autora dotyczące skali oraz jakościowej charakterystyki 
badanego zjawiska są istotne z perspektywy zapobiegania tego typu zagrożeniom. Jej 
zasadniczym walorem są jednak wspomniane wyżej badania empiryczne, które dają możliwość 
weryfikacji wyżej wymienionych wniosków w praktyce. Jest to tym bardziej istotne, że 
dotychczas kwestia trollingu w polskim piśmiennictwie nie była zgłębiona. Należy też podkreślić, 
że badanie zostało przeprowadzone na podstawie autorskiej metody (opartej na analizie 
zawartości), co daje wiele możliwości zastosowania dorobku wypracowanego przez autora 
również w aspekcie praktycznym. 

Praca została obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 
listopadzie 2021 r. Decyzją Komisji Egzaminacyjnej rozprawa oraz obrona zostały wyróżnione. 

Należy też podkreślić, że praca zajęła także pierwsze miejsce w I edycji ogólnopolskiego 
konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą 
bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, 
ekonomicznych.  
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Załącznik nr 2 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

dr Justyna Fudala-Paszkowska – w dyscyplinie językoznawstwo 
 
W dysertacji dr Justyna Fudala-Paszkowska podnosi problem przekładu frazeologizmów 
funkcjonujących jako jeden z elementów stylotwórczych, pełniących ściśle określone funkcje  
i wpływających na nacechowanie stylistyczne i emocjonalne utworu. Badanie oparto na materiale 
wyekscerpowanym z wybranych powieści w języku serbskim i chorwackim usytuowanych w 
serbskim, chorwackim lub bośniackim kręgu kulturowym oraz z ich tłumaczeń na język polski. 
Autorka samodzielnie dokonała wnikliwej lektury wybranych powieści oraz ich przekładów w 
poszukiwaniu przykładów dla dalszej analizy translatorycznej (wyekscerpowała 1517 par 
związków wielowyrazowych). Głównym celem autorki było zbadanie, w jaki sposób do związków 
wielowyrazowych podchodzą tłumacze i jak oddają te struktury w tekście docelowym. W części 
analitycznej skupiła się na metodach ich pracy, analizując zastosowane techniki i strategie w 
perspektywie kognitywnej funkcjonalności przekładu. Jako punkt wyjścia do bardziej obszernej 
analizy przyjęła ekwiwalencję tłumaczeniową, która pozwoliła wyselekcjonować spośród 
zgromadzonych przykładów pary ekwiwalentów absolutnych, częściowych, paralelnych  
i zerowych. Badaniom przyświecało założenie o zakorzenieniu frazeologii w określonym kręgu 
kulturowym. W związku z tym jednym z celów pracy było również wykazanie, czy i w jaki sposób 
elementy kultury wyjściowej zostały zaprezentowane w tekstach przetłumaczonych. Rozprawa 
stanowi bogatą i interesującą merytorycznie monografię, w której autorka przedstawia strategie 
translatorskie w tłumaczeniu związków wielowyrazowych w oparciu o oryginalny i bardzo 
obszerny korpus frazeologii wyzyskany z polskich przekładów współczesnej prozy serbskiej, 
chorwackiej i bośniackiej powstałej po 1991 roku, co zapewniło faktyczne, wielostronne i – jak 
się sądzi − całościowe odtworzenie zastosowań strategii, a zarazem skrupulatne wyodrębnienie 
ich spośród innych zabiegów. W rezultacie otrzymujemy nie tylko cenne przedstawienie 
rozpatrywanych rozwiązań nad ekwiwalencją i strategiami oraz technikami translatorskimi, lecz 
także solidne podstawy do uchwycenia ogólnych prawidłowości w tym zakresie. Dysertacja jest 
opracowaniem bardzo wartościowym pod względem koncepcyjnym, ujawnia kunszt warsztatu 
poznawczego i dojrzałość badawczą autorki, zauważalną także w zajmowaniu własnego 
stanowiska. 

Dopełnieniem opracowania zasadniczego rozprawy jest Katalog par przekładowych 
(zawierający 1478 par przedstawionych w kontekście ich użycia, z rozbiciem na wyróżnione 
grupy ekwiwalentów), który pełni rolę leksykograficzną oraz dydaktyczną, ponieważ powstał on 
jako narzędzie umożliwiające kształcenie i rozwój przyszłych tłumaczy literatury. Części te – 
monograficzna i katalogowa – w zespoleniu świadczą o wybitnym charakterze dysertacji. 
Twórczy charakter rozprawy i jej wkład do rozwoju nauki zauważyli recenzenci. 

Dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG stwierdził, że: Frazeologizmy zawierają liczne ślady 
różnych kultur i dlatego stanowią przedmiot badań, który wymaga posiadania nie tylko obszernej 
wiedzy i umiejętności w zakresie językoznawstwa, ale także szerokiej wiedzy o kulturze  
i związkach międzykulturowych. W przypadku przekładu frazeologizmów na inny język, pozycja 
badacza staje się tym bardziej złożona ze względu na konieczność równie dobrego opanowania 
zarówno korpusu frazeologicznego języka źródłowego, jak i korpusu języka docelowego 
przekładu. Autorka dysertacji, obok niewątpliwej wiedzy językoznawczej, posiada również 
wysokie kompetencje kulturoznawcze, niezbędne zarówno dla zrozumienia, jak i wyjaśniania 
źródłowych i przetłumaczonych frazeologizmów w wybranych dziełach (…). Justyna Fudala, 
opierając się z jednej strony na założeniach teoretyków przekładu, a z drugiej na pracach 
badaczy frazeologii, z powodzeniem nadbudowała wyjściowe założenia swoim wkładem 
teoretycznym oraz połączyła kilka dziedzin a następnie twórczo zastosowała je w analizie 
frazeologizmów w odniesieniu do wyrażeń źródłowych i przetłumaczonych (fragment recenzji 
pracy doktorskiej). 

Z kolei prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski wskazał, że: Recenzowana monografia 
zarówno w pełni spełnia wymaganie stawiane rozprawom doktorskim, jak i zasługuje na 
wyróżnienie. Jest ona bowiem pionierska w próbie zapełnienia luki, jaką jest brak przekładowego 
słownika frazeologicznego języka policentrycznego (bośniackiego, chorwackiego i serbskiego) 
dla Polaków. Recenzowana rozprawa doktorska zasługuje na druk z suplementem w postaci 
podręcznego słownika przekładowego (fragment recenzji pracy doktorskiej). 

Wielką wartość rozprawy poświadcza ponadto wydanie jej w formie monografii – 
nakładem Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w 
Siedlcach. 
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Załącznik nr 3 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

dr Agnieszka Hejna – w dyscyplinie matematyka 
 
W rozprawie doktorskiej, wyróżnionej na wniosek wszystkich recenzentów, dr Agnieszka Hejna 
uzyskała szereg nowych i ważnych wyników naukowych dotyczących teorii Dunkla. Teoria ta jest 
uogólnieniem klasycznej analizy matematycznej, związanej z działaniem grup symetrii. Ma ona 
liczne zastosowania i związki z teorią funkcji specjalnych wielu zmiennych, przestrzeni 
symetrycznych oraz służy opisowi pewnych zjawisk fizycznych. W rozprawie doktorskiej autorka 
bada uogólnienia/odpowiedniki ważnych obiektów klasycznej analizy harmonicznej w teorii 
Dunkla. Są nimi: transformata Fouriera-Dunkla, operacja uogólnionej translacji (przesunięcia), 
operator Dunkla-Laplace’a i półgrupa ciepła generowana przez ten operator. Punktem startowym 
było uzyskanie zupełnie nowego opisu uogólnionych przesunięć funkcji w teorii Dunkla, w tym 
opisu jądra ciepła. Zostały one wyrażone w poprzez odległości punktów i objętości kul, co 
otworzyło możliwość zastosowania narzędzi analizy matematycznej. Bardzo ważna z punktu 
widzenia teorii Dunkla jest opracowana w doktoracie metoda, jak postępować w przypadku 
przesunięć funkcji nieradialnych; do tej pory w literaturze badano translacje funkcji radialnych. 
Twierdzenia i metody rozwinięte w dysertacji pozwoliły na uzyskanie w rozprawie pełnego opisu 
przestrzeni Hardy’ego, zbudowania teorii Littlewooda-Paley w teorii Dunkla, zbudowania teorii 
całek singularnych i uzyskania nowych twierdzeń o transformacie Fouriera-Dunkla i operatorach 
Dunkla Schrödingera, które w klasycznej analizie służą do opisu zjawisk kwantowych. Ich 
uzyskanie, poprzez pomysłowe i subtelne rachunki, wymagało dużej intuicji matematycznej.  

Wyniki rozprawy doktorskiej ukazały się, w formie 8 opublikowanych artykułów w i jednej 
pracy przyjętej do druku, w prestiżowych czasopismach matematycznych o zasięgu 
ogólnoświatowym. Poszerzają one horyzonty dotychczasowej wiedzy i są inspiracją  do dalszych 
badań, co widać zarówno w nowych artykułach autorki po doktoracie, jak i powstających pracach 
naukowych innych autorów. Zostały one także dostrzeżone przez międzynarodowe środowisko 
matematyczne. Pani Agnieszka Hejna została zaproszona do wygłoszenia odczytów na 
międzynarodowych seminariach oraz konferencji Modern Analysis Related to Root Systems with 
Applications, która odbyła się w Luminy (Francja) w 2021 roku. Uzyskała także Nagrodę PTM dla 
Młodych Matematyków i nagrodę specjalną Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce dla 
uczestniczek III edycji Konkursu im. Edyty Szymańskiej. 
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Załącznik nr 4 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

dr Krzysztof Nowicki – w dyscyplinie informatyka 
 
Tematem rozprawy Krzysztofa Nowickiego są algorytmy równoległe i rozproszone dla problemów 
grafowych związanych z szeroko pojętą spójnością grafów, takich jak problem znajdowania 
minimalnego drzewa spinającego, problem znajdowania spójnych składowych oraz problem 
znajdowania minimalnego cięcia w grafie.  

W szczególności rozważane są modele obliczeń, w których dane wejściowe problemu 
podzielone są pomiędzy pewną liczbę maszyn wykonujących obliczenia w synchronicznych 
rundach. Każda runda składa się z fazy lokalnych obliczeń i fazy komunikacji. Główną miarą 
złożoności algorytmów działających w takich modelach jest liczba rund potrzebna do rozwiązania 
rozważanego problemu algorytmicznego, nazywana złożonością rundową. Rezultaty rozprawy 
skupiają się na dwóch modelach obliczeń, które realizują taki właśnie scenariusz – MPC 
(wysokopoziomy model dla frameworków szeroko używanych w praktyce, takich jak MapReduce, 
Spark i in.) i Congested Clique (specjalny przypadek obliczeń rozproszonych zakładający, że 
topologią sieci komunikacyjnej jest klika). Modele te mają wiele podobieństw, a większość 
zaproponowanych algorytmów można aplikować zarówno w MPC jak i w Congested Clique. 

W rozprawie zaproponowane zostały algorytmy umożliwiające znajdowania minimalnego 
drzewa spinającego, spójnych składowych, oraz minimalnego cięcia w grafie w stałej liczbie rund 
zakładając, że korzystamy z maszyn, które mają pamięć proporcjonalną do liczby wierzchołków 
w grafie. W związku z tym są to algorytmy z optymalną asymptotyczną złożonością rundową, 
a jedynym możliwym ulepszeniem jest pozbycie się losowości potrzebnej w algorytmach dla 
problemu znajdowania minimalnego cięcia grafie. Ponadto, w przypadku problemu znajdowania 
minimalnego drzewa spinającego zaprezentowany wynik jest ukoronowaniem niemalże 20-
letnich badań nad tym problemem, prowadzonych m.in. w czołowych światowych ośrodkach 
naukowych takich jak ETH Zurich, Weizmann Institute of Science, Massachusetts Institute of 
Technology. 

Ponadto praca doktorska prezentuje algorytm aproksymacyjny dla problemu 
minimalnego cięcia i maszyn z małą pamięcią, który dla (2+ɛ)-aproksymacji minimalnego cięcia 
jest algorytmem z najlepszą asymptotyczną złożonością rundową. 

Dowodem na wysoki poziom badań opisanych w doktoracie jest 5 publikacji (prace 1 i 2, 
które opisują wstępne wyniki oraz prace 3,4,5, których treść znalazła się w doktoracie): 
[1] MST in O(1) Rounds of Congested Clique. [T. Jurdzinski, K.Nowicki], 
[2] Congested Clique Algorithms for the Minimum Cut Problem. [M.Ghaffari, K.Nowicki], 
[3] Faster Algorithms for Edge Connectivity via Random 2-Out Contractions. [M.Ghaffari, 
K.Nowicki, M.Thorup], 
[4] Massively Parallel Algorithms for Minimum Cut [M.Ghaffari, K.Nowicki], 
[5] A Deterministic Algorithm for the MST Problem in Constant Rounds of Congested Clique. 
[K.Nowicki]. 

Prace te zostały opublikowane w wydawnictwach, którym przyznano maksymalną liczbę 
200 punktów wg punktacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, będących zarazem czołowymi 
miejscami najlepszych światowych wyników z obszarów:  
 obliczeń rozproszonych [PODC, prace 2,4], 
 algorytmiki [SODA, prace 1,3], 
 informatyki teoretycznej [STOC, praca 5]. 

Ponadto, w roku 2020 za wyniki badań opisanych w doktoracie (oraz jedną pracę, która 
nie została uwzględniona w doktoracie) Krzysztofowi Nowickiemu została przyznana Nagroda im 
Witolda Lipskiego. W roku 2018 wynik z pracy [1] zaproszono do prezentacji jako jeden z 
czołowych rezultatów w algorytmice przez komitet programowy prestiżowej konferencji 
Highlights in Algorithms. Rezultaty rozprawy były też podstawą przyznania Panu Nowickiemu 
prestiżowego stypendium START FNP oraz finansowania przez NCN kierowanego przez niego 
projektu ETIUDA. 
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Załącznik nr 5 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

dr Mirosława Jurecka – w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku 
 
Rozprawa Mirosławy Jureckiej jest przykładem prac badawczych o charakterze aplikacyjnym  
i ogromnym potencjale społecznym. Podejmuje temat w jaki sposób nauka i technologia może 
rozwiązywać podstawowe problemy ratowników zajmujących się poszukiwaniem osób 
zaginionych we współczesnym świecie i z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi.  

Pokazuje w jaki sposób możliwe jest włączenie dronów, systemów informacji 
geograficznej i algorytmów automatycznej detekcji ludzi w procedury poszukiwawcze tak, aby 
jak najszybciej docierać do osób zaginionych, potrzebujących szybkiego wsparcia.  

Badania poparte są licznymi publikacjami w renomowanych, międzynarodowych 
czasopismach naukowych.  

Praca obroniona na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.  
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Załącznik nr 6 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

dr Aleksandra Kil-Matlak – w dyscyplinie nauki o kulturze i religii 
 
Praca doktorska Aleksandry Kil-Matlak Od humanistyki cyfrowej do analogowej. Fiszki jako 
aparat poznania humanistycznego spełnia wszystkie kryteria i może z powodzeniem ubiegać się 
nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską (§ 3 ust. 1 pkt a i ust. 
2-4 i § 6 ust. 1 pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. Rozprawa 
obroniona 13 lipca 2021 roku została bardzo wysoko oceniona przez recenzentów w przewodzie 
doktorskim i wyróżniona przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauk o Kulturze i Religii UWr (zgodnie 
z uchwałą z 14.09.2021 r.) 

Praca porusza aktualny problem roli technologii w tworzeniu humanistycznej wiedzy. 
Dyskutuje z przekonaniem o tym, że humanistyka jest i była pozbawiona narzędzi i własnej 
infrastruktury. Autorka korzysta z perspektywy kulturoznawczej i medioznawczej, skupiając się 
na przybliżeniu humanistyki analogowej i charakterystycznej dla niej technologii fiszek i metody 
kartoteki. Praca sprawnie łączy idiograficzne analizy materiału źródłowego z teoretyzowaniem, 
ujmującym fiszki jako format, aparat i infrastrukturę. Wprowadza takie rozumienie fiszek, które, 
oprócz archiwizacyjnego potencjału, dostrzega w zbiorze notatek swoisty medialny apparatus, 
maszynerię wiedzy. Śledząc formę fiszek w różnych mediach (analogowych i cyfrowych),  
dr Kil-Matlak kreśli w zarysie historię splatania informatyki z humanistyką. Praca stanowi nie 
tylko rzetelne, wielostronne opracowanie tematu i wyraz pogłębionej wiedzy autorki, lecz także 
ważny wkład w rozwijanie badań kulturoznawczych, naukoznawczych i medioznawczych. Obaj 
recenzenci wnioskowali o jej wyróżnienie i rekomendowali publikację. Doceniono nowatorstwo 
teoretyczne pracy, uznając, że rozprawa jest rzadkim w pracach doktorskich połączeniem 
„dojrzałości teoretycznej, analitycznej biegłości i sprawności w empirycznym badaniu źródeł”. 
Zauważano ponadto, że rozprawa jest błyskotliwa, barwnie napisana, o przemyślanej strukturze, 
zwięzła. Książka bazująca na doktoracie wyjdzie w prestiżowej serii Nowa humanistyka 
Wydawnictwa IBL PAN. 

Warto zaznaczyć, że badania do doktoratu pani Kil-Matlak realizowała w kraju oraz za 
granicą w ramach stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2017/2018)  
i stypendium doktorskiego w grancie OPUS 13 NCN (2018-2020) pod kierownictwem prof. Doroty 
Wolskiej, a cząstkowe wyniki przedstawiała w formach artykułów (w renomowanych 
czasopismach, np. „Teksty Drugie” czy „Digital Humanities Quarterly”) oraz referatów (na 
kongresie Digital Humanities 2019 w Utrechcie otrzymała za swoje wystąpienie ADHO Bursary 
Award). Podczas studiów doktoranckich zdobyła stypendium im. Wincentego Stysia za 
osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych przyznawane przez Prezydenta 
Wrocławia (2018) oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych 
młodych naukowców (2020).  

Praca dr Kil-Matlak w ponadstandardowy sposób spełnia wymogi stawiane rozprawom 
doktorskim. Jest oryginalnym, solidnym opracowaniem doniosłego problemu badawczego, 
kontynuuje i rozwija tradycje badań kulturoznawczych, medioznawczych i naukoznawczych. 
Poszerzając humanistyczną samowiedzę na temat technologicznych uwarunkowań poznania, 
oferuje nowatorską perspektywę i formułuje ciekawe, odkrywcze wnioski. 
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Załącznik nr 7 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

dr Anna Pigoń – w dyscyplinie literaturoznawstwo 
 
Rozprawa doktorska dr Anny Pigoń pod tytułem Kobiety w literaturze o Tatrach do 1939 roku, 
napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Grzędy, prof. UWr, zarysowuje typologię autorek oraz 
bohaterek, uwzględniającą ich usytuowanie w przestrzeni tatrzańsko-podhalańskiej. W pracy 
wyróżniono kategorie góralek, rezydentek oraz gościń: taterniczek, narciarek, kuracjuszek oraz 
wczasowiczek. Omówiono ich genezę, sposób funkcjonowania w kulturze, przedstawienia w 
literaturze pięknej, a także twórczość. Tym samym praca wypełnia lukę we współczesnym stanie 
badań nad literaturą o Tatrach, poszerza refleksję naukową nad miejscem i rolą kobiety w tym 
segmencie kultury. Jest istotna z perspektywy zarówno humanistycznych badań nad 
problematyką górską, jak kierunków koncentrujących się wokół szeroko pojętej feminy w 
kulturze oraz twórczości kobiet. 

W recenzji dysertacji prof. Stanisław Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski) napisał, że 
„recenzowana rozprawa oparta została na solidnych podstawach metodologicznych, przyjmując 
»charakter synkretyczny«”. Na ten sam aspekt zwraca uwagę również drugi recenzent, prof. 
Wiesław Rzońca (Uniwersytet Warszawski), zauważając, że „metodologia jest […] silną stroną 
dysertacji”.  

Wiesław Rzońca docenia w pracy również dekonstrukcjonistyczną podejrzliwość, udział w 
sprecyzowaniu tatrzańskiego feminizmu, elementy dialogu naukowego oraz świeżość 
interpretacyjną. W konkluzji recenzji podkreśla „wyrazistość zadania badawczego, jego 
antropologiczną doniosłość motywowaną aktualnością badań feministycznych, dyskrecję 
metodologiczną oraz wielki takt interpretacyjny”.   

W marcu 2022 roku nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się monografia będąca 
uzupełnioną wersją dysertacji. W recenzji wydawniczej publikacji prof. Jacek Kolbuszewski 
(Uniwersytet Wrocławski) napisał, że stanowi ona „najpoważniejsze przedsięwzięcie badawcze z 
tego literaturoznawczo, feministycznie zabarwionego, zakresu humanistycznych badań nad 
problematyką górską”, co wynika między innymi z tego, że „książka jest autentycznie bogata 
pod względem materiałowym i autorka ogarnęła w swym badaniu zarówno wartościowe dzieła 
literackie, jak i liczne utwory należące do literatury popularnej, odpowiednie zainteresowanie 
okazując dziełom mającym specyficzne obiegi środowiskowe”. 

W dobie rosnącej popularności i zainteresowania tematem wpływu kobiet na zjawiska 
literacko-kulturowe, również w kontekście problematyki górskiej – o czym świadczą między 
innymi kolejne publikacje o charakterze popularnonaukowym czy biograficznym – dysertacja 
Kobiety w literaturze o Tatrach do 1939 roku jest nowatorskim ujęciem – w szerokim zakresie 
wykorzystującym narzędzia literaturoznawcze – tematologicznie zorientowanej problematyki 
kobiecej. Ze względu na zgromadzony w niej oraz poddany rzetelnej interpretacji materiał 
egzemplifikacyjny, otwiera nowe horyzonty badawcze, zarówno dla literaturoznawców, jak też 
antropologów kultury oraz przedstawicieli innych pokrewnych dyscyplin naukowych. 
  



8 

Załącznik nr 8 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

dr Klaudia Mencel – w dyscyplinie nauki chemiczne 
 
Praca doktorska dr Klaudii Mencel poświęcona jest zagadnieniom korelacji pomiędzy strukturą 
krystaliczną, a właściwościami fizykochemicznymi (głównie elektrycznymi) hybryd organiczno-
nieorganicznych na bazie halogenków BiIII i SbIII . Głównym celem pracy naukowej dr Klaudii 
Mencel było uzyskanie wielofunkcyjnych materiałów hybrydowych zawierających w strukturze 
krystalicznej kation formamidyniowy oraz acetamidyniowy, wykazujących nieliniowe właściwości 
elektryczne (głównie ferroelektryczne) i mechaniczne (ferroelastyczność), jak również 
skorelowanie cech makroskopowych związków z ich parametrami strukturalnymi. Strategia ta 
umożliwiła zaproponowanie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za wystąpienie 
ferroelektryczności oraz przemian fazowych. Dla otrzymanych związków przeprowadzono 
kompleksowe badania z wykorzystaniem m.in. metod termicznych, rentgenografii strukturalnej, 
spektroskopii dielektrycznej oraz spektroskopii oscylacyjnej (IR, Raman) a także protonowego 
rezonansu magnetycznego (1H NMR). Dodatkowo, dla kryształów adaptujących 
niecentrosymteryczną grupą przestrzenną przeprowadzono pomiary prądu piroelektrycznego, 
rejestrację ferroelektrycznej pętli histerezy oraz generacji drugiej harmonicznej (SHG).   

W ramach przeprowadzonych badań dr K. Mencel uzyskała wiele wartościowych wyników, 
nowatorskich w zakresie badań podstawowych. Jej najważniejszym osiągnięciem jest uzyskanie 
pierwszego ferroelektryka w stechiometrii R3MX6, tj. bromobizmutanu(III) acetamidyniowego o 
wzorze (NH2C(CH3)NH2)3[BiBr6] (ABB). Związek ten, pomimo iż wykazuje bardzo prosty typ 
budowy części nieorganicznej, charakteryzuje się zaskakująco bogatym polimorfizmem w fazie 
stałej. Kompleksowa analiza fizykochemiczna ABB ujawniła obecność takich cech jak: 
ferroelastyczność, antyferroelektryczność oraz ferroelektryczność. Ogromnym wyzwaniem  
i osiągnięciem było wyjaśnienie molekularnych mechanizmów indukujących strukturalne 
przemiany fazowe w analizowanym krysztale. Stwierdzono, że dominującym jest wkład typu 
„przesunięcie” związany ze zmianą  położenia kationów acetamidyniowych w sieci krystalicznej. 
Wniosek ten jest zaskakujący i, jako nietypowy, rzuca nowe światło na strategię projektowania 
nowych materiałów funkcjonalnych.   

Niewątpliwie ważnym osiągnięciem pracy naukowej dr Mencel było uzyskanie  
i scharakteryzowanie właściwości polarnych ferroelektryka charakteryzującego się niezmiernie 
rzadkim typem stechiometrii (R5M2X11) na bazie kationu formamidyniowego: Związek ten 
wyróżnia się, na tle innych, zaskakująco wysoką wartością polaryzacji spontanicznej  
(13 μC∙cm-2) oraz mieszanym mechanizmem przemiany fazowej, typu „porządek-nieporządek” 
oraz „przesunięcie”.  

Tematyka badawcza podjęta przez dr K. Mencel jest istotna i ważna w międzynarodowym 
środowisku naukowym. Wyniki badań eksperymentalnych zawartych w pracy doktorskiej zostały 
ujęte w cykl pięciu publikacji naukowych opublikowanych w najlepszych czasopismach 
poświęconych fizykochemii ciała stałego w latach 2018-2021 o sumarycznym współczynniku 
oddziaływania IF = 30.996. Należy podkreślić, iż pomimo tak krótkiego przedziału czasowego 
Jej prace są już bardzo często cytowane w literaturze (ponad 50 cytowań niezależnych), co 
dodatkowo podkreśla wagę uzyskanych wyników  

Osiągnięcia naukowe przedstawione we wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora 
nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, zostały bardzo pozytywnie i wysoko ocenione przez 
niezależnych recenzentów (prof. dr hab. Krystiana Roledera (UŚ) oraz dr hab. Bartosza Zarychtę 
(prof. UO)), którzy zawnioskowali o wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr Mencel. W 
przedłożonych recenzjach wielokrotnie podkreślano, iż uzyskane wyniki wnoszą niezmiernie 
istotny wkład do zrozumienia korelacji pomiędzy strukturą krystaliczną i dynamiką polarnych 
cząsteczek, a właściwościami polarnym nowych materiałów ferroicznych.  
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Załącznik nr 9 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

dr Agnieszka Sobieska – w dyscyplinie nauki prawne 
 
Przedmiotem rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Sobieskiej są regulacje prawne oraz stanowiące 
dla nich tło aspekty polityczne, społeczne i kulturowe związane z szeroko rozumianym strojem 
noszonym przez kobiety wyznające islam. Przedstawiony w pracy problem zasłaniania ciała  
i włosów przez muzułmanki należy do najbardziej niejednoznacznych kwestii w prawie islamskim. 
W pracy wykazano, że współczesny cel zasłaniania się muzułmanek nie odpowiada temu z 
początków islamu, a sama chusta coraz częściej staje się narzędziem walki politycznej  
i elementem tożsamości kulturowej, co w rezultacie przyczynia się do tego, że to presja 
społeczna, a nie stanowione prawo, ma znacznie większy wpływ na skłonność muzułmanek do 
przestrzegania zasad dot. stroju. Jak pokazują omówione w pracy doświadczenia europejskie, 
gdy osoby z różnych kultur żyją obok siebie, zbyt duża różnica w systemach wartości może 
utrudniać spójność społeczną, przy czym wprowadzanie prawnych zakazów zasłaniania twarzy 
nie prowadzi wcale do polepszania sytuacji kobiet.  

Normatywne spojrzenie na strój kobiet w hagaryzmie jako pomysł na pracę doktorską 
należy ocenić jako wybór wysoce oryginalny i ciekawy. Przemawia za tym fakt, że na gruncie 
polskiej historiografii studia nad przedmiotowym zagadnieniem miały do tej pory charakter 
zaledwie przyczynkowy, przy czym do najważniejszych opracowań tego typu należą teksty samej 
autorki. Żadna z pozycji obcojęzycznych, dotycząca tego zagadnienia, nie zderza też w takim 
zakresie kwestii społecznych, prawnych, politycznych i kulturowych krajów muzułmańskich  
i europejskich. Praca stanowi więc oryginalne rozwiązanie ważnego problemu naukowego  
i posiada liczne walory naukowe, tak merytoryczne, jak i metodologiczne, czego potwierdzeniem 
jest zastosowanie w pracy szeregu metod badawczych (m.in. analiza i komparatystyka prawa, 
analiza systemowa, historyczna, dogmatyczna, egzegeza religiologiczna). Temat pracy jest 
zagadnieniem wyjątkowo aktualnym i dynamicznym ze względu na stale zmieniającą się sytuację 
społeczno-polityczną i pojawiające się nowe regulacje prawne. Dodatkowo fakt, że 
dotychczasowe orzecznictwo dotyczące stroju przede wszystkim odnosi się do elementów stroju 
muzułmanek pozwala na obserwację, że islam jest religią wyjątkowo angażującą europejski 
wymiar sprawiedliwości i dyskurs publiczny. Przeprowadzona w pracy analiza licznych rozwiązań 
prawnych, wraz z nakreśleniem dotyczących ich kontrowersji, stanowi niezwykle przydatne 
narzędzie teoretycznopoznawcze, a zebrane w pracy doświadczenia krajów europejskich mogą 
pomóc odeprzeć argumenty wykorzystywane w debacie zarówno za, jak i przeciwko 
wprowadzaniu zakazów noszenia różnych elementów strojów religijnych. Warte podkreślenia są 
również walory faktograficzne i ewidencyjne pracy, jak m.in. kompletne zestawienie i omówienie 
historycznych, jak i obowiązujących współcześnie w świecie muzułmańskim regulacji prawnych 
dot. stroju kobiet. Mimo wielowątkowości i wielopłaszczyznowości naukowej, praca jest 
niezwykle dopracowana pod względem konstrukcyjnym i merytorycznym. Jest ona doskonale, 
niemal kompletnie udokumentowana bibliograficznie, dzięki czemu stanowi niepowtarzalne 
źródło informacji. Napisana jest świetnym językiem, co stanowi o wysokiej erudycji autorki, a 
także sprawia, że jej lektura jest niezwykle ciekawa. W związku z wysoką oceną obu recenzentów 
praca została wyróżniona przez Radę Dyscyplin Naukowych WPAiE. 

W dysertacji wykazano, że przyjęcie przez muzułmanki zwyczaju zasłaniania twarzy nie 
ma uzasadnienia religijnego, a jest wynikiem wpływu tradycji, kultury i fundamentalistycznych 
interpretacji prawa. Przy czym wersety koraniczne powszechnie kojarzone ze strojem są 
współcześnie interpretowane w sposób, który pomija ich kontekst historyczny i kulturowy.  W 
ramach prowadzonych badań autorka wysunęła więc wniosek, że ḥijāb (rozumiany jako chusta 
noszona na głowie) można uznać za konstrukt o charakterze dwuwymiarowym – jako nośnik 
treści (m.in. politycznej i ideologicznej) oraz symbol przynależności (m.in. religijnej  
i społecznej). 

Autorka uwypukliła, że współczesne znaczenie przypisywane chuście muzułmańskiej  
i zasłonie twarzy stanowi w zasadzie odwrotność tego o czym świadczyło w początkach islamu, 
kiedy to zasłanianie się nie miało na celu określenia przynależności religijnej, a podkreślenie 
statusu kobiety wolnej. Aż do XIX w. zasłanianie się było przywilejem, wyznacznikiem hierarchii 
i separacji płci. Na przykładzie wielu odniesień do wydarzeń historycznych wykazano, jak na 
przestrzeni lat instytucja chusty stała się narzędziem politycznym, a muzułmanki za pomocą 
tego najbardziej wizualnego symbolu przynależności religijnej są w stanie skutecznie 
demonstrować swoje przekonania oraz sympatie polityczne.  

Ponadto autorka zauważyła, że historyczny proces zrzucania zasłony przez muzułmanki 
miał charakter ewolucyjny i oddolny. Im większy wpływ miały na niego obce interwencje oraz 
narzucane w rewolucyjny sposób prawo, tym bardziej reakcje kobiet (w tym ich strój) były 
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odmienne od założeń prawodawcy. W pracy zaobserwowano więc swoistą bezwładność kulturową 
w zakresie akceptacji dla stroju muzułmanek, która znacząco wpływa na praktykę stosowania 
prawa lub też na nakazy wynikające z założeń politycznych. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że prawo nie jest narzędziem, które jest w stanie w 
efektywny sposób zmieniać tradycje i zwyczaje, szczególnie te powiązane z religią. Analiza tła 
polityczno-społecznego przemian obyczajowych w krajach muzułmańskich prowadzi do wniosku, 
że modernizacja prawa w tych społeczeństwach ma szansę odnieść sukces dopiero wówczas, 
gdy będzie szła w parze z procesem zmiany mentalności samych zainteresowanych. 
Zdecydowanie większy wpływ na przestrzeganie przez muzułmanki zasad dot. stroju ma bowiem 
nacisk społeczeństwa. Zauważalne jest, że tempo wprowadzania zmian prawnych w zakresie 
stroju, jest w głównej mierze zależne od sytuacji politycznej. Autorka utrzymuje, że chusta 
muzułmańska to swoisty barometr — miernik zarówno nastrojów społecznych, jak i zmian 
politycznych.  

Na podstawie obszernej i niezwykle dokładnej analizy europejskich przepisów prawnych 
oraz orzecznictwa ETPC, autorka wykazała, że zakazy dotyczące zasłaniania twarzy są 
formułowane w sposób abstrakcyjny i generalny, a w uznaniu danego zakazu za zgodny z 
prawem decydujące znaczenie miało jego uzasadnienie. O ile jednak zakazy zasłaniania twarzy 
są stosunkowo częste, tak w żadnym z europejskich krajów nie wprowadzono generalnego czy 
lokalnego zakazu noszenia chusty muzułmańskiej. Na podstawie głębokiej analizy przepisów 
europejskich autorka dokonała klasyfikacji i wyróżniła cztery kategorie dominujących w Europie 
zakazów tj.: zakaz generalny, zakaz lokalny, zakaz częściowy oraz zakaz lokalno-częściowy. 
Podkreśliła, że mimo iż zgodnie z orzecznictwem ETPC noszenie chusty można uznać za 
motywowane lub inspirowane religią lub przekonaniami, to wobec tego, że w opinii większości 
teologów muzułmańskich noszenie zasłony twarzy nie jest moralnie konieczne i nie stanowi 
powszechnie przyjętej formy praktykowania wyznania, ta praktyka nie wypełnia wszystkich 
kryteriów, aby mogła zostać uznana za podlegającą ochronie Konwencji.  

Przedstawione argumenty pozwalają przyjąć, że przedstawiony w pracy problem 
zasłaniania ciała i włosów przez muzułmanki należy nie tylko do najbardziej niejednoznacznych 
kwestii w prawie islamskim, ale również stanowi realne wyzwanie dla europejskiego 
ustawodawcy, sytuując to zagadnienie jako istotne z punktu widzenia nauk prawnych i polityki 
międzynarodowej.  
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Załącznik nr 10 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

dr Bożena Szulc – w dyscyplinie nauki biologiczne 
 
Glikozylacja jest to nieodwracalna enzymatyczna reakcja, polegająca na dołączaniu reszt 
cukrowych do białek i lipidów. Dzięki glikozylacji białka  (glikany) posiadają dodatkowe 
właściwości umożliwiające im pełnienie swoich funkcji. Nieprawidłowości w tym procesie 
powodują ciężkie i często nieuleczalne choroby. Proces ten zachodzi wewnątrz aparatu Golgiego 
i siateczki endoplazmatycznej. Jako substraty do reakcji wykorzystuje się formy cukrów 
zaktywowane poprzez dołączenie do reszt cukrowych nukleotydów (tzw. nukleotydo-cukry). Cały 
proces do prawidłowego działania wymaga szeregu białek. Najważniejszymi są enzymy 
katalizujące reakcję (między innymi glikozylotransferazy) oraz białka dostarczające cząsteczki 
nukleotydo-cukrów do odpowiednich organelli (tzw. transportery nukleotydo-cukrów). Za 
transportowanie aktywnych form cukrów odpowiadają białka z rodziny SLC35 (ang. solute carrier 
family 35). Są to małe, multitransmembranowe cząsteczki znajdujące się w błonach aparatu 
Golgiego i siateczki endoplazmatycznej. UDP-N-acetyloglukozoamina (UDP-GlcNAc) jest jednym 
z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanym nukleotydo-cukrem w procesie glikozylacji. 

Do tej pory, za jeden z głównych transporterów tego nukleotydo-cukru było uważane 
białko SLC35A3 (A3). Badania charakteryzujące A3 były głównie oparte na systemach 
drożdżowych produkujących znacząco odmienne typy glikanów niż komórki ssacze. Dodatkowo, 
badania nad białkiem A3 wykazały, że prawie całkowite usunięcie genu SLC35A3 nie wpływa 
znacząco na poziom N-acetyloglukozoaminy (GlcNAc) w  wybranych glikanach w komórkach 
ssaczych. Ze względu na nieścisłości związane z transportem UDP-GlcNAc, a także doniesieniami 
literaturowymi o innych białkach z rodziny SLC35A, mogących dostarczać aktywne formy tego 
cukru, celem niniejszej pracy była charakterystyka wybranych transporterów potencjalnie 
dostarczających UDP-GlcNAc do syntezy wybranych glikanów. 

W przedstawianej pracy usunięto białko A3 w trzech ssaczych liniach komórkowych 
wykorzystując system CRISPR-Cas9. Ponieważ białko A3 oddziałuje z transporterem UDP-
galaktozy (SLC35A2, A2) oraz białka te znajdują się w bliskości z tymi samymi wybranymi 
glikozylotransferazami, usunięto również białko A3 w komórkach pozbawionych funkcjonalnego 
białka A2. Na podstawie analizy wybranych glikanów w uzyskanych zmodyfikowanych liniach 
komórkowych wykazano, że białko A3 nie jest głównym dostarczycielem UDP-N-
acetyloglukozoaminy w komórkach ssaczych. Wykazano, że białka A2 i A3 współdziałają w 
procesie glikozylacji i mają wpływ na ilość wybranych glikozylotransferaz w komórkach.  

W ramach pracy doktorskiej wygenerowano również linie komórkowe pozbawione 
funkcjonalnych białek SLC35B4 (B4) oraz SLC35D1 (D1), które także uważane są za transportery 
UDP-GlcNAc. Nie wykazano, aby wprowadzone zmiany genetyczne miały wpływ na dołączanie 
GlcNAc do badanych glikanów. Wyniki uzyskane w ramach pracy doktorskiej wykazują 
konieczność poszukiwania głównego/dodatkowego transportera UDP-GlcNAc do syntezy 
głównych glikanów w komórkach ssaczych lub istnienia innego mechanizmu dostarczania tego 
nukleotydo-cukru do wnętrza Golgiego.  
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Załącznik nr 11 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: 

dr hab. Wojciech Drąg – w dyscyplinie literaturoznawstwo 
 
Głównym osiągnięciem badawczym wskazanym w zakończonym 16 marca 2021 r. postępowaniu 
habilitacyjnym Wojciecha Drąga była monografia naukowa pt. Collage in Twenty-First-Century 
Literature in English: Art of Crisis [Kolaż w literaturze anglojęzycznej XXI wieku. Sztuka kryzysu] 
opublikowana w angloamerykańskim wydawnictwie Routledge, które znajduje się na II poziomie 
ministerialnego wykazu wydawnictw. Ta wydana w 2020 r. monografia badawcza identyfikuje 
ważną niszę badawczą i, jak zgodnie stwierdzili jej recenzenci, prezentuje bardzo wysoki poziom 
naukowy. 

Książka kandydata poświęcona jest zjawisku współczesnej literatury kolażowej. Choć 
metoda kolażu uważana jest przez wielu artystów i badaczy za jedną z kluczowych dla historii 
sztuki XX wieku, jej rola we współczesnej literaturze pozostawała niezbadana. Najważniejsze 
teksty ostatniej dekady poświęcone kolażowi, takie jak Collage Culture Davida Banasha i Collage 
in Twentieth-Century Art, Literature, and Culture Rony Cran, koncentrują się na literaturze 
ubiegłego stulecia. W konkluzji swojej książki D. Banash pisze, że kolaż jest strategią artystyczną 
nierozerwalnie zrośniętą z ubiegłym stuleciem, obecnie zaś traci i będzie nadal tracił na 
znaczeniu. Jednakże w recenzji wydawniczej monografii kandydata amerykański badacz 
stwierdził, że pokazuje ona, iż kolaż pozostaje „zaskakująco żywą techniką literacką dla pisarzy 
reagujących na kryzysy nowego tysiąclecia”. R. Cran natomiast zaznaczyła w drugiej recenzji 
wydawniczej, że monografia „tworzy kanon kolażu XXI wieku”.  

Ważnym osiągnięciem badawczym jest wyróżnienie przez autora precyzyjnych kryteriów 
kolażu literackiego, na które składają się fragmentaryczność, hybrydyczność, obecność 
elementów zawłaszczonych oraz struktura oparta na zasadzie parataksy. Monografia jest również 
pierwszą pracą naukową ukazującą ścisły związek między kolażem a pojęciem kryzysu, zarówno 
na poziomie formy, jak i treści. Autor udowadnia, że wewnętrzny kryzys formalny, którym 
cechuje się każdy kolaż, predestynuje tę formę do bycia narzędziem reprezentacji kryzysów 
współczesności. Jedna z najważniejszych badaczek literackiej multimodalności, Alison Gibbons, 
w trzeciej recenzji wydawniczej wskazała dwa dodatkowe aspekty świadczące o wysokiej 
wartości naukowej monografii: nowatorskie wykorzystanie teorii struktur retorycznych do 
analizy tekstów kolażowych oraz fakt, że w swoich analizach autor powołuje się na wywiady, 
które przeprowadził ze wszystkimi żyjącymi autorami omawianych tekstów. Ponadto, w 
recenzjach z postępowania habilitacyjnego, monografia chwalona była za „bardzo dobrą 
angielszczyznę”, „staranne opracowanie i klarowną strukturę” (prof. Katarzyna Więckowska), 
„znakomitą kontrolę nad omawianym materiałem źródłowym, który zostaje przedstawiony w 
całej swojej oryginalności i złożoności przy zachowaniu jasności wywodu” (prof. Grzegorz 
Maziarczyk) oraz za „udane, interesujące i wieloaspektowe analizy zarówno techniki kolażu jak i 
jego sensotwórczych możliwości” (prof. Tadeusz Rachwał).  

Dorobek kandydata w okresie pomiędzy uzyskaniem stopnia doktora (2 lipca 2013 r.) a 
złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (2 lutego 2020 r.) składał się z 
trzech monografii autorskich: wyżej opisanej książki, zredagowanej wersji rozprawy doktorskiej 
o twórczości brytyjskiego noblisty Kazuo Ishiguro oraz zredagowanej wersji pracy magisterskiej 
poświęconej wczesnym powieściom brytyjskiego pisarza Juliana Barnesa. (W trakcie 
postępowania habilitacyjnego ukazało się japońskie tłumaczenie monografii doktorskiej pt. 
Soushitsu he no saihou, wyd. Suiseisha). W latach 2013-2019 kandydat był współredaktorem 
trzech monografii oraz opublikował 14 artykułów w czasopismach naukowych i 12 rozdziałów w 
monografiach. Wziął on udział w 22 konferencjach naukowych, w tym w siedmiu za granicą. Jego 
publikacje we wspomnianym okresie osiągnęły wartość 604 punktów ministerialnych. W 2018 r. 
Fundacja Kościuszkowska przyznała kandydatowi trzymiesięczne stypendium badawcze na 
Uniwersytecie Utah. W trakcie postępowania habilitacyjnego kandydat otrzymał stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium im. 
Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach którego w 2021 r. 
odbył staż naukowy w Dartmouth College – jednej z uczelni wchodzących w skład prestiżowej 
Ivy League. 

Zważywszy na wyżej wymienione walory monografii oraz całego dorobku habilitanta, 
członkowie Komisji habilitacyjnej, jak również członkowie Rady Dyscypliny Naukowej 
Literaturoznawstwo UWr, zagłosowali jednomyślnie za nadaniem dr. Drągowi stopnia doktora 
habilitowanego. W grudniu 2021 r. kandydat otrzymał nagrodę „Iuvenes Wratislaviae” 
przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk humanistyczno-społecznych  
i artystycznych przez Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (za monografię Collage in 
Twenty-First-Century Literature in English).  
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Załącznik nr 12 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: 

dr hab. Jarosław Malicki – w dyscyplinie językoznawstwo 
 
Jarosław Malicki zdobył stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w 
dyscyplinie językoznawstwo, uzyskując wysoką ocenę przedstawionego w postępowaniu 
habilitacyjnym osiągnięcia – cyklu   publikacji pt. Determinanty regionalnej historii języka 
czeskiego na Śląsku (Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo  nr 18/2021 z 9 marca 
2021 r.). Komisja Habilitacyjna dra Malickiego 22 lutego 2021 r. uznała jednogłośnie, że to 
osiągnięcie stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej językoznawstwo. Rozszerzając 
w sposób istotny poznawczo wiedzę o dziejach czeszczyzny na Śląsku, wypełnia bowiem 
„zauważalną lukę badawczą”. Przytoczona uchwała stwierdziła ponadto istotną aktywność 
naukową habilitanta, realizowaną w krajowych i zagranicznych uczelniach i instytucjach 
naukowych.   

W ocenie wkładu badań J. Malickiego do nowoczesnego i precyzyjnego rozpoznania 
dziejów czeszczyzny na Śląsku należy podkreślić, że: 
1. jako pierwszy konsekwentnie umieścił on śląski nurt rozwoju języka czeskiego w kontekście 
regionalnej historii języka polskiego i niemieckiego. W historycznej bohemistyce językoznawczej 
wprowadził więc innowacyjną metodę interpretacyjną; 
2. dzięki temu mógł opracować oryginalną trójpłaszczyznową periodyzację śląskich dziejów 
języka czeskiego oraz precyzyjnie określić funkcjonalny zakres użycia czeszczyzny w tym 
regionie, wnosząc szereg poprawek do wcześniejszych ustaleń w tej kwestii; 
3. udokumentował i uzasadnił proces wczesnego przenikania się językowych oddziaływań 
czeskich i polskich na południu Śląska oraz genezy polsko-czeskiej granicy językowej 
(rozpatrując przydatność danych archeologicznych, historiograficznych i językowych), w wielu 
kwestiach skorygował dotychczasową interpretację zachowanych źródeł.  

W całym cyklu kandydat rozwinął koncepcję nowej syntezy regionalnej historii języka 
czeskiego na średniowiecznym i wczesnonowożytnym Śląsku – w układzie komunikacyjnym, 
który powstał na peryferiach oddziaływań większych wspólnot językowych i politycznych w 
warunkach areałowej i funkcjonalnej konkurencji języków.  

Osiągnięcie to stanowi zatem oryginalny i twórczy wkład w rozwój bohemistycznego 
językoznawstwa historycznego (na niszowym obecnie nie tylko w Polsce obszarze badań), 
wskazuje nowe perspektywy badawcze, ma też wymiar interdyscyplinarny, a także społeczny, 
gdyż przyczynia się do wyjaśnienia kwestii niekiedy zideologizowanych, ale istotnych dla 
mieszkańców Śląska w Polsce i w Czechach. O bardzo intensywnej oraz merytorycznie 
uzasadnionej aktywności naukowej kandydata w krajowych i zagranicznych uczelniach czy 
instytucjach naukowych świadczą podejmowane przezeń zadania w znaczących projektach 
naukowych, udział w renomowanych przedsięwzięciach naukowo-edytorskich (np. NESČ, 
Refo500) i w międzynarodowych konferencjach, recenzowanie prac naukowych, członkostwo w 
radach naukowych zagranicznych czasopism oraz ciągła owocna współpraca z partnerami z 
czeskich ośrodków naukowych. Kandydatura J. Malickiego jest zatem w pełni zasadna od strony 
merytorycznej i całkowicie spełnia ustawowe wymogi. 
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Załącznik nr 13 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: 

dr hab. Bartosz Szyszko – dyscyplinie nauki chemiczne 
 
Zainteresowania naukowe dr hab. Bartosza Szyszko wpisują się w obszar chemii makrocyklicznej 
i supramolekularnej. Prowadzona przez dr hab. Szyszko tematyka badawcza związana jest  
z syntezą, badaniem właściwości, struktury i dynamiki związków makrocyklicznych. Równolegle 
realizowana linia badawcza koncentruje się na wykorzystaniu metody samoasocjacji z 
subkomponentów do konstrukcji klatek koordynacyjnych oraz  architektur supramolekularnych 
o topologii węzłów i splotów molekularnych.  

Po obronie pracy doktorskiej (2014) dr hab. Bartosz Szyszko odbył staż podoktorski w 
grupie prof. Jonathana Nitschke na Wydziale Chemii Cambridge University –  jednego z 
czołowych ośrodków akademickich w Europie (2015). Od roku 2015 dr hab. Szyszko jest 
zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Chemii UWr, od 2017 roku zarządza studencką 
Pracownią Zaawansowanych Metod Syntezy, a w 2020 roku został powołany na stanowisko 
Prodziekana ds. ogólnych Wydziału Chemii. W 2021 roku, dzięki finansowaniu w ramach projektu 
SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki, dr hab. Szyszko utworzył Zespół Organicznej Chemii 
Supramolekularnej, którego pracami kieruje.  

Prowadzone przez dr hab. Szyszko badania zaowocowały wieloma bardzo oryginalnymi 
wynikami, o dużej wartości w zakresie badań podstawowych. Dr hab. Szyszko znacząco rozwinął 
wiedzę o rozbudowanych karbaporfirynoidach wykazując, że związki te mogą służyć jako 
elementy konstrukcyjne układów supramolekularnych (np. klatek koordynacyjnych czy 
pseudorotaksanów), a część z nich wykazuje zachowania charakterystyczne dla klasy 
„cząsteczek-przełączników”, zdolnych do kontrolowanej przez wprowadzony bodziec zmiany 
aromatyczności, konformacji czy właściwości optycznych i stereochemicznych. 

Realizowana przez dr hab. Szyszko tematyka jest niezwykle istotna, a jego wkład w 
rozwój chemii makrocyklicznej, w szczególności chemii porfirynoidów został dostrzeżony  
i doceniony przez międzynarodowe środowisko naukowe. Świadczy o tym wysoka cytowalność 
prac wchodzących w skład cyklu habilitacyjnego (w dniu 15.02.2022 artykuły te były cytowane 
299 razy, wg bazy Web of Science). Dr hab. Szyszko został także zaproszony do udziału w 
specjalnym wydaniu czasopisma European Journal of Organic Chemistry #NextGenOrgChem 
dedykowanego młodym naukowcom z obszaru chemii organicznej, których badania warto 
śledzić.  

Należy zaznaczyć, że dr hab. Szyszko bardzo konsekwentnie zdobywa finansowanie dla 
prowadzonych przez siebie badań. Projekt, który podsumowany został cyklem habilitacyjnym 
realizowany był w ramach grantu SONATA NCN. Po habilitacji dr hab. Szyszko otrzymał grant 
SONATA BIS (5 lokata w interdyscyplinarnym panelu), który umożliwił mu założenie nowej grupy 
badawczej na Wydziale Chemii. Prace prowadzone w ramach zespołu dr hab. Szyszko 
koncentrują się na poszukiwaniu nowych dróg syntezy, a także nowych motywów strukturalnych 
dla chemii układów z wiązaniem mechanicznym. 

Wartym podkreślenia jest, że tematyka proponowana przez dr hab. Szyszko jest 
niezwykle prężnie rozwijana w czołowych ośrodkach akademickich w Europie i na świecie. 

Warto również zaznaczyć, że osiągnięcia naukowe przedstawione we wniosku o nadanie 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych zostały bardzo wysoko ocenione 
przez czworo niezależnych recenzentów: prof. dr hab. Agnieszkę Szumną (ICHO PAN),  
prof. dr hab. Tomasza Goślińskiego (UM Poznań), dr hab. Rudolfa Słotę, prof. UO oraz  
prof. dr hab. Tadeusza Ossowskiego (UG). W przedłożonych recenzjach (stanowiących załączniki 
do wniosku o nagrodę) wszyscy recenzenci podkreślali bardzo wysoki poziom naukowy 
osiągnięcia habilitacyjnego, wskazując jednocześnie, że cykl habilitacyjny jest pod względem 
merytorycznym jednym z mocniejszych, a prezentowane osiągnięcia są na najwyższym 
światowym poziomie.  
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Załącznik nr 14 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej  

lub działalności wdrożeniowej: prof. dr hab. Adam Chmielewski 
 
Prof. dr hab. Adam Chmielewski zajmuje się praktycznymi wymiarami możliwych zastosowań 
wyników analiz i interpretacji z zakresu współczesnej myśli społeczno-politycznej do projektów 
poprawy destrukcyjnych i negatywnych procesów oraz zjawisk społecznych współczesnego 
świata. Jego dorobek zasługuje więc na dużą uwagę, ponieważ umożliwia budowanie narzędzi  
o znaczeniu praktycznym.  

Nowatorstwem w jego ujęciu jest rozszerzone potraktowanie wpływu poznania 
estetycznego na procesy poznawcze oraz normotwórcze w ogóle. Postrzeganie ujmuje jako 
nasycone normatywnością („seeing as”) oraz podkreśla, bardzo zasadnie w kontekście ustaleń 
współczesnych badań nad ikonosferą, że poznanie estetyczne odgrywa podstawową rolę  
z poznaniu ludzkim oraz życiu społeczno-politycznym. Człowiek jest wedle niego istotą 
porządkującą swoje środowisko, a kategorię porządku ujmuje kostruktywistycznie  
i pluralistycznie.  

Zbiór prac poświęconych tym nowatorskim podejściom do związku polityki i estetyki, 
ikonosfery i wpływu społecznego, prof. A. Chmielewski podejmuje w pracach (wysoko cenionych 
ewaluacyjnie): monografii Politics and Recognition. Towards a New Political Aesthetics 
(Routledge, London 2020), artykułach i tekstach: Public Order and the Struggle for Recognition;  
Political Aesthetics of Social Exclusion i w wielu innych o tematykach pokrewnych (m.in. Post-
Truth and Consequences ( w: History in a Post-Truth World. Theory and Praxis, red. Marius 
Gudonis, Benjamin T. Jones, Routledge, London 2020). 
 
 


