
 

UCHWAŁA NR 13/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2022 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. 2022 poz. 574, 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. 2021 poz. 2286) 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 2021 
dla wymienionych poniżej nauczycieli akademickich: 

1) za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej – zespół w składzie:  

a) prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz,  

b) dr Marcin Szafran,  

c) dr Agnieszka Strzałka; 

2) za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej: dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr; 

3) za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski; 

4) za całokształt dorobku: prof. dr hab. Marek Zybura. 
 

§ 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 
p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 

 
 

 
 
 
 

 



1 

Załączniki do uchwały Nr 13/2022 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. 

 
Załącznik nr 1 

 
Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za osiągnięcia  

w zakresie działalności naukowej dla zespołu w składzie: prof. dr hab. Dagmara 
Jakimowicz, dr Marcin Szafran, dr Agnieszka Strzałka 

 
Publikacja: „Spatial rearrangement of the Streptomyces venezuelae linear chromosome during 
sporogenic development.” Szafran MJ, Małecki T, Strzałka A, Pawlikiewicz K, Duława J, Zarek A, 
Kois-Ostrowska A, Findlay KC, Le TBK, Jakimowicz D. Nat Commun. 2021 Sep 1;12(1):5222. 
doi: 10.1038/s41467-021-25461-2. 
 
Zrozumienie organizacji chromosomu jest kluczowe dla zrozumienia funkcjonowania komórki 
i  organizmu. Tymczasem organizacja chromosomów bakteryjnych, podobnie jak mechanizmy 
podstawowych procesów komórkowych bakterii, nie są wciąż w pełni zbadane. Poznanie 
organizacji komórki bakteryjnej, procesów cyklu komórkowego, organizacji chromosomu  
i regulacji ekspresji genów są kluczowe dla zrozumienia patogenezy, mechanizmów działania 
antybiotyków i powstawania antybiotykoodporności. Zagadnienia te mają kluczowe znaczenie w 
dobie szerzącego się problemu antybiotykoodporności. Co więcej, poznanie regulacji genów 
bakteryjnych jest istotne dla optymalnego wykorzystania „dobrych” bakterii, czyli na przykład 
producentów antybiotyków.  

Bakterie Streptomyces są cenione jako producenci większości znanych antybiotyków  
i wielu innych terapeutyków (leków przeciwnowotworowych, immunosupresantów, leków 
przeciwpasożytnicznych) – produkują one np. streptomycynę, pierwszy antybiotyk 
przeciwgruźliczy, za którego odkrycie Selman Waksman otrzymał nagrodę Nobla w 1952, oraz 
aweremektynę – lek przeciwpasożytniczy, którego opracowanie przez Williama C. Campbell  
i Satoshi Ōmura, również uhonorowano nagrodą Nobla, w  roku 2015. 

Badania dra Marcina Szafrana, dr Agnieszki Strzałki oraz prof. Dagmary Jakimowicz z 
Zakładu Mikrobiologii Molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
pozwoliły na opisanie po raz pierwszy struktury liniowego chromosomu bakterii Streptomyces, 
opublikowanej w  Nature Communications. Badania te, oparte o zastosowanie nowatorskiej 
techniki analizy konformacji chromosomu, ujawniły unikalną organizację chromosomu 
Streptomyces, odmienną od organizacji kolistych chromosomów występujących u większości 
innych bakterii.  Co więcej, badania wykazały, że struktura chromosomu  Streptomyces  ulega 
znaczącym przemianom w trakcie wzrostu i  różnicowania tych bakterii.  Grupa badawcza z 
Zakładu Mikrobiologii Molekularnej wykazała także istotną rolę białek organizujących 
chromosom, udowadniając, że usunięcie tych białek zaburza strukturę chromosomu. Istotny jest 
fakt, że tak znaczące zmiany organizacji chromosomów, jak te zaobserwowane u Streptomyces 
podczas różnicowania, nie były wcześniej opisywane u bakterii, a jedynie u organizmów 
eukariotycznych (zwierząt, roślin). Co więcej, wiadomo, że organizacja chromosomu ma 
ogromne znaczenie dla regulacji ekspresji genów, co  w przypadku Streptomyces oznacza 
regulację produkcji antybiotyków i innych związków terapeutycznych.  

Badania przedstawione w publikacji w Nature Communications zostały wykonane na 
Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a metodologia analizy konformacji 
chromosomu została opracowana przez dra Marcina Szafrana, dzięki współpracy z dr Tung Le z 
John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania. Dr Marcin Szafran zapoznał się z założeniami 
metody podczas krótkiego (2-tygodniowego) stażu naukowego w Wielkiej Brytanii. Badania 
prowadzone były w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki: Harmonia kierowanego przez 
dra Marcina Szafrana i Opus kierowanego przez prof.  Dagmarę Jakimowicz.  
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Załącznik nr 2 
 

Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za osiągnięcia  
w zakresie działalności dydaktycznej dla dr hab. Joanny Wojdon, prof. UWr 

 
Dr hab. Joanna Wojdon wykazywała aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania 
kadr dydaktycznych. Przede wszystkim kierowała międzynarodową szkołą letnią Public History, 
której czwarta edycja odbyła się w 2021 r. w formie zdalnej, w partnerstwie UWr z Centrum 
Historii Zajezdnia, pod auspicjami International Federation for Public History. Szkoła cieszy się 
międzynarodowym uznaniem i zgromadziła 50 czynnych i ponad 200 biernych uczestników z 
kilkunastu krajów. W 2021 r. J. Wojdon pozyskała grant NAWA Spinaker na realizację trzech 
kolejnych edycji szkoły.  

W oparciu o referaty z poprzednich edycji szkoły letniej ukazała się w 2021 r. nakładem 
renomowanego wydawnictwa Routledge w serii Global Perspectives on Public History monografia 
zbiorowa Public in Public History, pod red. J. Wojdon i Doroty Wiśniewskiej.  

W tej samej serii ukazała się w 2021 r. z inicjatywy i pod red. J. Wojdon książka Public 
History in Poland, której autorami są polscy badacze i praktycy public history, mogący w ten 
sposób wprowadzić swoje doświadczenia i badania do międzynarodowego obiegu naukowego. 

Dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr przewodniczy Komisji Historii w Przestrzeni Publicznej 
Komitetu Nauk Historycznych PAN, która zainicjowała ogólnopolskie seminarium z zakresu Public 
History.  

Doktorantka Joanny Wojdon, mgr Dorota Choińska, otrzymała w 2021 r. stypendium 
Fulbrighta oraz grant NCN na badania poświęcone wojennym losom polskich uchodźców w 
Hiszpanii. Inna doktorantka, mgr Anna Borkiewicz, zakończyła pobyt na stypendium rządu 
Japonii, związany z badaniami nad japońskim komiksem.  

Dr hab. Joanna Wojdon w roku 2021 wykazywała się także znaczącą aktywnością w 
zakresie kształcenia i wychowywania studentów. Kierowała, zakończonym sukcesem, grantem 
NAWA Katamaran na opracowanie studiów wspólnych w zakresie public history między UWr a 
UPEC w Paryżu. Zasiadając w Komitecie Sterującym Międzynarodowej Federacji Public History 
(IFPH) uczestniczyła w pracach Curriculum & Training Committee IFPH, który wypracowuje 
międzynarodowe standardy kształcenia studentów w zakresie PH oraz organizuje wspólne 
wirtualne zajęcia. Współpracowała z Uniwersytetem w Luksemburgu przy realizowanym tam 
projekcie ATTRACT w zakresie public history.  Pod jej kierunkiem studenci public history na UWr, 
brali także udział we wspólnym projekcie ze studentami z USA (University of Missouri Kansas 
City oraz University of Missouri Saint Louis), Niemiec (Uniwersytet w Hamburgu) i Austrii 
(Uniwersytet w Wiedniu), dotyczącym analizy korespondencji migrantów niemieckich z 
Langenbrück (obecnie Moszczanki) do USA, zakończonym publikacją From Langenbrück to 
Kansas City. The Kiefer-Scholz Family. German Migration to Missouri. 

Dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr prowadziła różnorodne działania na polu kształcenia 
specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub 
społecznemu regionu lub kraju poprzez upowszechnianie public history jako subdyscypliny 
historii i refleksji nad funkcjonowaniem historii tak, by służyła rozwojowi społecznemu kraju, a 
ponadto przez promowanie nowoczesnej dydaktyki historii. Kierowała polskimi zespołami w 
dwóch międzynarodowych projektach służących rozwojowi specjalistycznego kształcenia 
przyszłych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Projekty te, prowadzące do opracowania 
materiałów do zajęć z dydaktyki na uczelniach i w doskonaleniu zawodowym, realizowane były 
w ramach Partnerstw Strategicznych Erasmus+ (TEEM oraz Critical History) we współpracy 
między uczelniami z Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Węgier oraz Euroclio – 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Historii, a także International Society for History 
Didactics, w którego zarządzie J. Wojdon zasiada. Ponadto, J. Wojdon wchodziła w skład zespołu 
doradców Partnerstwa Strategicznego TEH-21 (Teaching European History in the 21st Century), 
opracowującego materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli. Kontynuowała także 
wydawanie w języku angielskim serii własnych materiałów dydaktycznych, promujących 
krytyczną edukację historyczną, opracowanych w ramach projektu NPRH „Mechanizmy 
budowania spójności w społecznościach wieloetnicznych, X-XXI w.”, kierowanego przez Prof. 
Przemysława Wiszewskiego – w  2021 r. ukazał się tom 2, Reading About Multiethnicity, 
wykorzystujący badania z projektu do nauki odczytywania różnych form przekazów o przeszłości. 
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Załącznik nr 3 
 

Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za osiągnięcia  
w zakresie działalności organizacyjnej dla prof. dr. hab. Aleksandra F. Sikorskiego 

 
Cellular and Molecular Biology Letters (CMBL, Cell. Mol. Biol. Lett.) jest czasopismem z listy 
filadelfijskiej, periodykiem naukowym wydawanym w języku angielskim od 1996 roku - 
początkowo w Instytucie Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Przyrodniczych, zaś od 2006 roku 
na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zostało założone przez profesorów 
Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. Jana Szopę-Skórkowskiego, prof. Arkadiusza Kozubka  
i prof. Aleksandra F. Sikorskiego. W początkach swojej działalności czasopismo było wydawane 
przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Polskim Towarzystwem Biologii Komórki, w latach 
2006-2015 we współpracy z firmą Versita/Springer, a od 2016 roku z wydawnictwem BioMed 
Central, które jest częścią koncernu Springer-Nature. 

Czasopismo CMBL od początku miało charakter międzynarodowy, co oznaczało 
poddawanie się światowym systemom klasyfikacji i oceny poziomu naukowego. Systematyczna 
dbałość o poziom publikowanych prac oraz przyjazny stosunek Redakcji do Autorów przyniosły 
znaczący wzrost popularności czasopisma, szczególnie  w ostatnich 3 latach i wzrost liczby 
cytowań, co spowodowało podwyższenie współczynnika wpływu, czyli Impact Factor (IF) 
utrzymując jego wartość powyżej 3. Wzrost rozpoznawalności i aktywności czasopisma ma 
ciągłą, wzrostową tendencję. Tegoroczny werdykt opublikowany w Journal of Citation Reports 
jest szczególnie satysfakcjonujący, gdyż obliczona na podstawie liczby cytowań i liczby 
opublikowanych artykułów wartość I.F. wyniosła 5,787, co klasyfikuje to czasopismo do bycia w 
pierwszym kwartylu (Q1), czyli w grupie czasopism o najwyższych rankingach (we wszystkich 
kategoriach, pośród czasopism z całego świata). 

Pozostałe wskaźniki charakteryzujące czasopismo są również wysokie, mianowicie 
pięcioletni „Impact Factor” (5 Year IF) to 4.833, SNIP – 1,21 (Source Normalized Impact per 
Paper) a SJR (SCImago Journal Rank) to 1,407. 

Biorąc pod uwagę wspomniane powyżej wskaźniki bibliometryczne, należy podkreślić, że 
czasopismo Cellular and Molecular Biology Letters o ile nie jest najwyżej, to należy do najwyżej 
impaktowanych czasopism redagowanych w Polsce. 

CMBL jest indeksowane w kluczowych (uznawanych w świecie naukowym i poddających 
ocenie merytorycznej i selekcji indeksowane przez siebie czasopisma) bazach danych: j.w. - Web 
of Science i Scopus; Medline (będącej częścią PubMed); DOAJ (Directory of Open Access Journal 
- misją bazy jest indeksowanie czasopism publikujących w otwartym dostępie). 

Warto również wspomnieć, że czasopismo Cellular and Molecular Biology Letters w 
początkowych latach swojego istnienia było wydawane w wersji tradycyjnej, czyli książkowej, 
zaś w ostatniej dekadzie wyłącznie elektronicznej. Wysoka jakość i rozpoznawalność czasopisma 
nie była rekompensowana punktacją ministerialną. Dopiero w końcu 2021 roku na wniosek 
złożony przez JM Rektora UWr punktacja ta została podwyższona z 40 na 100 pkt.  

Znaczny sukces wydawniczy czasopisma CMBL nie byłby możliwy, gdyby nie 
zaangażowanie Redaktora Naczelnego pana prof. Aleksandra F. Sikorskiego. Niniejszy wniosek 
o wyróżnienie nagrodą Ministra za osiągnięcia organizacyjne zbiegł się z jubileuszem 25-lecia 
czasopisma, co tym bardziej, naszym zdaniem, rekomenduje jego zasadność.    
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Załącznik nr 4 
 

Opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę za całokształt dorobku   
dla prof. dr. hab. Marka Zybury 

 
Prof dr hab. Marek Zybura (ur. 15.07.1957 w Nisku) jest historykiem literatury i kultury, 
germanistą, komparatystą i niemcoznawcą oraz edytorem i tłumaczem literatury niemieckiej na 
język polski. Na wszystkich etapach swej kariery naukowej związany z Uniwersytetem 
Wrocławskim, od 2004 roku pełni funkcję profesora w Centrum Studiów Niemieckich i 
Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE). 

Marek Zybura studiował w latach 1976-1980 germanistykę i historię sztuki we Wrocławiu 
i Wiedniu (w ramach stypendium austriackiego ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego). Od 
1981 pracował jako asystent w Instytucie Filologii Germańskiej UWr. W 1989 roku, po rocznym 
stażu na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, obronił na UWr pracę doktorską 
pt. Ludwig Tieck als Übersetzer und Herausgeber. Zur frühromantischen Idee einer „deutschen 
Weltliteratur”. Za monografię tę otrzymał w 1990 roku jako pierwszy polski germanista Nagrodę 
im. Oskara Seidlina, przyznawaną w Niemczech za badania nad romantyzmem niemieckim. W 
1997 roku po rocznym stypendium Fundacji im. Aleksandra Humboldta na Uniwersytecie 
Heinricha Heinego w Düsseldorfie uzyskał na UWr. stopień doktora habilitowanego na podstawie 
pracy August Scholtis 1901-1969. Untersuchungen zu Leben, Werk und Wirkung. 2 grudnia 

2002 roku uzyskał tytuł profesora. W latach 1998–2004 pracował na stanowisku 
profesora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego, gdzie zorganizował Zakład 
Historii Literatury i Kultury Krajów Niemieckich XIX i XX w. Od 2004 jest kierownikiem Katedry 
Germanistyki (obecnie Katedra Literatury i Kultury Niemiec) i Seminarium Doktorskiego w CSNE. 
W tym czasie prof. Zybura wypromował trzynaścioro doktorów, spośród których dwóch objęło 
już stanowiska profesorskie (prof. Wojtaszyn na UWr i prof. Pietrek na Uniwersytecie Opolskim). 

Prof. Zybura wykładał gościnnie na kilku uczelniach zagranicznych (m. in. w Dreźnie, 
Lipsku i Düsseldorfie). Wśród zorganizowanych przez niego licznych konferencji naukowych 
warto zwrócić szczególną uwagę zwłaszcza na cykl międzynarodowych sympozjów poświęconych 
niemieckiej recepcji czy niemieckim kontekstom twórczości m. in. Witolda Gombrowicza, Józefa 
Mackiewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta czy Tadeusza Różewicza. Temu ostatniemu 
poświęcona była ponadto współtworzona przez prof. Zyburę wystawa plenerowa „Tadeusz 
Różewicz (1921-2014) i Niemcy”, pokazywana z powodzeniem we Wrocławiu jesienią 2021 roku. 

Jego dorobek naukowy - którego wymiar kwalitatywny i kwantytatywny obrazuje 
załączona (skrócona) bibliografia - obejmuje 8 monografii, ponad 80 tomów zbiorowych i edycji 
źródłowych, kilkaset opracowań, artykułów, recenzji i haseł słownikowych. Oprócz periodyków 
naukowych Marek Zybura gości regularnie na łamach polskich i zagranicznych czasopism 
literackich czy społeczno-kulturalnych. Trzeba w tym miejscu wspomnieć o długoletniej - także 
redakcyjnej - współpracy z wrocławskim miesięcznikiem „Odra” czy niedawnych 
popularyzatorskich publikacjach w Pomocniku historycznym Polityki. Nie można zupełnie 
pominąć jego dorobku pisarskiego, który ukazywał się poza oficjalnym obiegiem, a do którego 
należą m.in. obrosła legendą pierwsza polska książka nt. powstania czerwcowego w byłej NRD: 
17 czerwca. Historia i literatura  (Wrocław:  Wydawnictwo  Kret,  Ruch  Społeczny  Solidarność 
1988) oraz przekład Cudownych lat enerdowskiego dysydenta Reinera Kunzego (Wrocław: 
Oficyna Wydawnicza NZS UWr. 1988). Obie książki Profesor sygnował pseudonimem Henryk 
Niżański. Godzi się też w tym miejscu przynajmniej napomknąć o rozległej działalności 
przekładowej Profesora (której nie obejmuje załączona bibliografia jego prac naukowych). 

Profesor Zybura jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz polskiego  PEN-
Clubu.  Zasiada  w  komitetach  redakcyjnych  kilkunastu krajowych i zagranicznych serii 
wydawniczych, m.in. German and European Studies of the Willy Brandt Center at the Wroclaw 
University (Nomos, Baden-Baden), Studia Brandtiana (fibre, Osnabrück), Niemcy – Media – 
Kultura (Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań). Wśród nich szczególne miejsce zajmuje 
zainicjowana przez prof. Zyburę i wydawana od 20 lat w krakowskiej oficynie Universitas seria 
Polonica leguntur. W jej ramach ukazały się dotąd 24 tomy, wśród których znalazły się nie tylko 
monografie i wybory pism najważniejszych niemieckich slawistów ostatnich dziesięcioleci - by 
wymienić tu tylko Heinricha Olschowsky’ego, Germana Ritza czy Dirka Uffelmanna - ale także 
mające fundamentalne znaczenie dla badań nad polsko-niemieckimi kontaktami literackimi 
edycje źródłowe - opracowania korespondencji polskich autorów z ich niemieckimi tłumaczami 
(Tadeusza Różewicza, Witolda Wirpszy i Zbigniewa Herberta z Karlem Dedeciusem i Heinrichem 
Kunstmannem). Najlepszym probierzem jakości serii są słowa nieżyjącego już germanisty 
Jürgena Joachimsthalera, który recenzując jej dorobek na łamach polsko-niemieckiego 
magazynu 

„Dialog” wyrażał nadzieję „że niektóre z omawianych książek serii, istniejące tylko po 
polsku, staną się dostępne również dla czytelników niemieckich. Zgromadzony w nich materiał 
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wielu Niemcom niejedno by zapewne wyjaśnił.” I dalej Joachimsthaler: „Seria jako całość 
uruchamia proces wymiany transgranicznej o nieznanej dotychczas intensywności zwrotnej. 
Sąsiedztwo może być trudnym zadaniem, ale potrafi być również intelektualna przyjemnością.” 

Powyższa opinia zdaje się potwierdzać nie tylko referencyjny status Marka Zybury jako 
badacza polsko-niemieckich związków literackich, ale także jego pierwszorzędne znaczenie jako 
animatora polsko-niemieckiego transferu na polu literatury, kultury i wiedzy. W uznaniu 
wyjątkowych zasług w tej dziedzinie prof. Zybura został - jako drugi po Ryszardzie Krynickim 
Polak i jedyny wrocławianin - przyjęty w poczet członków Klasy Literatury Saskiej Akademii 
Sztuk. 
 


