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Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

Parafrazując Jacoba Bronowskiego 2: Nauka jest  
„...badaniem naszych własnych błędów…, które są dwóch 
typów: te, które prowadzą do prawdy, i te które prowa-
dzą ku fałszowi (jest ich większość). Oba jednak są po-
chodną twórczej wyobraźni”. Tak więc, moim zdaniem,  
poświęciliśmy naszą Konferencję „Ocenianie nauki i nau
kowców” ocenianiu błędów. Lektura przysłanych maszy-
nopisów zaskoczyła mnie brakiem jasnego określenia, 
co jest powodem i celem przeprowadzania takiej oceny. 
Jedynym powodem, jaki udało mi się wyłuskać z tekstów, 
jest powód p o l i t y c z n y. Podziwiam, w tym kontek-
ście, wyjątkową szczerość ostatniego akapitu artykułu  
dr. Gunnara Sivertsena 3.

Mój krytycyzm wobec materiałów przedstawionych 
na tej Konferencji wynika z tego, że choć politycznie mo-
tywowane, są całkowicie pozbawione historycznej per-
spektywy. Żadna z prac nie odnosi się do podstawowego  
faktu, że podobnie jak gigantyczny i niebywale kosztow-
ny kompleks badawczorozwojowy (w szczególności tzw.  
wielka nauka – Big Science), przedsięwzięcie „ocena nauki  
i naukowców” jest produktem czasów zimnej wojny.

Nauka sprzed II wojny światowej była finansowana  
i zorganizowana inaczej niż dzisiejsza. Nie zgadzam się  
z opiniami, że ten s t a r o d a w n y  model uprawiania  
nauki był mniej efektywny od obecnego. Cała współczesna 
fizyka i matematyka – dwie gałęzie nauki, które zmieniły 
nasz świat – mają swoje korzenie właśnie w tamtych 
czasach. Finansowanie badań naukowych na uniwersy-
tetach było wtedy całkowicie personalne – oparte na opi-
niach o kwalifikacjach danej osoby zebranych w drodze 
oceny równych przez równych (peer review).

Nawet sponsorzy przemysłowi finansowali indywi-
dualnych uczonych (na przykład Fundacja Carlsberga 
finansowała Nielsa Bohra). Nie istniało szeroko zakro-
jone finansowanie k i e r u n k ó w  b a d a ń  zamiast 
b a d a c z y. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z wielkim  
zaangażowaniem badań naukowych w działalność zbro-
jeniową podczas wojny. Wystarczy poczytać wspomnie-
nia generała L.R. Grovesa, by zrozumieć polityczne po-
wody, dla których politycy, osoby spoza hermetycznego 
środowiska naukowego, poszukiwali miary pozwalającej 
im samym ocenić wartość i użyteczność poszczególnych 
projektów badawczych i także naukowców. Tak napraw-
dę to nasze spotkanie zawdzięczamy „Projektowi Man-
hattan”.

Z końcem II wojny światowej i początkiem tzw. zimnej 
wojny konieczność stworzenia bazy badawczej dla ma-
chiny wojennej, podtrzymania tzw. prestiżu narodowe-
go i, na Zachodzie, przeciwstawienia się propagandzie  
wschodniego „super” mocarstwa spowodowała powstanie  
zorientowanej na badania przedmiotowe maszyny badań  
i rozwoju. Rządy wielu państw chętniej finansowały pro
jekty giganty niż poszczególnych badaczy, którzy, w opinii  
swoich kolegów (peer review) byli w stanie osiągnąć do-
bre i oryginalne wyniki naukowe. Nie można dyskutować  
o ocenianiu nauki i naukowców, ignorując tę historyczną  
zależność. Wiele ze współczesnych nam struktur B+R  
(R&D) na Zachodzie to, trochę zmodyfikowane, przeszcze-
py struktur znanych z ZSRR. Cierpią one na wbudo-
waną nieefektywność, spowodowaną ich pochodzeniem 
z państw o scentralizowanym zarządzaniu i centralnym 
planowaniu.

Publikujemy autoprzekład tekstu prof. Łukasza A. Turskiego pt. Evaluation of Science – The Ghost of the Past z roku 1993 
wraz z Postscriptum (2013), obydwa otrzymane od Autora latem 2013 roku.
Wydaje się, że po dwudziestu latach myśli Autora zachowały aktualność – stąd warto je przypomnieć w „PAUzie Akademickiej”.

(Redakcja)

Ocenianie nauki 
– duch z przeszłości 1

ŁUKASZ A. TURSKI

1 Tekst wystąpienia końcowego na Konferencji Evaluating Science and Scientists, Pułtusk, 8–10 października 1993, zorganizo-
wanej przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk (TPiKN) wraz z American Association for the Advancement of Science. 
Autor (ŁAT) pełnił wtedy funkcję sekretarza TPiKN.

2 J. Bronowski, The Origins of Knowledge and Imagination. Yale University Press, New Haven 1978.
3 G. Sivertsen, Ethical and political aspects of use and interpretation of quantitative indicators in evaluation. Materiały Konferencji 

Evaluating Science and Scientists (patrz przypis 1).
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Czym jest więc o c e n i a n i e  n a u k i? Jest pró-
bą centralnego (na poziomie agencji rządowej) podejmo
wania decyzji, czym powinno zajmować się środowisko  
naukowe danego kraju. Jest to, mutatis mutandis, ta sama 
myśl, by minister przemysłu podejmował decyzje, jakie  
śruby produkować i jakie powinny być dostępne na rynku.  
Zapominamy, że prawie wszystkie wielkie osiągnięcia nau
kowe (przynajmniej po 1945 r.) powstały poza głównym 
nurtem aktualnych badań. Nie były planowane, nie spo-
dziewano się, że się wydarzą, i były wielkim zaskocze-
niem dla ekspertów. Wymienię tylko trzy przykłady z mojej 
dziedziny: wykorzystanie grupy renormalizacji do opisu  
zjawisk krytycznych, kwantowy efekt Halla i wysokotempe-
raturowe nadprzewodnictwo. Za każde z tych osiągnięć 
przyznano Nagrodę Nobla.

Przed odkryciem wysokotemperaturowego nadprze
wodnictwa przez Alexa Müllera i Georga Bednorza licz
ba prac naukowych poświęconych tego typu ceramikom 
była mała, rozrzucona tematycznie i miała niski impact  
factor (współczynnik wpływu). Powątpiewam, czy wysoko
temperaturowe nadprzewodnictwo zostałoby odkryte przez 
kogoś młodego, zmuszonego do pracy w organizacji uży-
wającej „naukowej metody oceny naukowych osiągnięć” 
i „oceny badań opartej na metodach bibliometrycznych”4.  
Co potrzebne było do odkrycia zjawiska wysokotempera
turowego nadprzewodnictwa to wspieranie badacza wyni
kające z jakości jego osiągnięć, a nie ich impactu – wpływu.

Centralnie planowana ekonomia okazała się istotnie 
gorsza od rynkowej – i podobnie będzie z centralnie pla-
nowanymi badaniami naukowymi. Jeżeli świat naprawdę  
zakończy zimną wojnę5, nauka zostanie zeskalowana w dół 
do rozmiarów z łatwością finansowanych poprzez utrzy-
mywanie indywidualnych badaczy, a nie tematów badaw-

4 Bibliometryczne metody oceny są niedokładne i nie służą ocenie jakości pracy danego naukowca. Wybitne doświadczenia Allaina 
Aspecta nad podstawami mechaniki kwantowej są rzadziej cytowane niż niewiele znaczące prace o pomiarze własności mod-
nego materiału.

5 Trudno w to uwierzyć w związku z wydarzeniami w Moskwie z ostatniego weekendu [kryzys konstytucyjny, bunt i szturm parla-
mentu przez wojsko 3/4 października 1993 r. – Red.].

czych. Uważam więc, że peer review, będące uprzednio 
fundamentem struktury badawczej, na nowo stanie się 
podstawowym sposobem oceny naukowców. Oczywiście 
peer review ma swoje błędy. Sławny wyblakły atrament 
w przypadku CauchyAbela, nepotyzm w wielu instytu-
cjach badawczych, polityczne ekscesy (znane nie tylko  
w dzisiejszych czasach – bracia Grimm z jakiegoś powodu 
zamienili Getyngę na Frankfurt nad Menem) – wszystko to 
zawsze będzie towarzyszyć ocenie równych przez rów-
nych. Nikt jednak nie wymyślił nic lepszego.

Chciałbym zakończyć kilku uwagami na temat mojego 
kraju – Polski. Jestem daleki od bezkrytycznego popiera-
nia naszej nowej instytucji: Komitetu Badań Naukowych. 
KBN ma wiele błędów i ostatnio [1993] jego struktury or-
ganizacyjne zaczęły pokazywać kły. Jednakże do dzisiaj 
KBN nie sformułował swojego planu polityki naukowej,  
i to jest jego główną zaletą. Stara się dystrybuować środ-
ki finansowe zgodnie z wartością przedstawianych mu 
propozycji. Mam powody sądzić, że decyzje, które podej-
muje, oparte są na ocenie wartości naukowej projektów, 
a nie na tym, czy projekty te są „użyteczne” albo należą 
do statystycznie zdefiniowanego głównego nurtu badań 
naukowych. W istocie system grantów KBN był pierw-
szym w Polsce wielkim projektem wykorzystującym peer 
review! Jego wynikiem jest zwiększenie produktywności 
i podniesienie jakości badań w naszym kraju.

Kończąc moje uwagi, stwierdzam, że nie zostałem  
przekonany, by istniał jakikolwiek system oceny naukowej  
różny od staromodnej oceny peer review opartej na stwier-
dzeniu: „Wygłosił/ła referat, który był doskonały i jasno  
pokazuje, że się zna na rzeczy” – i powątpiewam, by taki  
system powstał bez szkody dla jakości badań naukowych.

Konferencja Towarzystwa Popierania i Krzewienia 
Nauk odbyła się w Pułtusku jesienią 1993 roku – 20 lat 
temu. To były lata przebudowy Polski po czasach, które  
z jakichś powodów zaczynają dziś, u sporej części społe
czeństwa, budzić wielki sentyment. Dla mnie i wielu innych 
to był okres pierwszego oddechu wolności nad Wisłą.  
Trudno mi pogodzić się z faktem, że szereg kłopotów  
i zagrożeń, które dziś widać gołym okiem, ma swoje ko-
rzenie w naszych mylnych decyzjach, a czasami ich braku, 
właśnie w tych pierwszych latach. Uważam, że przerwa-
liśmy reformy w Polsce, w zasadzie wraz z odejściem 
rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego, a potem ulegliśmy 
wielu modom bezkrytycznie zaczerpniętym z dawnego 
tzw. wolnego świata.

O tym, że bezkrytyczne stosowanie metod nauko-
metrycznych prowadzi na manowce, mówiono też 20 lat  
temu w Pułtusku. Dziś nauka w Polsce ponosi konsek
wencje poddania się naciskowi głośnych grup, lansują-
cych bibliometryczne statystyczne oceny badań naukowych 
i wnoszących te statystycznie nieugruntowane i metodo-
logicznie bardzo często błędne quasimetody (symbolem  
jest tu fascynacja w Polsce tzw. indeksem Hirscha i jego  
absurdalnym stosowaniem do wszystkiego „co się rusza”) 

na piedestał jedynie słusznej, obiektywnej i gwarantu-
jącej rozwój nauki oceny wartości prowadzenia badań 
naukowych i nauczania. Znam wielu przedstawicieli tego 
– trudno powiedzieć: kierunku myślenia – którzy dziś, 
przynajmniej prywatnie, mają już inne zdanie.

W 2000 roku poddałem swoje poglądy na działanie  
naszej nauki ocenie środowiska naukowego, startując  
w ostatnich wyborach do KBN i przez następne czte-
ry lata w nim działając. Nie posługiwaliśmy się wtedy 
bezkrytycznie metodami statystycznymi i bez pieniędzy  
z Unii Europejskiej udało się nam – jak sądzę – coś war-
tościowego, np. Laboratorium FAMO, wesprzeć.

W swoich szpargałach z dawnych lat znalazłem 
tekst mojego krótkiego wystąpienia na końcu Konferencji 
w Pułtusku. Jego autoprzekład na język polski zamiesz-
czam powyżej. Czytelnicy osądzą, na ile moje ówczesne 
uwagi były rozsądne. Ja sam mam dzisiaj znacznie wię-
cej argumentów za moim stanowiskiem. Część z nich 
zawarłem w wykładzie Guardians of the Truth in Science 
na wiedeńskiej Konferencji o Prawdzie w Naukach. Tekst 
jest dostępny w książce pt. What is Truth in Philosophy  
and in Different Scientific Disciplines (H. Hisaki and J. Niżnik 
– Editors. Vienna 2011).

ŁUKASZ A. TURSKI
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Warszawa

Postscriptum (2013)
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Z doświadczeń tamtych lat (1945–1953) wyrosły prognozy i założenia konserwacji zabytków z wprowadzonym przez Niego 
pojęciem a d a p t a c j i, jako jednym z założeń. Stare Miasto w Gdańsku np. odbudowywano wiedząc z góry, że będzie to 
dzielnica mieszkaniowa. Podobnie w Warszawie, wprowadziliśmy na Stare Miasto pocztę, żłobek, przedszkole, więcej 
sklepów. Tak radykalna odbudowa sprzeciwiała się zasadom konserwacji zabytków obowiązującym w świecie, których fun-
damentem, wówczas niepodważalnym, był puryzm wobec autentyku. Stosowaliśmy więc rygory współczesnej urbanistyki 
wobec zespołów historycznych. Piotr Biegański

Dzieła murowane, wszystkie te zabytkowe budynki, które Jan Zachwatowicz nam przywrócił, przesłaniają może czasem 
jego dzieła pisane, a jest ich dużo. Architekturę i urbanistykę traktował jako naukę i twórczość służące razem optymalnemu 
kształtowaniu form oraz warunków życia zbiorowego i jednostkowego. Aleksander Gieysztor

Zastanawiałam się, co było źródłem tej wszechstronności Profesora, rozległości jego zainteresowań, co umożliwiało Mu 
działanie na tak wielu polach, ba, dodajmy, że był Mistrzem kilku pokoleń architektów i konserwatorów. Myślę, że była nim  
doskonałość tak trafnie określona przez Władysława Tatarkiewicza jako „zgodność w różnorodności”. Profesor był wzo
rem hartu, wewnętrznej siły, odwagi i niezłomności, gdy stawał w dobrej sprawie, gdy wspierał innych. Ale był również 
wzorem najsubtelniejszej delikatności, sprawiedliwości i skromności, dobroci i życzliwości. Jadwiga Roguska

Ogromnie to interesujące, jak w człowieku tak bardzo, tak konsekwentnie i żarliwie będącym Polakiem pozostała specjalna 
wrażliwość nie tylko na poezję, ale wrażliwość estetyczna, otwartość na piękno, właściwa petersburskim kręgom akade-
mickim – powiedzmy to tak – do których przecież nie zdążył należeć. Aleksander Gieysztor

Jan Zachwatowicz  (1900–1983)

W trzydziestą rocznicę śmierci Jana Zachwatowicza przypomniała MAgdAlenA BAjeR Autorytety

Z chwilą, gdy dojrzał do jakiejś decyzji, był twardy i cały swój autorytet kładł w jej obronę. A miał ogromny autorytet i jako 
teoretyk, i jako realizator idei konserwatorskich. Świetną znajomość rzemiosła budowlanego wyniósł z Instytutu Inżynierów 
Cywilnych w Piotrogrodzie, który ukończył, nie zdążywszy tylko uzyskać dyplomu. Piotr Biegański

Jan Zachwatowicz związał się z Zamkiem sercem, rozumem i pracą. Ratował jego gmach w pożarach Września 1939 roku 
Od marca 1945 przyłączył się z najgłębszym przekonaniem i cechującym go spokojnym entuzjazmem do inicjatywy odbu-
dowy podjętej przez Stanisława Lorentza. Wraz z grupą oddanych tej sprawie architektów, historyków sztuki, konserwatorów 
i historyków stał odtąd w pierwszym szeregu ludzi walczących z obojętnością, niezrozumieniem, opacznymi pomysłami  
lub wrogością wobec tej idei. W roku 1950, gdy na krótko zabłysły widoki jej realizacji, przedstawił własny szkicowy projekt 
odbudowy wraz z modelem – opartym na prowadzonych od czterech lat pracach zespołowych. Od początku roku 1971, kiedy 
ustąpiła złowroga wieloletnia cisza wokół Zamku, rozpoczął zabiegi o właściwy kształt restytucji gmachu i jego zawartości, 
nawołując do najstaranniejszej dbałości o każdy fragment autentyzmu i o nader rozważne odtwarzanie formy.

Aleksander Gieysztor

Powyższe zdania – i dalsze cytaty – pochodzą z rozmowy z współpracownikami  
i przyjaciółmi, nieżyjącymi już profesorami: Piotrem Biegańskim i Aleksandrem Gieyszto-
rem, oraz z uczennicą i następczynią w wielu działaniach, prof. Jadwigą Roguską, którą 
odbyłam po śmierci prof. Zachwatowicza. Jej treść została opublikowana w „Tygodniku 
Powszechnym” (12.09.1983).

Młodszym czytelnikom „PAUzy Akademickiej” trzeba przypomnieć główne punkty 
biografii i najważniejsze dokonania Jana Zachwatowicza, wielkiego teoretyka i praktyka 
ochrony architektonicznej pamięci historycznej. Urodzony w Gatczynie koło Piotrogrodu, 
po studiach w Instytucie Inżynierów Cywilnych skończył architekturę na Politechnice War-
szawskiej i od roku 1930 pracował w Zakładzie Architektury Polskiej, kierowanym przez 
uczonegoartystę Oskara Sosnowskiego, który zgromadził tam grono architektów, histo-
ryków, historyków sztuki, konserwatorów buzujące pomysłami, jak przywracać pomnikom 
przeszłości ich autentyczny kształt. Tworzono także dokumentację obiektów zabytkowych, 
która okazała się bezcenna, gdy przyszło odbudowywać kraj po zniszczeniach wojennych.

Po tragicznej śmierci Oskara Sosnowskiego podczas obrony Warszawy Jan Zachwatowicz objął kierownictwo Zakładu, 
mając już poważny i nowatorski dorobek, m.in. odsłonięcie murów staromiejskich w stolicy. Podczas okupacji, obok tajnych 
wykładów, działał w Delegaturze Rządu na Uchodźstwie na Kraj. Wtedy też pisał pracę habilitacyjną.

Zaraz po wojnie został generalnym konserwatorem zabytków i rozpoczął pracę przede wszystkim konserwatora-
praktyka, przywracając polskim miastom wiele cennych budowli, ulic, także rozwiązań urbanistycznych, w których łączył 
tradycję z wizjonerskim pojmowaniem kryteriów nowoczesności. Zapobiegł niejednej szkodliwej decyzji władz komu
nistycznych, m.in. w sprawie odbudowy Zamku Królewskiego – będąc uznanym twórcą polskiej szkoły ochrony zabytków 
i współtwórcą pierwszej międzynarodowej organizacji konserwatorów ICOMOS.

Jan Zachwatowicz
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Zasady działania w Europie nieźle ilustruje następu
jąca (brytyjska) anegdota.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje zasada, że wszystko,  
co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone. W Niem-
czech, podobno, wszystko, co nie jest prawnie dozwolone,  
jest zabronione. We Francji wszystko, co jest prawnie za
bronione, jest dozwolone. A w Unii Europejskiej? W Unii  
Europejskiej nikt nie wie, co jest dozwolone a co jest za-
bronione, ale tak czy inaczej, wszystko jest coraz droższe.

A jak jest w Polsce? Otóż nasz piękny kraj wybrał 
co najlepsze z wszystkich tych możliwości.

Obywateli obowiązuje formalnie system brytyjski, 
który jednak znajduje się pod silnym wpływem zasad 
obowiązujących w Unii Europejskiej. Prawo jest bowiem 
tak skomplikowane, a jego interpretacja tak niejednolita, 
że nikt nie wie, co wolno, a czego nie wolno. Aby więc  
jakoś egzystować, normalny obywatel po prostu stosuje  
zasady obowiązujące we Francji, czyli w ogóle nie przej-
muje się przepisami. Bywa, że kończy się to nieprzy-
jemnie, a czasem wręcz bardzo nieprzyjemnie, ale takie 
przypadki są tak rzadkie, że ryzyko warto podjąć.

Urzędników obowiązuje system niemiecki. Zapewne 
dla większości czytelników będzie to niespodzianka,  
ale to fakt: W Polsce urzędnik może podjąć decyzję tyl-
ko w tych sprawach, do których upoważnia go ustawa 
sejmowa albo wydane na jej podstawie rozporządzenie.  
I zasada ta jest wpisana w Konstytucję, jak dowiedziałem 
się kiedyś od wybitnego prawnika.

Niestety, konsekwencje tej konstytucyjnej zasady są 
dość ponure.

Po pierwsze, nasze ustawy są okropnie długie i skom-
plikowane, trudne (żeby nie powiedzieć niemożliwe) do zro
zumienia. Z naszego podwórka: obowiązująca ustawa 
o szkolnictwie wyższym ma 138 stron, 276 artykułów  
i niezliczoną liczbę paragrafów (a konsultowany właśnie 
projekt jej nowelizacji ma 77 stron). To dlatego, że prak-

tycznie nic nie można pozostawić zdrowemu rozsądkowi, 
wszystko musi być dokładnie uregulowane.

Co gorsza, działanie urzędów państwowych jest 
niemal całkowicie uzależnione od ustawodawców, czyli 
od rządu i prawników piszących ustawy, oraz od po-
słów i senatorów, którzy głosują. I gdy klamka zapadnie  
w Sejmie i Senacie, niewiele już da się poprawić. A ludzie, 
wiadomo, są omylni. Więc nawet nie podejrzewając ni-
kogo o lenistwo, brak kompetencji czy złą wolę, można  
gwarantować, że ustawodawcy jakiejś sytuacji nie potrafią 
przewidzieć. I wtedy wszyscy musimy cierpieć aż do ko-
lejnej nowelizacji ustawy (co zresztą wyjaśnia, dlaczego 
jedna nowelizacja goni drugą w takim tempie, że już nikt 
nie może się w tym połapać).

Znani mi konstytucjonaliści obstają przy tej zasadzie, 
twierdząc – zapewne słusznie – że broni nas ona przed 
nadużyciami ze strony władzy, w tym również ze strony 
najwyższych władz państwowych. Trudno zaprzeczyć,  
że to istotne. Nie chciałbym bowiem, aby w pewnym mo-
mencie rząd zaczął ingerować w moje prywatne sprawy, 
do czego – mam nadzieję – ustawodawcy nie dadzą mu 
nigdy upoważnienia.

Ale nie chcę też słyszeć od urzędników wszystkich 
szczebli (włącznie z ministrami, prezydentami miast i rek-
torami), że pewnych spraw nie da się załatwić, bo nie ma 
odpowiedniego uprawnienia w ustawie.

Nie mówiąc już o tym, że w rezultacie koszt dzia-
łania naszej administracji zaczyna osiągać poziom bruk-
selski. W tym sensie doganiamy Europę, ale może nie ma 
się czym chwalić.

Zapewne cała ta sytuacja jest spowodowana reakcją 
na nadużycia władzy, jakie przeżywaliśmy w czasach 
„dyktatury proletariatu”, a potem „realnego socjalizmu”.  
Ich bolesna pamięć była jeszcze bardzo świeża w okresie, 
gdy budowano obecnie obowiązujący system prawny. 
Można to więc zrozumieć. Ale czy naprawdę nie da się 
– w ćwierć wieku po odzyskaniu wolności – pogodzić 
słusznych zasad ze zdrowym rozsądkiem?

ABBA

Paraliż konstytucyjny
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Kraków – warto wiedzieć

– Zawsze fascynowały mnie rzeczy nieodgadnięte 
i skomplikowane. Od dziecka interesowałam się bu-
dową i funkcją układu wzrokowego, czyli jak postrze-
gamy światło. już w liceum wiedziałam, że będę stu-
diować biologię, ale nagiętą w stronę przedmiotów 
ścisłych. na studiach zaliczyłam kursy ze specjali-
zacji biofizyka i neurobiologia, następnie zajęłam się  
badaniami nad układem nerwowym, stanowiącym 
jedną z najbardziej zagadkowych struktur, której 
praca oparta jest na tańcu elektronów i koktajlach 
chemicznych. jak się można nie zakochać? – mówi 
dr Agata Kołodziejczyk.

W czasie dorocznego zebrania Klubu Stypendystów  
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozstrzygnięto konkurs  
o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagrodę tę Klub przy-
znaje młodym, wyróżniającym się uczonym, którzy cha
rakteryzują się humanistyczną postawą, szerokimi hory-
zontami i umiejętnością przekraczania ram wąskich spe-
cjalizacji naukowych. Uosobieniem tych właśnie wartości  
był członek Klubu Stypendystów dr Artur Rojszczak, które
go karierę naukową przerwała tragiczna śmierć (pisaliśmy 
o tej nagrodzie w tekście Idą młodzi – „PAUza”, nr 171).

W tym roku do Nagrody im. Artura Rojszczaka zo-
stało zgłoszonych dziewięciu kandydatów, a w finale kon-
kursu wystąpili: dr Ilona Matysiak z Akademii Pedagogiki 
Specjalnej oraz Instytutu Studiów Społecznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, wyróżniona za stworzenie idei 
i zorganizowanie „Latającego Uniwersytetu Wiejskiego”; 
dr Agata Kołodziejczyk z Instytutu Nauk o Środowisku 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyróżniona za populary-
zację astronomii i astronautyki, przy zachowaniu biologii 
jako dziedziny własnych badań, oraz dr Krzysztof Celuch  
ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, wy
różniony za zainicjowanie akcji charytatywnej, wspierają
cej rodzinne domy dziecka w Polsce – „Wracamy do ogrodu”.

Po wystąpieniach kandydatów, którzy przedstawili za
równo swoje osiągnięcia naukowe, jak i inne zaintereso
wania oraz działalność społeczną, członkowie Klubu zde
cydowali, by tegoroczną Nagrodę im. Artura Rojszczaka 
przyznać dr Agacie Kołodziejczyk.

Dr Agata Kołodziejczyk ukończyła biologię na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, studia doktoranckie odbyła na 
Uniwersytecie w Sztokholmie. Jej dotychczasowe ba-
dania naukowe dotyczą neurologii układu wzrokowego 
u owadów i jego powiązania z systemem zegara biolo-
gicznego. Za jedno ze swoich najważniejszych osiągnięć 
uważa odkrycie nowej warstwy neuronów stanowiących 
„wewnętrzną powiekę” w oku muszki owocowej. Od paru 
miesięcy Laureatka rozszerzyła swoje zainteresowania 
naukowe i zajęła się badaniem zmian zachodzących  
w mózgu pod wpływem selekcji w kierunku zachowań dra
pieżniczych u gryzonia – nornicy rudej. Poza działalno-
ścią na polu neurobiologii Agata Kołodziejczyk aktywnie  
i na różne sposoby uczestniczy w życiu środowiska astro
nomicznego. Między innymi pomaga w budowie pierwsze
go w Polsce prywatnego obserwatorium astronomicznego,  
organizuje naukową misję stratosferyczną, prowadzi zaję-
cia dla młodzieży i nauczycieli oraz pisze artykuły popu-

laryzujące astronomię. Dalekosiężnym celem Laureatki 
jest interdyscyplinarne połączenie biologii z astronomią.  
Dąży do tego z kosmiczną pasją – stwierdzili organizatorzy 
konkursu.

– Zainteresowania astronomią nie wynikały z jakichś  
wewnętrznych pobudek, ale ze względu na rodziców astro-
nomów – nauczycieli matematyki, fizyki, którzy, odkąd 
pamiętam, organizowali dla młodzieży astronomiczne 
obserwacje, w tym komety Halleya, księżyców Jowisza 
oglądanych przez lunetę Newtona, pierścieni Saturna, 
kraterów na Księżycu i wielu innych tajemniczych obiek-
tów na nocnym niebie. – opowiada Agata Kołodziejczyk.  
Do tego doszła budowa prywatnego obserwatorium astro-
nomicznego w Rzepienniku Biskupim (powiat tarnowski).  
Czysta astronomia nigdy mnie specjalnie nie intereso-
wała, w przeciwieństwie do zagadnienia możliwości ży-
cia w kosmosie – poza naszą orbitą, i teorii panspermii. 
Tematy te obejmuje stosunkowo nowa dziedzina nauki,  
jaką jest astrobiologia. W gorącym czasie dyskusji na te-
mat zasiedlania planety Mars astrobiologia jest bardzo 
liczącą się dziedziną badań.

Taniec elektronów i chemiczne koktajle
Agata Kołodziejczyk laureatką nagrody Klubu Stypendystów FNP

Dr Agata Kołdziejczyk w laboratorium
… i w towarzystwie silników rakietowych

Coraz bardziej dojrzewa zatem do rozpoczęcia badań  
astrobiologicznych. I wie, że w tym celu nie wystarczą  
dobre pomysły, trzeba pisać granty, aplikować o finan
sowanie badań. Interdyscyplinarność dziedziny automa
tycznie narzuca współpracę ze specjalistami, co z pewno-
ścią przyczyni się do otwarcia dialogu biologów z przedsta
wicielami nauk ścisłych Na konferencji EANA w Szczecinie  
(European Astrobiology Network Association) zauważy-
ła, że większość „ścisłowców” siedziała jak na tureckim 
kazaniu, jeśli prelegenci mówili o reakcjach polimeryzacji 
DNA, o zegarach molekularnych, tworzonych na podsta-
wie genomów itd. – Czeka nas ciekawa droga wzajemne-
go uzupełniania się… – konkluduje Agata Kołodziejczyk.

Nic dziwnego, skoro w zakresie zainteresowań EANA  
są takie tematy, jak: astrochemia materii międzygwiazdo
wej, astrofizyka dysków protoplanetarnych i planet, poszu
kiwania planet możliwych do zamieszkania; makrocząs
teczki i modelowanie cząsteczek prebiotycznych; powstanie  
i ewolucja życia, ekstremofile; skały, skamieniałości i meteo
ryty; technologia kosmiczna, a nawet medycyna i przemysł.

MARIAN NOWY

Fot. Piotr Kołodziejczyk
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