


Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypen-
dialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 

2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Promujemy poprzez niego 
wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując 
intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się walorami drugorzęd-
nymi. Poszukujemy osób, które w ciągu ostatniego roku – dwóch minęły 
ważny kamień milowy w życiu zawodowym. Spośród setek kandydatur co 
roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki, piątka najlep-
szych otrzymuje Nagrodę Naukową – stypendium w wysokości 30 tys. zł, 
a pozostała dziesiątka nagrody finałowe. 

Nagrody Naukowe POLITYKI stały się rozpoznawalną marką, honorowa-
ną jako pełnoprawne wyróżnienie naukowe, które młodzi naukowcy eks-
ponują w swoich zawodowych życiorysach. 

Nasza akcja stypendialna doceniana jest także przez instytucje i organi-
zacje związane z edukacją i nauką. W 2012 roku redakcja POLITYKI otrzy-
mała tytuł POPULARYZATORA NAUKI w VIII edycji konkursu organizowa-
nego przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, między innymi za prowadzenie Nagród Naukowych POLITYKI. 
W roku 2013 Fundacja Tygodnika POLITYKA została zaś laureatem kon-
kursu Dobre Stypendia w  kategorii „Programy stypendialne firm” za 
organizację  Nagród Naukowych POLITYKI, a  także otrzymała od orga-
nizatorów konkursu (Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Ame-
rykańską Fundacją Wolności) nagrodę specjalną za wieloletnią i konse-
kwentną realizację programu, stanowiącego szczególny wkład w rozwój 
kapitału intelektualnego kraju.

W realizacji programu towarzyszą nam firmy i fundacje, a także czy-
telnicy wpłacający 1% podatku na konto naszej Fundacji. 
Dzięki nim 16. edycję programu zamknęliśmy kwotą 6 mln 112 tys. zł 
przekazanych w ręce 272 utalentowanych młodych naukowców. Dzię-
kujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, z którą wystartuje-
my w kwietniu 2017 roku.

od 2001 roku organizator akcji stypendialnej 
„Zostańcie z nami!”

Gala wręczenia NAGRÓD NAUKOWYCH POLITYKI w 2016 roku



KAPITUŁA I ETAPU (Profesorska) w 2016 roku

prof. dr hab. Ewa Bartnik – Wydział Biologii UW, Instytut Biochemii 
i Biofizyki PAN

prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich PAN

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Wydział Fizyki UW, rektor 
UW w latach 2005–12

prof. dr hab. Henryk Domański – Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. dr hab. Adam Frączek – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab. Tomasz Giaro – Wydział Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Michał Kleiber – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 
prezes PAN w latach 2007–15

prof. dr hab. Janusz Kramarek – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
(na emeryturze)

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Wydział Architektury Politechniki 
Warszawskiej, Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o.

prof. dr hab. Jan Madey – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

prof. dr hab. Barbara Markiewicz – Wydział Filozofii i Socjologii UW 

prof. dr hab. Marcin Pałys – rektor UW, Wydział Chemii UW

red. Zdzisław Pietrasik – POLITYKA

prof. dr hab. n.med. dr h.c. Aleksander Sieroń – Wydział Lekarsko-
Dentystyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny

dr hab. prof. UW Maria Skoczek – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 
(na emeryturze)

prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła 
Główna Handlowa, rektor SGH w latach 2012–16

red. Adam Szostkiewicz – POLITYKA

red. Dorota Szwarcman – POLITYKA

prof. dr hab. Wiesław Władyka – Instytut Badań Literackich PAN,  
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, POLITYKA

ZASADY

Zasady ubiegania się o  stypendium oraz wyłaniania laureatów określa 
Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA za-
twierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Stypendia przy-
znawane są w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, nauki społeczne, 
nauki o życiu, nauki ścisłe i nauki techniczne. 

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły. W skład Kapituły 
I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszcze-
gólnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń 
i przedstawiają kandydatów do finału. Kapituła ta pracuje w niemal nie-
zmienionym składzie od 2001 roku; trafność dotychczasowych wyborów 
nie była kwestionowana. 

Od 2011 roku wyłonionych przez Kapitułę I  stopnia finalistów konkursu 
poddajemy ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej), do której zapra-
szamy osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich 
poglądów na rzeczywistość społeczną. Ma ona wskazać pięciu laureatów, 
których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w  sensie ich 
praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i in-
telektualnego.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgło-
szeniowego dostępnego na stronie www.polityka.pl/stypendia. Ostat-
nim punktem tego formularza jest zwięzły esej autoprezentacyjny o cha-
rakterze popularnonaukowym – jako medium opiniotwórcze poważnie 
traktujemy umiejętność komunikowania się z szerszą publicznością – wy-
tłumaczenia językiem powszechnie zrozumiałym istoty swoich poszuki-
wań badawczych, uzasadnienia, jak wpisują się one we współczesną mapę 
wiedzy. To – wśród rozmaitych programów stypendialnych – jeden z wy-
różników naszej akcji.
Innym jest z pewnością tradycyjna, uroczysta październikowa gala, pod-
czas której spotykają się jurorzy Nagród, laureaci i finaliści, także z lat po-
przednich, nasi partnerzy finansowi i medialni oraz profesura polskich in-
stytucji naukowych.

Spotkanie Kapituły Profesorskiej
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W indywidualnych historiach laureatów moment otrzy-
mania Nagrody Naukowej POLITYKI kojarzyć się im 
powinien z przekroczeniem ważnego życiowego pro-
gu. Taka jest bowiem intencja naszego przedsięwzię-

cia, by co roku wyłowić spośród kilkuset aplikujących o stypendia 
kandydatów osoby w specyficznym momencie karier: już mają 
za sobą znaczne dokonania, ale wciąż jeszcze są na – by tak po-
wiedzieć – intelektualnym rozruchu, dopiero na dobre sadowią 
się w świecie nauki, wiją tam gniazdo dla swoich badań, teorii, 
refleksji. Nasze Nagrody mają im pomóc i w sensie najbardziej 
przyziemnym (są to pieniądze, które można wydać w całkowicie 
dowolny sposób), i w sensie psychicznym: dodać dobrze rozu-
mianej pewności siebie, wzmocnić, uskrzydlić.

Wydaje się, że do tej pory odwaga myślenia i siła osobowości nie 
były w nauce aż tak potrzebne jak dziś. Mijają chyba bezpowrot-
nie czasy, gdy kariera naukowa była dość przewidywalna: kolej-
ne stopnie, ten sam instytut przez całe życie, zamknięcie w her-
metycznym świecie jednej dyscypliny. Dziś o sukcesie zdaje się 
przesądzać śmiałość, niekiedy wręcz brawura w przekraczaniu 
granic między humanistyką a naukami ścisłymi, między medy-
cyną a nowoczesną inżynierią, wyprawianie się z własną wiedzą 
w odległe galaktyki matematyki, informatyki, filozofii.

Takimi intelektualnymi podróżnikami jest większość spośród 
naszych tegorocznych laureatów. Jak również dr Mateusz Hohol 
z IFiS PAN oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 
stypendysta z 2013 r., którego poprosiliśmy o wykład uświetnia-
jący galę (to już zwyczaj, by co roku robił to laureat z lat ubie-
głych). Zaproponował nam i sobie pytanie: „Czy nasze mózgi 

Próg dojrzałości
16. konkurs POLITYKI dla wybitnych młodych naukowców 

wraz z tradycyjną galą wręczenia pięciu stypendiów (po 30 tys. zł) 
oraz dziesięciu nagród finałowych (po 10 tys. zł) przeszedł do historii.

2016

są matematyczne?”, a po odpowiedź sięgnął i do neuronauki, 
i do kognitywistyki, i do antropologii, i do psychologii, i nawet 
do zoologii, skoro mowa była o „matematycznej umysłowości” 
ptaków, szczurów i małp.

Nauka w wykonaniu młodych polskich naukowców nabiera 
dojrzałości, nie unika kontaktu i współpracy ze światem, nie boi 
się pytań najważniejszych. Wiele z nich z pewnością zadamy 
laureatom w wywiadach publikowanych co tydzień w kolejnych 
wydaniach naszego tygodnika.

Liczymy, że w następnych latach do grona liczącego już 
272 osoby dołączą kolejne. Nadzieja w hojności sponsorów 
instytucjonalnych (choć ze wsparcia stypendystów POLITYKI 
wycofały się spółki Skarbu Państwa) oraz indywidualnych dar-
czyńców na rzecz Fundacji POLITYKI, którzy co roku wpłacają 
kilkaset tysięcy złotych przeznaczanych w całości na stypendia. 
Warto budować elitę intelektualną kraju, choćby chwilowo ktoś 
próbował to pojęcie umniejszyć i wyszydzić. Bez niej po prostu 
nie ma dojrzałego społeczeństwa.

Sylwetki zdobywców Grand Prix prezentujemy obok, a oto lista 
pozostałych laureatów: dr Michał Araszkiewicz, dr Aleksan-
der Czogalla, dr Martyna Grądzka-Rejak, dr Magdalena Gór-
czyńska, dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, dr hab. n. med., 
prof. nadzw. Michał Polguj, dr n. med. Małgorzata Rydzanicz, 
dr Katarzyna Sekścińska, dr hab., prof. nadzw. Artur Ryszard 
Stefankiewicz, dr inż. arch. Alicja Zawadzka.

Zapraszamy również na stronę: www.polityka.pl/stypendia 
E.W.

Laureaci i finaliści 16. edycji programu wraz z członkami Kapituły Profesorskiej i Obywatelskiej
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Laureaci Nagród Naukowych POLITYKI 2016

NAUKI HUMANISTYCZNE
Dr Adam Andrzejewski 
Rocznik 1987. Wykładowca na Wydziale Filozofii i Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego.
W swojej pracy naukowej zajmuje się filozoficzną 
estetyką codzienności oraz filozofią kultury popu-
larnej. Jego badania koncentrują się na estetycz-
nych motywacjach naszych codziennych wyborów, 
związanych ze zmysłami smaku, zapachu i dotyku, 
pokazując także ich zależność od czynników spo-
łecznych, politycznych czy etycznych. Aktualnie 
bada wpływ kultury popularnej i nowych form sztu-
ki na przeobrażanie naszego doświadczenia, sku-
piając się na filozoficznej analizie jedzenia i seriali 
telewizyjnych. Jedzenie i seriale w optyce badacza 
są istotnym czynnikiem budującym naszą tożsa-
mość i zrozumienie siebie. Doktor Andrzejewski  
jest pionierem tych badań w Polsce.

ADAM ANDRZEJEWSKI

ADAM GENDŹWIŁŁ

NAUKI SPOŁECZNE 
Dr Adam Gendźwiłł 
Rocznik 1985. Adiunkt w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej 
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyte-
tu Warszawskiego.
Przedmiotem jego dociekań jest polityka lokalna 
oraz zachowania wyborcze. Aktualnie bada kon-
sekwencje wprowadzenia jednomandatowych 
okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz 
powody nieważności głosów w ostatnich wyborach 
samorządowych. Razem z zespołem z Fundacji 
Batorego wykazał istnienie tak zwanych „efektów 
książeczki” i opracował rekomendacje dotyczące 
organizacji kolejnych wyborów. Uczestniczy w kilku 
projektach międzynarodowych poświęconych ba-
daniom samorządów lokalnych. Wierzy, że efekty 
jego pracy pomagają w obywatelskiej refleksji i do-
starczają ważnych argumentów do publicznej dys-
kusji o tym, w jaki sposób się rządzimy – we wspól-
nocie państwowej i w społecznościach lokalnych.
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NAUKI O ŻYCIU
Dr n. med. Marcin Krawczyk 
Rocznik 1982. Kierownik Laboratorium Chorób Metabolicznych 
Wątroby w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyj-
nej i Wątroby na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego oraz lekarz w Saarland University Medical 
Center w Homburgu.
Jest lekarzem praktykiem pracującym z pacjentami 
ze schorzeniami przewodu pokarmowego. W swo-
ich badaniach, znaczących na poziomie światowym, 
zajmuje się między innymi genem związanym 
z zapadalnością na marskość i raka wątroby. Zmiany 
w tym genie podwyższające ryzyko raka wątroby 
dotyczą nawet 15 proc. Europejczyków. Doktor 
Krawczyk wykazał, że zmiana stylu życia, zrównowa-
żona dieta lub operacje bariatryczne, zmniejszające 
masę ciała, pozwalają zminimalizować genetyczne 
ryzyko chorób wątroby. Analiza genotypu wprowa-
dzona zaś do codziennej diagnostyki pozwoli pla-
nować dla pacjentów „terapie szyte na miarę”.

NAUKI TECHNICZNE
Dr inż. Urszula Stachewicz 
Rocznik 1980. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Metali i Informa-
tyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
W swej pracy wykorzystuje zaawansowane metody 
mikroskopowe do badania różnorodnych mate-
riałów, w tym biomateriałów będących podstawą 
współczesnej inżynierii tkankowej. Dzięki jej bada-
niom możliwe będzie wykorzystanie nanowłókien 
do leczenia ubytków kostnych bądź zmian zwyrod-
nieniowych kości oraz tkanki chrzęstnej. Inspirując 
się rozwiązaniami konstrukcyjnymi występującymi 
w przyrodzie (jak w liściach czy pajęczych sieciach), 
pracuje nad poprawą efektywności kolektorów 
pozyskujących wodę z mgły, poprzez zastosowa-
nie nanowłókien.

NAUKI ŚCISŁE
Dr Maciej Dołęga 
Rocznik 1986. Adiunkt w Zakładzie Matematyki Dyskretnej 
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.
Jak ujął to szczerze w rekomendacji profesor 
Jan Madey, doktor Dołęga jest matematykiem 
teoretykiem, więc trudno jest w sposób przystępny 
przedstawić jego tematykę badawczą. Bada on 
dyskretne struktury losowe, a w szczególności 
mapy i diagramy Younga. Mają one zastosowanie 
w kwantowej grawitacji, mechanice statystycznej, 
asymptotycznej teorii reprezentacji, teorii macierzy 
losowych, kombinatoryce czy losowej geometrii. 
Podczas stażu podoktorskiego w Paryżu udało mu 
się rozwiązać problem matematyczny rozważany 
przez niemal 20 lat, co otworzyło drzwi do badania 
losowych przestrzeni nieorientowalnych.

URSZULA STACHEWICZ

MACIEJ DOŁĘGA

MARCIN KRAWCZYK
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NagrOdY NaukowE

KAPITUŁA II ETAPU (Obywatelska) w 2016 roku

Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan; była minister przemysłu; jedna z animatorek ruchu 
społecznego Kongres Kobiet

Irena Eris – współwłaścicielka i dyrektor ds. badań firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, laureatka wielu 
nagród dla przedsiębiorców, menedżerów i społeczników, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski

Magdalena Środa – filozofka, publicystka, feministka; minister do spraw równouprawnienia w rządzie Marka Belki

Marek Belka – były premier, wicepremier i minister finansów, w latach 2010–16 prezes Narodowego Banku 
Polskiego

Andrzej Jacek Blikle – profesor matematyki i informatyki, członek Europejskiej Akademii Nauk, przedsiębiorca 
i trener biznesu, udziałowiec firmy A. Blikle, członek ponad 30 organizacji, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi

Robert Firmhofer – współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wybitny popularyzator nauki

Marek Kondrat – aktor, reżyser, przedsiębiorca

Grzegorz Miecugow – dziennikarz i publicysta, współtwórca „Faktów” TVN i kanału informacyjnego TVN24, 
obecnie zastępca dyrektora programowego TVN24 oraz prowadzący „Szkło kontaktowe” i „Inny punkt widzenia” 

Tomasz Nałęcz – historyk, publicysta, polityk, w latach 2010–15 doradca prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa 
narodowego

Sławomir S. Sikora – prezes zarządu Citi Handlowy SA

Cezary Szczylik – szef Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON, członek zespołu, który dokonał 
pierwszych w Polsce udanych przeszczepów szpiku kostnego

Krzysztof Zanussi – reżyser, scenarzysta filmowy, publicysta, felietonista

W pracach Kapituły II stopnia uczestniczy również przedstawiciel Kapituły I stopnia oraz redaktor naczelny 
POLITYKI Jerzy Baczyński.

Spotkanie Kapituły Obywatelskiej
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co ułatwia proces ewolucji kultu-
rowej. Tak powstają coraz bardziej 
złożone i zaawansowane techno-
logie, języki, zasoby wiedzy i poję-
cia. Siła tego procesu bierze się nie 
z inteligencji jednostki, ale z rein-
terpretacji przypadkowych spo-
strzeżeń i błędów będących pro-
duktem naszej inteligencji.

Oznacza to, że poziom innowa-
cyjności będzie zależał, przynaj-
mniej po części, od wielkości i stop-
nia wzajemnych powiązań. Więk-
sze grupy, o lepszych społecznych 
powiązaniach wewnętrznych, wy-
tworzą więcej bardziej skompliko-
wanych narzędzi, technologii i tech-
nik, nawet jeśli ich członkowie bę-
dą mniej pomysłowi niż ci, którzy 
wchodzą w skład mniejszej, słabiej 
powiązanej wewnętrznie grupy.

Stwierdzenie to potwierdzają 
eksperymenty laboratoryjne oraz 
badania nad przeszłością. Około 
10 tys. lat temu w wyniku podnie-
sienia się poziomu oceanu Tasma-
nia, która była australijskim pół-
wyspem, stała się wyspą. Na kon-
tynencie postęp techniczny odby-
wał się bez przeszkód. Na Tasmanii 
natomiast grupy łowców-zbieraczy 
zaczęły tracić bardzo wiele przydat-
nych rozwiązań: narzędzia z kości, 
dopasowane ubrania chroniące 
przed chłodem, bumerangi, mio-

JESTEŚMY 

GATUNKIEM 

KULTUROWYM. 

MAMY 

UNIKALNE 

ZDOLNOŚCI, 

DZIĘKI KTÓRYM 

UCZYMY SIĘ 

OD SIEBIE, 

Z POKOLENIA 

NA POKOLENIE

SCI -TECH     Z WIER ZĘ TA     ARCHEOLOGIA       ZDROWIE     INNOWAC JE     Z AGADKI      KOSMOS        
cywilizacja

W yobraźmy sobie pró-
bę przetrwania, w któ-
rej razem z kolegami 
z pracy stajemy prze-

ciw drużynie małpek kapucynek. 
Oba zespoły lądują w afrykańskiej 
dżungli, bez żadnego sprzętu: zapa-
łek, noży, butów, haczyków na ry-
by, ubrań, antybiotyków, garnków, 
lin ani broni. Zwycięży ta grupa, 
w której po upływie roku pozosta-
nie przy życiu więcej osobników. 
Na kogo byście postawili? Można 
by założyć, że wygrają ludzie, ja-
ko obdarzeni wyższą inteligencją. 
Czy jednak ktoś z was potrafi zrobić 
łuk, strzałę, sieć, pojemnik na wodę 
albo schronienie? A haczyk na ry-
by albo naturalny klej? Czy wiecie, 
które rośliny są trujące? Umiecie 
rozpalić ogień bez zapałek? Chro-
nić się nocą przed wielkimi kota-
mi i wężami? Odpowiedź zapewne 
brzmi: „nie”, co oznacza, że wasza 
drużyna przegrałaby z bandą małp.

Skoro nie potrafimy przetrwać 
jako łowcy i zbieracze w Afryce, 
gdzie nasz gatunek się rozwinął, 
jak to się stało, że człowiek osią-
gnął tak ogromny sukces w stosun-
ku do innych zwierząt i rozprze-
strzenił się po niemal wszystkich 
wielkich ekosystemach Ziemi? Je-
steśmy gatunkiem kulturowym 
– oto klucz do odpowiedzi. Ma-
my unikalne zdolności psycholo-
giczne pozwalające nam uczyć się 
od siebie, z pokolenia na pokolenie, 

tacze włóczni i solidne łodzie. We-
dług Holendrów, którzy przyby-
li na wyspę w XVII w., europejscy 
odkrywcy nigdy wcześniej się nie 
spotkali z tak prymitywną techniką.

By pojąć społeczną naturę czło-
wieka, trzeba zrozumieć, w  jaki 
sposób kultura wpływa na ewolu-
cję genetyczną, kształtując nie tylko 
naszą fizjologię i anatomię, ale też 
psychologię społeczną, motywacje, 
skłonności i sposoby postrzegania. 
Z tego długiego procesu, w którym 
warunkiem przetrwania i  prawi-
dłowego rozwoju było opanowanie 
i trzymanie się lokalnych reguł spo-
łecznych, wyłoniliśmy się z dobrze 
rozwiniętą zdolnością do społeczne-
go uczenia się.

Umiejętność tworzenia wspól-
not, organizacji i  społeczeństw 
skłonnych do współpracy bierze 
się nie z wrodzonej nam gotowo-
ści, ale ze specyfiki norm społecz-
nych, które poznajemy, przyswaja-
my i narzucamy innym. Choć na-
sze wrodzone motywacje odgrywa-
ją pewną rolę, są wykorzystywane, 
zwiększane i tłumione przez normy 
społeczne tworzące instytucjonalne 
ramy, w których działamy.

Człowiek przejmuje poglą-
dy, przekonania, wartości i normy 
społeczne od innych na podstawie 
oznak prestiżu, sukcesu, płci, dia-
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Byle małpa poradzi 
sobie w dżungli lepiej 
niż wykształcony 
człowiek. Jak zatem 
wytłumaczyć ewolucyjny 
sukces ludzkości?

REKLAMA

lektu i tożsamości etnicznej. Szcze-
gólną wagę przykładamy – zwłasz-
cza w sytuacji niepewności, presji 
czasu oraz stresu – do sfer obejmu-
jących żywność, zagrożenie oraz na-
ruszenie norm. Zmiana zachowań 
ludzkich zaczyna się od zrozumie-
nia naszego charakteru kulturowe-
go, a nie sposobu rozumowania.

Stopniowo przyswajamy sobie 
normy społeczne, które stają się 
motywacją naszych działań. Nasze 
preferencje, pragnienia i motywacje 
nie są stałe; więc dobrze skonstru-
owany program lub polityka mogą 
zmienić to, co automatyczne, intu-
icyjne i oczywiste. Pamiętajmy jed-
nak, że najsilniejsze normy społecz-
ne wykorzystują pewne aspekty na-
szej psychiki. Dlatego np. zasadę so-
lidarności z obcymi dużo trudniej 
utrwalać i rozpowszechniać niż żą-
danie, by matki opiekowały się swo-
imi dziećmi. 

Społeczeństwa różnią się mię-
dzy sobą normami, instytucjami, 
językami i technologiami, dlatego 
mają odmienne sposoby rozumo-
wania, motywacje i reakcje emocjo-
nalne. Narzucenie instytucji z ze-
wnątrz często powoduje dyshar-
monię psychiczną i społeczną, któ-
ra może przynieść niedobre skutki.
Tekst pochodzi z portalu Project Syndicate 
Polska, www.project-syndicate.pl

Nasz umysł 
zbiorowy

Joseph Heinrich 
wykłada biologię 
ewolucji człowieka 
na Uniwersytecie 
Harvarda.©
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C oroczne rozstrzygnięcie konkursu stypendialne
go POLITYKI, do którego tradycyjnie staje kilkuset 
młodych naukowców, jest poważnym wyzwaniem. 
Czy wybierając laureatów spośród przedstawicieli 
tak rozmaitych dziedzin wiedzy, jak komparatysty

ka literacka i inżynieria materiałowa, nie popełniamy jakiegoś 
nadużycia? Czy da się porównać geografię i medycynę, ocenić 
w tych samych kategoriach urbanistykę i informatykę, wymy
ślić jakąś wspólną miarę dla prawnika, który zajmuje się proble
matyką sztucznej inteligencji, oraz chemika, którego fascynuje 
zdolność materii do samoorganizacji? 

A jednak co roku jury, w pierwszym etapie złożone ze zna
komitych polskich uczonych, daje się namówić na ten eks
peryment. Nie bez dyskusji, nie bez głosowania, nie bez 
emocji wyłania ono finałową piętnastkę. Każdy z finalistów 
ma już zagwarantowane jednorazowe stypendium w wyso
kości 10 tys. zł.

Każdy spośród nich legitymuje się budzącym uznanie do
robkiem naukowym. Współczesny świat lubi mieć wszyst
ko precyzyjnie w yliczone, więc i ich dokonania dają się 
sparametryzować: w liczbie publikacji, cytowań, artykułów 
opublikowanych w prestiżowych czasopismach, w wydanych 
książkach. To wszystko, oczywiście, ważne. Ale liczy się jesz
cze coś, co wymyka się prostym rachunkom: odwaga myśle

nia, podążanie własną, oryginalną drogą badawczą, szukanie 
odpowiedzi na ważne pytania na skrzyżowaniu rozmaitych 
tradycyjnych gałęzi nauki, w końcu – umiejętność podziele
nia się swoją wiedzą z szeroką publicznością. Słowem, liczy się 
osobowość. Toteż w wybraniu – spośród prezentowanej tu pięt
nastki finalistów – pięciu laureatów konkursu, którzy otrzy
mają główne nagrody po 30 tys. zł, pomoże nam jeszcze kapi
tuła konkursowa drugiego etapu, nazywana też obywatelską. 
Składa się ona z osób niekoniecznie bezpośrednio związanych 
z nauką, ale mocno zaangażowanych w życie obywatelskie wła
śnie, znanych z przenikliwych sądów, odważnych komentarzy, 
 intelektualnej dojrzałości.

Powierzamy im ostateczny werdykt (zostanie on ogłoszo
ny podczas finałowej gali 23 października) z nadzieją, że bę
dzie to czytelny sygnał uznania dla tych młodych ludzi – nie 
tylko uznania zawodowego, środowiskowego, ale też głębo
kiej aprobaty społecznej. Nasz konkurs rodził się w czasach, 
gdy triumfowała popkultura, która z dnia na dzień ustana
wiała bohaterami ludzi znanych tylko z tego, że są znani. Od lat 
dawaliśmy znać, że istnieją ciekawsze i wartościowsze wzorce 
życia i kariery. Dziś, gdy tak się rozpędził populizm i nastroje 
antyelitarne, jeszcze bardziej zależy nam na wysłaniu wzmac
niającego komunikatu: warto mieć aspiracje intelektualne 
i nie wstyd być kimś wyjątkowym. E.W.

Wybieramy elitę
Po raz szesnasty jury wyłoniło finalistów 
konkursu o Nagrodę Naukową POLITYKI. 
Niezmiennie cieszy nas poziom kandydatów. 
I nie przestają ekscytować ścieżki, jakimi podążają 
umysły tych młodych, wybitnych naukowców.
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W wielu wypadkach nie ma leków, które poprawiłyby stan wą-
troby. Jedyną szansę daje zmiana stylu życia: mniej alkoholu i ka-
lorii, więcej ruchu. W badaniu, które było tematem mojej pracy 
doktorskiej, wykryliśmy pierwszy gen związany z powstawaniem 
marskości wątroby u dorosłych. Nasze analizy pokazały, że osoby 
z pewnym wariantem genu PNPLA3, kodującego białko adipo-
nutrynę, charakteryzują się prawie dwukrotnie podwyższonym 
ryzykiem marskości. Wpływa on również na stłuszczenie wątro-
by i jest związany z wyższym poziomem glukozy we krwi. Jego 
obecność w DNA jest też związana z 12-krotnie wyższą zapadal-
nością na raka wątroby u pacjentów ze znacznym jej stłuszcze-
niem. Zmiana stylu życia pozwala jednak zminimalizować wpływ 
PNPLA3 na zdrowie. Badanie, które opublikowaliśmy w tym 
roku wspólnie z naukowcami ze Szczecina i Warszawy, pokazało, 
że zrównoważona dieta może po 4 miesiącach zatrzymać postęp 
stłuszczenia u osób z polimorfizmem PNPLA3. Redukcja masy 
ciała po operacji bariatrycznej (chirurgicznym zmniejszeniu żo-
łądka – red.) również minimalizuje efekty tej mutacji.

Na czym polega to stłuszczenie wątroby?
Najłatwiej to wytłumaczyć, oglądając pod mikroskopem 

komórki wątrobowe – są poszerzone, zdeformowane, w nad-
miarze wypełnione kroplami tłuszczu. U większości osób 
stłuszczenie wątroby nie wpłynie na funkcje narządu, lecz 
u pewnej grupy chorych może mieć agresywniejszy przebieg 
i doprowadzi do marskości. Ta choroba z początku nie spra-
wia  dolegliwości,  które  skłaniałyby  do  wizyty 
u lekarza. Owszem, pojawia się osłabienie lub bóle 
w prawym podżebrzu, ale bywają tak dyskretne, 
że trudno powiązać je z czymś poważniejszym. Do-
piero wodobrzusze, żółte zabarwienie skóry czy też 
widoczne na niej tzw. pajączki, charakterystyczne 
dla zaburzeń w układzie żylnym, mogą świadczyć 
o  zaawansowanych  zmianach.  Niealkoholowe 
stłuszczenie wątroby dotyka zapewne 20–30 proc. 
Polaków! U części z nich doprowadzi do zwłóknie-
nia i marskości. Osoby z mutacją wspomnianego 
genu PNPLA3 są tym szczególnie zagrożone, ale 
korzystne zmiany stylu życia i diety mogą ten pro-
ces odwrócić.

Więc wszyscy powinni przebadać genotyp  
pod tym kątem?
Na to  jeszcze za wcześnie. Nasze  laboratorium 

w Homburgu wykonuje taką analizę tylko u osób z już 
stwierdzonymi zaburzeniami. Ale koszty oznaczania 
genotypu spadają w dużym tempie, więc być może 
stanie się to rutyną. Pozostanie problem interpre-
tacji wyniku, gdyż PNPLA3 nie jest pewnie jedynym 
czynnikiem ryzyka i podobnych genów będzie wię-
cej – może 40? Jedne będą podnosiły ryzyko, inne je 
obniżały. Pojawią się problemy etyczne: co mówić, 
co doradzać, kiedy, komu?

Po co zatem zawracać sobie głowę genami, jeśli 
i tak w przypadku chorób wątroby poradnictwo 
sprowadza się do zaleceń dietetycznych?
Pan chce przenieść wszystko do kliniki. A nie 

o to chodzi. Nauka, którą się zajmuję, to jest też 

poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, skąd choroba się bie-
rze? Nie można wykluczyć, że nigdy w praktyce tej wiedzy nie 
wykorzystamy, choć wiele wskazuje na to, że będzie jednak 
pomocna w powstawaniu nowych terapii.

Czuje się pan bardziej lekarzem czy naukowcem? 
Lekarzem, który przy łóżku chorego zadaje sobie pytania, 

dlaczego jest tak, a nie inaczej. I próbuję w laboratorium te za-
gadki później rozwiązać.

Czy każdy nowy pacjent to zagadka?
Oczywiście! Kiedy równolegle prowadzi się badania naukowe, 

na pracę patrzy się pod innym kątem. Zawsze mnie zastanawia-
ło, dlaczego niektórzy z nas w takiej samej sytuacji dużo gorzej 
przechodzą chorobę. Jedni potrafią wypić pół litra wódki i nic 
się nie dzieje złego z ich wątrobą, a u innych po dwóch piwach 
rozwija się marskość.

Znalazł już pan odpowiedź?
Wyjaśnienie uwarunkowań genetycznych bardzo mnie 

do niej zbliżyło. Ale wątroba nie jest organem łatwym do po-
znania. Wiemy, gdzie leży, co metabolizuje i produkuje, ale 
gdyby zajrzeć w piśmiennictwo naukowe, to jest tam sporo 
luk. Nawet na największych sympozjach naukowych na wiele 
zadanych pytań ekspertom brakuje odpowiedzi. Serce bije jak 
maszyna, płuca oddychają, wątroba się w ogóle nie rusza. Jest 
niewiele metod pozwalających na zbadanie jej funkcji, więc 
podchodzimy do niej trochę po omacku.

 Od półtora roku kieruje pan Laboratorium  
Chorób Metabolicznych Wątroby, które utworzono 
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
To chyba najlepszy sposób na wyjaśnienie  
wszystkich tajemnic tego narządu?
Skupiamy się tam na nowotworach dróg żółcio-

wych, które są bardzo agresywne. Chcemy znaleźć 
markery  we  krwi  lub  moczu,  dzięki  którym  bę-
dzie można dużo wcześniej  je wykryć. Cieszę się 
ze znakomitej współpracy internistów z chirurga-
mi, bo to podstawa sukcesu. Aby prowadzić dobre 
badania, trzeba mieć wyczerpująco opisanego pa-
cjenta, dobrze pobrany podczas biopsji lub operacji 
fragment tkanki. To są rzeczy, o których chorzy nie 
muszą mieć bladego pojęcia, ale dla naukowców jest 
to rzecz istotna. Takie miejsca są naprawdę unikato-
we. Półtora roku to jeszcze krótki staż dla placówki 
naukowej, by w pełni mogła rozwinąć skrzydła i za-
cząć się liczyć na arenie międzynarodowej, ale w tym 
kierunku zmierzamy.

 Na co dzień pracuje pan w Niemczech,  
ale czy nie mógłby pan przenieść swoich badań 
do Polski i tu je kontynuować? 
Obecność w dwóch krajach daje mi tę przewagę, że 

w Homburgu mogę zajmować się innymi tematami 
niż w Warszawie. Nauka wymaga pewnej otwartości, 
co również ułatwia praca za granicą. Pewien profe-
sor powiedział mi: jeśli gdzieś pojedziesz i zobaczysz 
dziesięć nowych rzeczy, spodoba ci się pięć z nich 
i dwie wprowadzisz w swoje życie – to już na tym wy-
grywasz. I rzeczywiście wygrałem.  n
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Dr n. med.  
Marcin  
Krawczyk  
– tegoroczny laureat  
Nagrody Naukowej 
POLITYKI w dziedzinie 
nauk o życiu.  
Ma 34 lata, jest absol-
wentem  Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. 
Jako lekarz pracuje 
z pacjentami dotkniętymi 
chorobami przewodu 
pokarmowego.  
W swoich badaniach, 
znaczących na poziomie 
światowym, zajmuje się 
m.in. genem związanym 
z zapadalnością  
na marskość  
i raka wątroby.
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE W INTERNECIE O NASZYCH NAGRODACH W MEDIACH



HARMONOGRAM PROGRAMU W ROKU 2017
kwiecień – start 17. edycji Nagród Naukowych na łamach tygodnika 
POLITYKA oraz na stronie Polityka.pl, prezentacja partnerów programu

druga połowa czerwca – zakończenie przyjmowania zgłoszeń od mło-
dych naukowców

koniec czerwca – posiedzenie Kapituły I etapu i partnerów programu, 
przekazanie zgłoszeń do oceny

pierwsza połowa września – Kapituła I etapu wyłania piętnastu fina-
listów

druga połowa września – Kapituła II etapu wyłania pięciu laureatów 
Nagród Naukowych

druga połowa października – gala wręczenia w  siedzibie redakcji 
POLITYKI

Zapraszamy na stronę: www.polityka.pl/stypendia

OFERTA DLA PARTNERÓW (wersja podstawowa) 

w  udział przedstawiciela Partnera w Kapitule I etapu 

w  logotyp Partnera na stronie www.polityka.pl/stypendia

w  logotyp Partnera w  minimum 6 reklamach Nagród w  tygodniku 
POLITYKA i minimum 4 reklamach w dwutygodniku FORUM w okresie 
kwiecień–czerwiec 2017 r.

w  logotyp Partnera przy 7 tekstach redakcyjnych w tygodniku POLITYKA 
w okresie wrzesień–listopad 2017 r.

w  logotyp Partnera na zaproszeniach na galę, rollup i  slajd z  logotypem 
w prezentacji podczas gali

w  podziękowanie przedstawicielowi Partnera na scenie podczas gali

w  pula zaproszeń na galę

w  zdjęcie przedstawicieli Partnera w fotogalerii z gali na www.polityka.pl

W sprawie szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu.

FUNDACJA TYGODNIKA „POLITYKA”  
i REDAKCJA „POLITYKI” mają zaszczyt zaprosić 

na uroczystość wręczenia młodym naukowcom  
stypendiów – Nagród Naukowych POLITYKI 

23 października, niedziela, 2016 r. o godz. 14.00
w siedzibie redakcji przy ul. Słupeckiej 6 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na wykład dr. Mateusza Hohola z IFiS PAN i Centrum Kopernika Badań 
Interdyscyplinarnych, stypendysty programu z roku 2013, pt. „Czy nasze mózgi są matematyczne?”.

R.S.V.P. e-mail: d.nowak@polityka.pl Zaproszenie ważne dla dwóch osób

Partner strategiczny Patroni medialni

od 2001 roku organizator programu stypendialnego


