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 Wprowadzenie  

 Rozmowy o nauce w środowisku akademickim są zjawiskiem powszechnym. Ten 

rodzaj komunikacji jest jednak bardzo specyficzny. Charakteryzuje go specjalistyczne 

słownictwo, rozbudowana składnia i oparty na myśleniu przyczynowo-skutkowym sposób 

prowadzenia narracji z odniesieniami do licznych autorytetów zajmujących się daną dziedziną. 

Innymi słowami – wyróżnia go styl naukowy, z którym mamy do czynienia m.in. podczas 

konferencji naukowych. To właśnie one są miejscem wymiany myśli naukowców, których 

można uznać za specjalistów w danej dziedzinie. Wynikiem tego jest zamykanie nauki 

w ośrodkach akademickich, z którymi duża część społeczeństwa nie miała, nie ma i nigdy nie 

będzie miała do czynienia.  

 Opinia przeciętnego Polaka na temat nauki jest nie tylko powierzchowna, ale także 

bazuje na przekazywanych przez kolejne pokolenia stereotypach. Bardzo często naukowiec 

przedstawiany jest jako postać przebywająca dniami i nocami w swoim laboratorium, 

a najnowsze doniesienia naukowe uznaje się za fikcję finansowaną przez wielkie koncerny 

chcące przejąć kontrolę nad demokratycznym społeczeństwem. W związku z tym 

społeczeństwo polskie charakteryzuje się stosunkowo niskim zaufaniem do naukowców i ich 

dokonań. Mając to na uwadze, popularyzacja nauki, czyli docieranie z nią do ludzi 

niezwiązanych ze środowiskiem akademickim, jest poważnym wyzwaniem, przed którym 

znajdują się kolejne pokolenia adeptów nauki.  

 Niestety – wiedza na temat tego, jak popularyzować naukę, nie cieszy się dużym 

uznaniem ze strony akademickiego grona. Wiele osób cieszących się imponującym dorobkiem 

naukowym i licznymi dokonaniami w tym obszarze nie jest zainteresowanych zaangażowaniem 

się w wydarzenia mające na celu popularyzowanie wiedzy. Nie jest to jednak 

najpoważniejszym problemem, bowiem dostosowywanie przekazywanych treści do grona 

odbiorców takich jak seniorzy, dzieci lub nastolatkowie wymaga określonych umiejętności, 

które nie każdy naukowiec posiada. Bardzo istotnym zagrożeniem jest ich niechęć do 

popularyzowania wiedzy przez innych, którzy często poprzez występ w mediach 

społecznościowych lub programie telewizyjnym narażają się na negatywne komentarze ze 

strony pracujących razem z nimi kolegów, koleżanek, a także organów uniwersyteckiej władzy.  

 O wspomnianej popularyzacji, która często błędnie jest traktowana jako synonim 

promocji nauki, niewiele mówi się także na samych uczelniach. W ofercie dydaktycznej 

zdecydowanej większości próżno szukać zajęć o tym charakterze, niezależnie od stopnia 

kształcenia, wiodącej dyscypliny lub wydziału. Dostrzegając więc wyraźną potrzebę 



podnoszenia wiedzy i kompetencji w tym obszarze – zarówno w przypadku studentów, jak 

i doktorantów – w 2020 r. komisja ds. popularyzacji nauki działająca w ramach Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów wyraziła chęć zorganizowania projektu pt. „Popularyzacja nie 

boli”, który dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 83.000 zł 

rozpoczął się w grudniu 2021 r., a zakończył w czerwcu 2022 r. Wspomniana organizacja, 

mająca charakter ogólnopolski, zajmuje się głównie sprawami środowiska doktoranckiego. 

W związku z tym m.in. ma możliwość wyrażania opinii na temat aktów prawnych związanych 

z kształceniem wspomnianej grupy, wspierania ich samorządności i mobilności, a także 

podnoszenia jakości kształcenia i inicjowania projektów przyczyniających się do rozwoju nauki 

– zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. W związku z licznymi obszarami 

działalności, strukturę wewnętrzną KRD tworzą komisje zajmujące się poszczególnymi 

płaszczyznami tematycznymi takimi jak popularyzacja nauki, przeciwdziałanie wykluczeniu, 

regulacje prawne, działania medialne itd.  

Przebieg i efekty wspomnianego projektu zostaną zaprezentowane w niniejszym 

raporcie. Zapraszamy do lektury!  

Grafika 1. Sylwetka koordynatorki projektu 

 

Źródło: https://www.facebook.com/popularyzacjanieboli/photos/125745006610395     
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1. Opis projektu 

Istnieje wiele powodów, dla których popularyzowanie nauki powinno stać się zajęciem 

cieszącym się nie mniejszym szacunkiem niż prowadzenie badań naukowych. To dzięki 

popularyzacji rozmaitych dyscyplin akademickich budowane jest społeczeństwo oparte na 

wiedzy, a specjalistyczne informacje m.in. za pośrednictwem programów 

popularnonaukowych, czy też współpracy z centrami nauki docierają do zwykłych ludzi. Dzięki 

temu mają one szanse zastąpić pseudonaukowe teorie rzekomo wyjaśniające, jak działa świat. 

Dzięki wiedzy przekazywanej przez popularyzatorów teorie spiskowe trafiają bowiem na mniej 

podatny grunt. Świadomość dotycząca tego, jakie prawa fizyki lub biologii rządzą światem, 

pozwala uodpornić się na medialną falę fakenewsów i uwolnić spod władzy osób, które 

w rzeczywistości z nauką nie mają nic wspólnego. Potrzeba popularyzacji nauki z roku na rok 

staje się coraz bardziej zauważalna w akademickim świecie. Umiejętność przekazywania 

specjalistycznej wiedzy nie tylko innym fachowcom, ale także laikom, jest niezwykle istotna 

m.in. w kontekście działalności kół naukowych, festiwalów nauki, a także konferencji, 

warsztatów i wydarzeń organizowanych przy współudziale uczelni. Popularyzacja nauki daje 

bowiem nie tylko możliwość pojawienia się w mediach, ale także realnego zmieniania świata 

na lepsze za ich pomocą. Ze względu na rosnącą potrzebą szerzenia wiedzy w społeczeństwie 

osoby, które niegdyś zajmowały się tym hobbystycznie, dzisiaj w ten sposób zarabiają na życie.  

Mając to na uwadze, komisja ds. popularyzacji nauki Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów zainicjowała projekt „Popularyzacja nie boli”, który w ramach konkursu 

Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki 

i promocja sportu” otrzymał dofinansowanie w kwocie 83.000 zł (łączna kwota projektu: 

94.500 zł). Wśród celów wspomnianego projektu znalazło się:  

 wyróżnienie 30 studentów i doktorantów działających na rzecz popularyzacji nauki na 

terenie Polski i poza jej granicami; 

 promowanie w mediach efektów projektu oraz inicjatyw przyczyniających się do 

rozpowszechniania pasji naukowej wśród rozmaitych grup społecznych; 

 przybliżanie wyników badań naukowych prowadzonych przez studentów 

i doktorantów; 

 doskonalenie kompetencji miękkich związanych z popularyzacją nauki wśród 

uczestników konkursu; 



 nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy studentami i doktorantami 

biorącymi udział w konkursie i wypracowanie przez nich rozwiązania problemu 

z pogranicza dyscyplin nauki; 

 budowanie otwartego społeczeństwa wiedzy poprzez tworzenie świadomości 

społecznej dotyczącej istotności prowadzonych badań naukowych; 

 stworzenie nowej formuły konkursowej, która wkomponuje się w kalendarz wydarzeń 

popularyzatorskich. 

Projekt składał się z 4 głównych etapów: rekrutacji uczestników, szkoleń z zakresu 

popularyzacji nauki, pracy zespołowej pod opieką mentorów oraz prezentacji wyników prac 

zespołów i wręczenia nagród indywidualnych oraz zespołowych podczas gali finałowej. 

Zostaną one bliżej omówione w kolejnych częściach raportu.  

1.1. Rekrutacja uczestników  

Rekrutacja uczestników prowadzona była od końca grudnia 2021 r. do 23 stycznia 2022 

r. Formularze zgłoszeniowe, które wypełniło 57 osób zainteresowanych wzięciem udziału 

w projekcie były rozpatrywane przez 3-osobową komisję rekrutacyjną. Na podstawie oceny 

dokonanych zgłoszeń 43 osoby zostały zaproszone do II etapu, czyli na rozmowę rekrutacyjną. 

W terminie 25-28 stycznia 2022 r. pojawiło się na nich 41 osób, które po zaprezentowaniu 

swojej kandydatury miały okazję opowiedzieć o swoim popularyzatorskim doświadczeniu, 

planach na popularyzatorską przyszłość oraz innych kwestiach pojawiających się w pytaniach 

ze strony komisji oceniającej w składzie: Natalia Główka, Kamila Szykowska i Cezary 

Odrzygóźdź. Ostatecznie wyłonionych zostało 30 uczestników projektu, w których gronie 

znalazło się 20 doktorantów oraz 10 studentów. Wynikało to m.in. ze znacznie większego 

zainteresowania projektem na wyższym szczeblu edukacji.  

1.2. Szkolenia  

Zakwalifikowani do projektu uczestnicy mieli obowiązek wzięcia udziału 

w szkoleniach poświęconych czterem obszarom tematycznym oscylującym wokół 

popularyzacji nauki. Szkolenia w formule online, za pośrednictwem ZOOMa oraz 

Clickmeetingu trwały po 6 godzin i były prowadzone przez grono specjalistów związanych ze 

Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki. Wśród nich pojawili się:  

 Aleksandra Ziembińska-Buczyńska – doktor nauk biologicznych i doktor habilitowany 

nauk technicznych, uczestniczka finału FameLab 2015, współprowadząca program 



popularnonaukowy dla Canal+ Discovery, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki 

Politechniki Śląskiej, zastępca przewodniczącego Rady Upowszechniania Nauki PAN 

oraz członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Prowadziła szkolenie nt. komunikacji 

naukowej i marketingu innowacji w popularyzacji nauki (05.02.2022 r.);  

 Anna Wierzbicka – doktor nauk leśnych i ekspert akcji „Nie igraj z kleszczem! Wygraj 

z kleszczowym zapaleniem mózgu” oraz ekspert w Centrum Zarządzania Kryzysowego 

miasta Poznania. Członkini zarządu Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i Prezeska 

Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Prowadziła szkolenie nt. współpracy ze 

środowiskiem medialnym (12.02.2022 r.); 

 Zuzanna Podgórska – kierowniczka polskiego oddziału Szwedzkiego Laboratorium 

Radonova Laboratories, założycielka wydawnictwa „oNauce”, członek European 

Radon Association, finalistka FameLab i finalistka konkursu „Popularyzator Nauki 

2021”. Prywatnie największa fanka Marii Skłodowskiej-Curie. Prowadziła szkolenie nt. 

organizowania wydarzeń popularnonaukowych (19.02.2022 r.);  

 Dariusz Aksamit – współzałożyciel i pierwszy Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, 

współfundator i przewodniczący Rady Fundacji Marsz dla Nauki, laureat nagrody 

„Popularyzator Nauki 2018” w kategorii Animator serwisu PAP „Nauka w Polsce”, 

autor popularnonaukowych filmów Experimentum Simplex i Adamed SmartUP, 

finalista FameLab, uczestnik pierwszego w Polsce naukowego stand-upu i jeden 

z najbardziej rozpoznawalnych popularyzatorów nauki w Polsce. Prowadził szkolenie 

nt. storytellingu (26.02.2022 r.).  

Przekazana uczestnikom przez szkoleniowców wiedza i umiejętności związane 

z popularyzacją  nauki, miały pomóc im w osobistym i naukowym rozwoju, a także 

wyposażyć w szereg narzędzi niezbędnych do tego, aby popularyzować naukę za 

pośrednictwem rozmaitych kanałów przekazu.  

1.3. Praca zespołowa  

Tuż po zakończeniu części szkoleniowej uczestnicy projektu zostali podzieleni na pięć 

6-osobowych zespołów, w których znajdowali się zarówno studenci, jak i doktoranci 

specjalizujący się w rozmaitych dziedzinach nauki. Zróżnicowanie to było istotne nie tylko ze 

względu na konieczność przygotowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, ale 

także ze względu na możliwość wykorzystania metody tutoringu, pozwalającej czerpać 

z rozmaitych doświadczeń osób tworzących grupę. Nad każdą grupą opiekę sprawował mentor 



związany z popularyzacją nauki. Jego zadaniem była nie tylko organizacja regularnych spotkań, 

stymulowanie procesów wewnątrzgrupowych, ale także koordynowanie prac zespołu, służenie 

radą i doświadczeniem zarówno na etapie planowania, jak i realizacji projektu.  

 Opiekę nad drużyną zielonych w składzie: Igor Siedlecki, Patrycja Laszuk, Ada 

Florentyna Pawlak, Michał Golubiński, Julia Klara Łucja Puczyńska i Kamil 

Kopacewicz sprawował Cezary Odrzygóźdź, który jest doktorantem Instytutu Chemii 

Bioorganicznej PAN w Poznaniu (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN). To także 

popularyzator nauki, autor podcastu Faceci w Kitlach. Pełnomocnik ds. popularyzacji 

nauki Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doświadczony szkoleniowiec z tematyki 

wystąpień publicznych, pozyskiwania finansowania, personal brandingu, zarządzania 

projektami i prezentowania wyników badań naukowych. Jest również prezesem 

fundacji naukowej Scientia Thorunensia, założycielem portalu https://edoktorant.pl/, 

autorem i współautorem kilku publikacji naukowych oraz czynnym uczestnikiem wielu 

konferencji (około 20). Działa także samorządowo na gruncie lokalnym i krajowym. 

Zaangażował się w Wirusową Grupę Wsparcia, która diagnozuje pacjentów 

z podejrzeniami koronawirusa. Podczas studiów realizował wiele projektów 

naukowych skupiających się na tematyce autyzmu, cieczy jonowych, choroby Crohna 

i medycyny regeneracyjnej; 

 Nad drużyną pomarańczowych w składzie: Marta Piksa, Rafał Jabłuszewski, Karina 

Jasińska, Andrzej Lewicki, Magdalena Milert i Monika Żuwała czuwała Malwina 

Marciniak, która jest doktorantką Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 

w Bydgoszczy, gdzie studiowała grę na fortepianie, teorię muzyki i kompozycję, 

a obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą współczesnym polskim 

koncertom fortepianowym. Jest laureatką pierwszych nagród w międzynarodowych 

konkursach pianistycznych, występowała w licznych ośrodkach muzycznych w Polsce 

oraz za granicą. Razem z European Union Youth Orchestra odbyła europejską trasę 

koncertową, występując m.in. w Katedrze Stephansdom w Wiedniu oraz na Festiwalu 

Muzycznym w Bolzano. To także autorka kilku artykułów opublikowanych 

w recenzowanych czasopismach muzycznych oraz wystąpień na ogólnopolskich 

i międzynarodowych konferencjach naukowych. W Akademii Muzycznej 

w Bydgoszczy prowadzi wykłady z teorii muzyki w języku polskim i angielskim oraz 

zajęcia z fortepianu, jest też redaktorem naczelnym serwisu internetowego Open Music 

Review oraz przewodniczącą Samorządu Doktorantów macierzystej uczelni. W swojej 

https://edoktorant.pl/


działalności łączy aktywność artystyczną i naukową, często angażując się w projekty 

o charakterze interdyscyplinarnym. Od roku pasje te realizuje w Komisji. ds. 

Popularyzacji Nauki Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 

 Zespołem niebieskich w składzie: Aleksandra Cetwińska, Mateusz Baluk, Olga 

Sierawska, Zofia Kka, Karolina Paszek i Zuzanna Czekaj opiekowała się Martyna 

Dudziak-Kisio – medioznawczyni i kulturoznawczyni, doktorantka Szkoły Doktorskiej 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk o komunikacji 

społecznej i mediach. To stypendystka warszawskiego programu stypendialnego dla 

doktorantek i doktorantów, którego projekty badawcze odpowiadają na konkretne 

wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy. Jest również autorką 

kilku artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz wystąpień na 

ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz absolwentką 

programu mentoringowego „TopMinds” organizowanego przez Polsko-Amerykańską 

Fundację Fulbrighta i stowarzyszenie Top500Innovators. W pracy badawczej zajmuje 

się problematyką mediów publicznych i marketingu medialnego. 

 Mentorem drużyny fioletowych w składzie: Adrian Patej, Roman Żuchowicz, Anna 

Błaszczak, Oliwia Nadarzycka, Mateusz Klakus i Adam Konrad Matlak był Michał 

Pietruszewski, który jest doktorantem w Zakładzie Biologii Człowieka Uniwersytetu 

Wrocławskiego, gdzie skończył wcześniej studia licencjackie i uzyskał tytuł magistra. 

Aktualnie w swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniem kondycji biologicznej 

i jej znaczenia dla badań nad doborem płciowym u człowieka. Jego zainteresowaniami 

naukowymi są: biologia ewolucyjna, ekologia behawioralna i psychologia ewolucyjna. 

Jest członkiem European Human Behaviour and Evolution Association i Polskiego 

Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, nauczycielem biologii we wrocławskim 

liceum ASSA, a od kilku lat związany jest także z branżą szkoleniowo-edukacyjną. To 

czynny popularyzator nauki, a od niedawna także pełnomocnik zarządu Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów ds. popularyzacji nauki;  

 Zespół czerwonych w składzie: Piotr Jachimowicz, Jakub Tokarek, Karolina 

Wierzbicka, Agnieszka Domalewska, Kinga Kaniewska i Monika Król mógł liczyć na 

wsparcie Kamila Trzebuniaka, który jest doktorantem biochemii na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Wcześniej związany był z Politechniką Warszawską i Instytutem Sportu 

(Zakładem Badań Antydopingowych). Aktualnie zajmuje się badaniami dotyczącymi 

wczesnych etapów zielenienia roślin, wcześniej zainteresowany metodami wykrywania 

maskowania dopingu u sportowców oraz nowoczesnymi metodami badania czystości 



wody. Uczestniczył w konkursie FameLab Poland oraz licznych wykładach 

popularnonaukowych. Działa w komisji ds. popularyzacji nauki Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów. Jest wieloletnim członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia 

biotechnologicznego „Symbioza” oraz organizatorem szkoleń dla naukowców (tzw. 

Obozy Atrakcyjnych Konwentykli) podczas których uczą się jak prezentować wyniki 

swoich badań w bardziej przystępny sposób.  

Projekty, nad którymi pracowały zespoły aż do dnia gali finałowej, nie miały wcześniej 

określonych przez organizatorów ram tematycznych. Głównym kryterium była możliwość 

popularyzowania nauki za ich pośrednictwem. O działaniach podjętych na rzecz ich realizacji, 

decydowały poszczególne zespoły.  

1.4. Gala finałowa  

Galę finałową, której koordynatorem był Paweł Jagoda, członek komisji ds. 

popularyzacji nauki KRD, zorganizowano 23 kwietnia 2022 r. w Auli Kryształowej SGGW 

w Warszawie – można było w niej uczestniczyć także dzięki transmisji na YouToubie: 

https://www.youtube.com/watch?v=6pqq9KZU3n8. Wydarzenie to zostało podzielone na dwie 

główne części – w pierwszej z nich głos został oddany prelegentom, którzy na co dzień zajmują 

się popularyzacją nauki, w drugiej zaś odbyły się prezentacje projektów popularyzatorskich 

przygotowanych przez poszczególne zespoły, które wreszcie miały okazję nawiązania 

bezpośrednich znajomości. Całe wydarzenie prowadził Radosław Brzózka, prezenter 

i dziennikarz telewizyjny, którego pasją jest popularyzacja nauki. Obecnie zobaczyć go można 

m.in. w programie „Stacja innowacja” w TVP Polonia, gdzie pokazuje najbardziej innowacyjne 

projekty polskich startupów i naukowców. Od 3 lat organizuje obozy naukowe, których 

uczestnicy pod okiem doświadczonych edukatorów często pierwszy raz w życiu samodzielnie 

przeprowadzają eksperymenty, odkrywając najbardziej fascynującą część wiedzy.  

https://www.youtube.com/watch?v=6pqq9KZU3n8


Grafika 2. Sylwetka Radosława Brzózki 

 

Źródło: https://www.facebook.com/popularyzacjanieboli/photos/150060804178815 

Pierwszym prelegentem, który zaprezentował zgromadzonym historię popularyzacji 

nauki, był dr Jerzy Jarosz. To właśnie on był pomysłodawcą i przez lata koordynatorem 

Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Ze względu na dziedzinę nauki, którą się zajmuje, można 

zobaczyć go także jako prowadzącego wykłady połączone z pokazami eksperymentów pt. 

„Osobliwości Świata Fizyki”. W 2020 roku otrzymał główną nagrodę w konkursie 

„Popularyzator Nauki”. Tuż po jego wykładzie na scenie pojawiła się związana z biurem 

promocji Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwem Nowa Era 

Patrycja Ściślewska, która postanowiła zastanowić się nad tym, „Czy w szkole jest miejsce na 

VR? Nowoczesna edukacja w praktyce”. Po przerwie kawowej Dariusz Aksamit opowiedział 

zebranym gościom o specyfice naukowego stand-upu, zaś po nim głos zabrał Tomasz Rożek, 

pomysłodawca Fundacji „Nauka. To lubię”, dzięki któremu uczestnicy projektu mieli okazję 

dowiedzieć się, jak wygląda popularyzacja nauki na dużą skalę. Przerwa obiadowa była 

czasem, w którym poza konsumpcją uczestnicy projektu po raz ostatni w kuluarach ćwiczyli 

https://www.facebook.com/popularyzacjanieboli/photos/150060804178815


swoje wystąpienia. Jeszcze wówczas nie wiedzieli, że poza satysfakcją i przysłowiowym 

uściskiem dłoni na najlepsze dwa zespoły czekają fantastyczne nagrody – słuchawki 

bezprzewodowe, dyski zewnętrzne, lampy pierścieniowe oraz pakiety książek i zakładek 

popularyzatorskich, czyli innymi słowy – niezbędniki popularyzatorów nauki. Z kolei laureaci 

nagród indywidualnych wśród swoich upominków poza zestawami książek i lampami 

niezbędnymi do nagrań mogli znaleźć także smartwatche.  

 Projekty oceniała 5-osobowa komisja jurorska, w składzie której znaleźli się: 

 Magdalena Maciejewska – pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Popularyzacja 

nie boli”. Pedagożka, edukatorka zajmująca się wprowadzeniem innowacji do 

współczesnej oświaty. Dziennikarka zajmującą się popularyzacją nauki w mediach 

tradycyjnych, zwłaszcza w prasie akademickiej; 

 Cezary Odrzygóźdź – biotechnolog, prowadzący podcast Faceci w Kitlach, współautor 

portalu eDoktorant.pl, szkoleniowiec, były pełnomocnik ds. popularyzacji nauki KRD. 

Cezary podczas składania wniosku o grant był pełnomocnikiem komisji ds. 

popularyzacji nauki Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Ze względu na to, że był 

także mentorem teamu zielonych, na czas oceny ich projektu został zastąpiony przez 

Michała Pietruszewskiego, obecnego pełnomocnika wspomnianej komisji; 

 Jakub Szczepkowski – wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

w kadencji 2021, a w obecnej kadencji pełnomocnik ds. zarządzania projektami. 

Współautor portalu eDoktorant.pl; 

 Katarzyna Wychodnik – chemiczka-analityczka ochrony środowiska. 

Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, koordynatorka ds. 

organizacji wydarzeń. Działaczka samorządowa od najmłodszych lat; 

 Barbara Pietrzyk-Tobiasz – doktorantka w dyscyplinie nauk prawnych. Autorka 

publikacji z zakresu prawa znaków towarowych i prawa o szkolnictwie wyższym 

i nauce. Członkini zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. prawnych. 

Odbywa również aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 

w Lublinie. 

Podczas oceny projektów brano pod uwagę następujące kryteria, zaznaczając, że 

w przypadku remisu decyzję podejmuje komisja oceniająca poprzez tajne głosowanie. 

1. Ocena merytoryczna projektu – 15 pkt  

a) istotność problemu 5 pkt 

b) wartość merytoryczna przygotowanych materiałów 5 pkt 



c) innowacyjność projektu 5 pkt 

2. Ocena realizacji projektu – 15 pkt 

a) dobór metod działania i form realizacji projektu 5 pkt 

b) poziom i zróżnicowanie wykonanych działań 5 pkt 

c) dalsze możliwości realizacji projektu – 5 pkt 

3. Ocena wystąpienia podczas gali – 20 pkt 

a) struktura wypowiedzi – 10 pkt 

I. zorganizowany wstęp, rozwinięcie i zakończenie – 2 pkt 

II. poprawność językowa –  2 pkt 

III. spójność i jasność przekazu (korzystanie z popularnonaukowego stylu 

wypowiedzi, umiejętność wdrożenia słuchaczy w ciąg przyczynowo-

skutkowy) – 2 pkt 

IV. prezencja sceniczna, dykcja i gestykulacja – 2 pkt 

V. zarządzanie czasem – 2 pkt 

b) atrakcyjność przekazu i wykorzystane metody prezentacji – 5 pkt 

c) rozmowa z komisją – 5 pkt  

4. Ocena pracy zespołu – 10 pkt 

a) zaangażowanie wszystkich członków zespołu, pokazanie procesu twórczego, relacji 

w zespole, sposobu pracy – 4 pkt 

b) umiejętne wykorzystania zróżnicowanych tematycznie dziedzin – 3 pkt 

c) nakład pracy – 3 pkt 

Po zaprezentowaniu widowni wszystkich projektów i dyskusji z komisją oceniającą, 

uczestnicy projektu udali się na przerwę kawową, podczas której komisja oceniająca wyłoniła 

laureatów. Pierwsze miejsce zajęła drużyna zielonych, czyli autorzy projektu „Hex Integration 

– Наукова gra” – dwujęzycznej gry naukowo-integracyjnej, która pozwala dzieciom 

i młodzieży zdobywać wiedzę z wielu dyscyplin, pozyskując jednocześnie dzięki współpracy 

pomiędzy uczestnikami elementy niezbędne do odniesienia sukcesu. Drugie miejsce zajęła 

drużyna pomarańczowych, której projekt „Akademickie SelfCare. Jak zadbać o zdrowie 

w trakcie studiów?” koncentrował się wokół przygotowania e-booka pomagającego 

studentom i doktorantom m.in. w radzeniu sobie ze złymi dla zdrowia fizycznego 

i psychicznego nawykami. Trzecie miejsce przypadło drużynie niebieskich, która przygotowała 

projekt „Studia na migi”. Inicjatywa ta ma na celu popularyzację studiów wśród młodych osób 

będących Głuchymi lub zmagającymi się z poważnymi uszczerbkami słuchu. Na platformie 



,,Studia na migi” osoby Głuche (ale nie tylko!) mogą znaleźć informacje o studiach i rekrutacji 

na wybrane uczelnie w Polsce, a każda z tych treści jest dostępna dla Głuchego i słyszącego 

odbiorcy, bo treści są tłumaczone na Polski Język Migowy oraz w tradycyjnej formie pisanej. 

Czwarte miejsce zajął zespół fioletowych, czyli autorów projektu „NeuroMovie - Mózg Cię 

Lubi!”. Jego celem jest promowanie osiągnięć szeroko rozumianej neuronauki oraz dziedzin, 

które ją wspierają. Interaktywne filmy, których przygotowanie znajduje się w planach, mają 

pozostawiać odbiorcy swobodę w eksplorowaniu mózgu. Produkcja przedstawiać będzie 

zarówno historyczne sposoby badania, archaiczne rozumienie mózgu i umysłu, jak 

i współczesny stan wiedzy, wykorzystywany przez psychologię, marketing, logopedię czy inne 

dziedziny. Piąte miejsce przypadło drużynie czerwonych, która przygotowała projekt „Skiller 

– Nowa Generacja Naukowca”. Według badań 50% doktorantów negatywnie ocenia 

organizację pracy w swoich zespołach badawczych, w związku z czym 67% z nich rozważa lub 

rozważało porzucenie doktoratu. Projekt ten ma więc za zadanie zintegrowanie 

interdyscyplinarnego środowiska naukowego poprzez zachęcenie do rozwijania umiejętności 

miękkich i samodoskonalenia, a także nawiązywania współpracy na rzecz wspólnych 

projektów i publikacji naukowych. Nowej generacji naukowców mają pomóc warsztaty 

w 10 miastach w Polsce, a ich tematem ma być komunikacja bez przemocy, networking 

międzynarodowy oraz personal branding.  

Po wręczeniu nagród dla najlepszych projektów zespołowych (kategoria: Rewelatorzy 

Roku) nadeszła pora na nagrody indywidualne. Były one przyznawane w 4 kategoriach, osobno 

wśród studentów i doktorantów: 

5. Poszukiwacz Roku 2020 –  osoba, której działania popularyzatorskie koncentrowały się 

wokół kół naukowych / działań związanych z grantami / zespołów badawczych itp. 

Tytuł ten w gronie studenckim otrzymała Julia Puczyńska, zaś w gronie doktoranckim 

Oliwia Nadarzycka; 

6. Erudyta Roku 2020 – osoba, której działania popularyzatorskie koncentrowały się 

wokół środków masowego przekazu. Tytuł ten w gronie studenckim otrzymała 

Magdalena Milert. Decyzją jury wyróżnienie „Wschodzącej Gwiazdy” za szczególny 

potencjał dostrzegalny w działaniach podjętych już w trakcie pierwszego roku studiów 

otrzymała Karolina Paszek. Tytuł ten w gronie doktoranckim otrzymał Roman 

Żuchowicz; 

7. Naukowy Filantrop Roku 2020 – osoba, której działania popularyzatorskie 

koncentrowały się wokół udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę 



w charakterze wolontariusza. W kategorii: studenci organizatorzy projektu nie 

otrzymali żadnych zgłoszeń, zaś w gronie doktoranckim tytuł ten otrzymał Rafał 

Jabłuszewski; 

8. Eksperymentator Roku 2020 – osoba, której działania popularyzatorskie koncentrowały 

się wokół pracy zawodowej / udziału w stażach / praktykach mających charakter 

naukowy oraz innych, niewymienionych wcześniej działaniach. Tytuł ten w gronie 

studenckim otrzymał Mateusz Klakus, zaś w gronie doktoranckim Mateusz Baluk.  

Zdjęcie 1. Uczestnicy projektu podczas gali finałowej 

 

Autorka: Aleksandra Figura 

  



2. Działania medialne 

Strona internetowa www.popularyzacjanieboli.pl oraz poświęcony projektowi 

facebookowy i instagramowy fanpage – to właśnie w tych trzech miejscach uczestnicy projektu 

oraz jego obserwatorzy mogli zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi m.in. 

organizacji gali finałowej, sylwetek szkoleniowców, czy też nagrodzonych projektów. 

Koordynatorką social mediów była Zuzanna Kamykowska. Wspomniane kanały przekazu nie 

pełniły wyłącznie roli organizacyjnej, bowiem regularnie publikowane posty zostały 

podzielone na następujące kategorie:  

 posty prezentujące narzędzia przydatne w popularyzacji nauki; 

 posty weryfikujące mity związane z nauką; 

 posty o charakterze organizacyjnym; 

 posty okazjonalne.  

2.1. Narzędzia popularyzatora nauki  

Łącznie w ramach projektu „Popularyzacja nie boli” przygotowanych zostało ok. 

60 wpisów, z którymi można zapoznać się na facebookowym profilu projektu. Jego 

obserwatorami były 662 osoby, jednakże treści docierały do niemalże 6 tysięcy odbiorców. To 

właśnie oni na przestrzeni 6 miesięcy trwania projektu miały możliwość wzbogacenia swojej 

wiedzy dotyczącej funkcjonalności następujących narzędzi przydatnych w popularyzacji nauki:  

 Twitter;  

 Canva; 

 Wordpress; 

 Asana; 

 Mentimeter;  

 Citavi; 

 Synthesia; 

 Python; 

 Kahoot; 

 Bubbl.us; 

 Doodle; 

 Miro. 

http://www.popularyzacjanieboli.pl/


Grafika 3. Narzędzie popularyzatorskie: Citavi 

 

Źródło: https://www.facebook.com/popularyzacjanieboli/photos/134089102442652 

2.2. Mity związane z nauką 

Drugim z elementów wyróżnionych w strategii marketingowej projektu „Popularyzacja 

nie boli” były posty weryfikujące fundamenty popularnych mitów związanych z nauką. Wśród 

tematów przeanalizowanych przez naszych ekspertów na facebookowym profilu znalazły się:  

 Napromieniowane przedmioty świecą;  

 Telefony zmieniają mózgi dzieci;  

 Żywność GMO jest słabo przebadana;  

 Osoby ze spektrum autyzmu są geniuszami;  

 Jacek Soplica otrzymał czarną polewkę; 

 Heroina to cudowny lek;  

 Osoby głuche nie mogą być muzykami; 



 Pestycydy stosowane zgodnie z zaleceniami producenta są szkodliwe;  

 Od masturbacji można oślepnąć;  

 Podtlenek azotu powoduje niekontrolowany śmiech;  

 Wielki Mur Chiński jest widoczny z Księżyca;  

 Marcin Luter przybił 95 tez do drzwi katedry 

Wpis 1. Mit nt. muzycznej przyszłości osób głuchych 

MIT ❌Osoby głuche nie mogą być muzykami❌ 

Stereotypowo uważa się, że osoby głuche nie mogą czerpać przyjemności z muzyki, a tym 

bardziej być jej twórcami👂. To błąd! W rzeczywistości są pełnoprawnymi konsumentami 

i użytkownikami muzyki 🎼. 

Pozasłuchowy fenomen poznania dzieła muzycznego, polega na odbiorze fal dźwiękowych za 

pomocą wibracji, które dosłownie “przenikają nas do szpiku kości”. Przewodnictwo kostne, bo 

o nim mowa, pozwala na przekazywanie wibracji przez kości czaszki bezpośrednio do ucha 

wewnętrznego, gdzie mózg przetwarza je na dźwięk. Dźwięki, które docierają do ośrodka 

mózgowego człowieka drogą kostną, są jednak o 50-60 dB od tych odbieranych przez ucho. 

Czy to wystarcza do tworzenia muzyki? Czy na kartach historii zapisali się głusi muzycy? 

Oczywiście, przekonajcie się sami: 

✅ Ludwig van Beethoven, który swoją IX Symfonię skomponował będąc już całkowicie 

głuchym 🎹 (na pewno wszyscy znacie ten utwór!); 

https://www.youtube.com/watch?v=hdWyYn0E4Ys 

✅ Evelyn Elizabeth Ann Glennie, światowej sławy perkusistka, która straciła słuch w wieku 

12 lat, jednak została zawodowym muzykiem ( zobaczcie jej występ podczas TED!); 

https://www.youtube.com/watch?v=IU3V6zNER4g 

✅ Sean Forbes - amerykański artysta hip-hopowy, współzałożyciel The Deaf Professional Arts 

Network: https://www.youtube.com/watch?v=E5l-2Jo14cQ 

✅ polski zespół UNMUTE, który startował w tegorocznych preselekcjach do konkursu 

Eurowizji: https://www.youtube.com/watch?v=9UGugx5emUs  

Źródło: https://www.facebook.com/popularyzacjanieboli/photos/137563942095168  

https://www.facebook.com/popularyzacjanieboli/photos/137563942095168


2.3. Posty organizacyjne  

Dzięki trzeciemu rodzajowi postów – o charakterze organizacyjnym – uczestnicy 

projektu mieli możliwość zapoznania się m.in. z sylwetkami osób współtworzących projekt, 

dokonaniami szkoleniowców, opisami projektów przygotowanych przez poszczególne zespoły, 

a także działalnością patronów.  

Grafika 4. Informacja o szkoleniu nt. organizowania wydarzeń popularnonaukowych 
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3. Patroni projektu 

Poszukiwania patronów projektu rozpoczęły się już w grudniu. Już sama identyfikacja 

jednostek, którym bliska jest idea popularyzacja nauki, doprowadziła do interesujących 

wniosków. Część dużych organizacji zajmujących się na co dzień tym zagadnieniem, nie była 

zainteresowana objęciem patronatem nowopowstałego projektu organizowanego przez 

jednostkę, która nie jest stałym bywalcem mediów. Ponadto okazało się, że środowisko 

popularyzatorów nauki w Polsce jest bardzo hermetyczne. W konsekwencji nawiązanie 

współprac z konkurującymi ze sobą organizacjami i osobami okazało się zadaniem znacznie 

trudniejszym, niż początkowo przewidywaliśmy. Pomimo tego udało nam się pozyskać 

9 patronów, którzy m.in. poprzez promocję projektu „Popularyzacja nie boli” i sieć kontaktów 

ułatwili nam dotarcie do grupy docelowej i organizację poszczególnych etapów na wysokim 

poziomie.  

3.1.  Nauka. To lubię!  

Fundacja „Nauka. To lubię!” została założona przez Tomasza Rożka, polskiego dziennikarza 

naukowego, fizyka, autora książek popularyzujących dokonania naukowe. „Między nami jest 

chemia”, „Jak działa człowiek?”, „Matematyka jest wszędzie”, „Kubusiowi przyjaciele natury” 

– to tylko niektóre z projektów, za które przez lata byli odpowiedzialne osoby związane właśnie 

z tą organizacją, którą na samym facebooku obserwuje ponad 336 tys. osób. Poza 

promowaniem projektu „Popularyzacja nie boli” w mediach społecznościowych, Tomasz 

Rożek przybył także na galę finałową, gdzie wygłosił prelekcję na temat „Fundacji, w której 

lubi się naukę”. Większość uczestników projektu uznała, że był to najbardziej  wyróżniający 

się wykład podczas gali finałowej.  

3.2.  Rzecznicy Nauki  

Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki łączy tych, dla których popularyzacja nauki jest równie 

ważne, co samo prowadzenie badań naukowych. Wiele osób należących do tej organizacji było 

uczestnikami konkursu FameLab, organizatorami wydarzeń popularnonaukowych oraz gośćmi 

programów telewizyjnych, autorami podcastów, w których mówili o nauce tak, aby każdy mógł 

to zrozumieć. To właśnie osoby związane z tym stowarzyszeniem zostały poproszone 

o poprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu, którzy mogli dowiedzieć się, jak istotną 

rolę w kontekście budowania społeczeństwa opartego na wiedzy pełni popularyzacja nauki.  



3.3.  Marsz dla Nauki  

Marsz dla Nauki to inicjatywa, która powstała w 2017 r. i odbyła się podczas Dnia Ziemi. Od 

tamtego czasu w różnych częściach świata – między innymi w Polsce – znaleźć można jej 

krajowe odpowiedniki. Osoby działające w jej strukturach mają na celu uczłowieczenie nauki 

i nawiązanie dialogu pomiędzy osobami, które zajmują się nią na co dzień a resztą 

społeczeństwa. Fundacja Marsz dla Nauki objęła projekt „Popularyzacja nie boli” swoim 

patronatem. Ze względu na chorobę jednego z reprezentantów tej organizacji wykład nt. 

popularnonaukowych gier planszowych, który miał odbyć się podczas gali finałowej, został 

odwołany.  

3.4.  Faceci w Kitlach 

Cezary Odrzygóźdź i Marcin Osuch naukowo związani są z Instytutem Chemii Bioorganicznej 

PAN w Poznaniu to właśnie tytułowi „Faceci w Kitlach”, którzy w swoim popularnonaukowym 

podcaście rozmawiają o nauce od kuchni. W ramach prowadzonych przez nich audycji można 

posłuchać rozmówców ze specjalistami zajmującymi się różnymi dziedzinami. Z kolei dzięki 

prowadzonemu przez nich kanale na Instagramie w każdy piątek można zapoznać się 

z najnowszą Naukawką, czyli naukową ciekawostką do porannej kawy. Promowali w mediach 

społecznościowych inicjatywę „Popularyzacja nie boli”.  

3.5. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej  

Działający od ponad 25 lat organ, który łączy samorządy studenckie ze wszystkich uczelni na 

terenie Polski reprezentuje około 1.300.000 studentów z całego kraju. „Wybur zajęć – widzisz 

błąd?”, „Strefa Komfortu PSRP”, „Konferencja Ekspertów Praw Studenta” – to tylko niektóre 

z projektów, których organizacją zajmuje się PSRP. Dzięki jego działaniom możliwe jest 

podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności osób, które 

wkraczają do świata nauki. Projekt „Popularyzacja nie boli” wspierali zarówno poprzez jego 

promocję w mediach społecznościowych, jak i docieranie z informacją o rekrutacji do 

studentów z całej Polski.  

3.6. Magazyn akademicki „Koncept”  

W ukazującym się na polskim rynku już od ponad 10 lat magazynie akademickim coś dla siebie 

znajdą zarówno studenci, doktoranci, naukowcy, jak i głodna wiedzy reszta społeczeństwa, 

formalnie niezwiązana z uniwersyteckimi murami. Osoby zaangażowane w przygotowywanie 



treści ukazujących się w miesięczniku obserwują zmiany dziejące się w kraju i na świecie 

i w przystępny sposób wyjaśniają ich przyczyny, przebieg oraz skutki. Dzięki wsparciu 

udzielonemu projektowi „Popularyzacja nie boli” pomiędzy artykułami poświęconymi 

ekonomii, kulturze, sportowi i historii znaleźć można także teksty koncentrujące się na 

zagadnieniach związanych z popularyzacją nauki.  

3.7. Wydawnictwo Naukowe PWN  

To patron, który cieszy się najdłuższą historią – Wydawnictwo Naukowe PWN istnieje na 

rynku od 1951 r. Koncentruje się na środowisku akademickim, a od niedawna łączy siły 

z PZWL Wydawnictwem Lekarskim i Wydawnictwem Szkolnym PWN, tworząc z nimi spółkę. 

To jednak nie tylko działalność wydawnicza jest głównym obszarem działalności 

wspomnianego patrona. Jako grupa PWN tworzona także przez OSDW Azymut, ePWN, 

SuperMemo World, PWN AI i Estate oferuje m.in. pierwszą w kraju wirtualną czytelnię książek 

znaną pn. IBUK Libra. Tekst podsumowujący projekt „Popularyzacja nie boli” zostanie 

opublikowany także w e-czasopiśmie PWN Nauka.  

3.8.  eDoktorant  

eDoktorant jest portalem internetowym, który został stworzony przez osoby doskonale znające 

realia doktoranckiego życia, czyli samych doktorantów. Dzięki niemu aktualne wiadomości 

związane z trwającymi naborami grantowymi, organizowanymi konferencjami, czy też 

naukowymi programami o charakterze międzynarodowym zebrane są w jednym miejscu. Od 

niedawna doktoranci mogą skorzystać także z generatora CV pozwalającego na profesjonalne 

przygotowanie dokumentu syntetyzującego dotychczasowe osiągnięcia. Autorzy portalu 

udzielili projektowi wsparcia w obszarze działań promocyjnych.   

3.9.  Forum Młodych Dyplomatów  

Członkowie tego stowarzyszenia mają na celu udzielanie wsparcia młodym ludziom – m.in. 

studentom i doktorantom, którzy wiedzą, w jakim kierunku zawodowym chcą podążać i marzą 

o pracy w środowisku o międzynarodowym charakterze. Jednostka ta działa już od 2002 roku 

i w jej szeregach znaleźć można m.in. pracowników znanych i cenionych organizacji 

pozarządowych, czy też instytucji Unii Europejskiej. Katowice, Kraków, Toruń, Poznań, 

Trójmiasto, Warszawa i Wrocław – to właśnie w tych miejscach znaleźć można 

przedstawicielstwa regionalne FMD, które wsparło projekt „Popularyzacja nie boli” w sferze 

działań promocyjnych.   



Grafika 5. Patroni projektu 
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4. Sylwetki finalistów  

4.1.  Studencki Eksperymentator Roku 2020  

4.1.1. Zuzanna Czekaj  

 studentka 4. roku medycyny weterynaryjnej na 

Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; 

 zainteresowania naukowe: dobrostan zwierząt, one health, 

edukacja weterynaryjna; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją 

nauki: „W 2021 roku brałam udział w organizacji 5 

konferencji online dla studentów weterynarii z całej 

Polski, jedna z nich powstała z mojej inicjatywy (…) 

Byłam ambasadorką komitetu IVSA SCoVE w ramach 

którego promowałam dodatkowe możliwości edukacji i 

rozwoju wśród studentów weterynarii z całego świata (5 razy byłam ambasadorką 

miesiąca za najlepsze wyniki związane z promocją różnych możliwości edukacyjnych). 

W ramach działalności w IVSA SCoVE przygotowałam projekt badawczy nt. wpływu 

pandemii na wybór ścieżki kariery przez studentów weterynarii i absolwentów, 

w którym udało mi się zdobyć kilkaset odpowiedzi od studentów z całego świata. 

Artykuł napisany na bazie tych danych czeka wciąż na publikację. Obecnie w tym 

komitecie jako członek Research Team przygotowałam Essay Competition na temat roli 

lekarza weterynarii w pandemii (…) Udało mi się także dostać na wymarzone praktyki 

do kliniki referencyjnej w Pradze do uznanego specjalisty z zakresu ortopedii;  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Chciałabym rozwinąć się pod względem 

działalności naukowej. Zakończyć zaczęte projekty, rozpocząć nowe. Następnie 

przekształcić je w warte uwagi artykuły. Dodatkowo bardzo zależy mi na dalszym 

promowaniu nauki, dlatego też chciałabym dalej organizować konferencje i wykłady 

dla studentów, a także dzielić się z nimi dodatkowymi źródłami nauki. Dodatkowo 

bardzo chce też poznawać i pokazywać studentom możliwe ścieżki kariery i rozwoju 

po studiach weterynaryjnych”.  

4.1.2. Agnieszka Domalewska  

 studentka 6. roku zarządzania (przedsiębiorczość i marketing) na Politechnice 

Gdańskiej;  



 zainteresowania naukowe: zarządzanie, 

marketing, astronomia;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „Współorganizowałam 

Bałtycki Festiwal Nauki z ramienia Koła 

Naukowego Studentów Fizyki oraz koła 

naukowego „PolyMUSICA” na Politechnice 

Gdańskiej, byłam wolontariuszką, w różnych 

wydarzeniach (np. forum organizacji kół 

akademickich), prowadziłam zajęcia z fizyki dla dzieci i młodzieży, brałam udział 

w organizowaniu Juwenaliów PG, prowadziłam obserwacje astronomiczne dla dzieci 

(mam swoje teleskopy). Za swój największy sukces popularyzatorski uważam uśmiechy 

dzieci i zdziwienie ich rodziców, którzy pierwszy raz w życiu widzieli księżyc i Saturna 

w teleskopie. Ich wzruszenie do końca życia zostanie ze mną i to, że te dzieci mimo 

bardzo zimnej nocy (większość obserwacji robi się w nocy) wyszły na dwór i chciały 

się czegoś nauczyć”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Wrócić do świata popularyzacji, sprawić, 

aby dzieci w moim mieście miały ciekawe alternatywy do spędzania wolnego czasu”.  

4.1.3. Kinga Kaniewska  

 studentka 4. roku prawa na Uniwersytecie 

SWPS;  

 zainteresowania naukowe: prawo medyczne, 

penitencjarne, psychologiczne i prawne ujęcie 

zjawiska przemocy domowej;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „Byłam koordynatorką 

działu eventów w kole naukowym prawa 

medycznego, uczestniczyłam w Studenckim 

Naukowym Kole Prawa Penitencjarnego oraz działałam w organizacji studenckiej 

ELSA, gdzie współorganizowałam takie wydarzenia jak VII Ogólnopolski Moot Court 

z Arbitrażu Handlowego oraz XXIV Dni Edukacji Prawniczej. Oprócz tego 

uczestniczyłam w projekcie badawczym „Court Watch przeciw przemocy domowej”. 

W międzyczasie pracowałam w Naczelnej Izbie Lekarskiej, dzięki czemu 



zorganizowałam spotkanie na rzecz koła, w celu omówienia podstawowych kwestii 

dotyczących prawa medycznego, a także jestem w trakcie pisania artykułu naukowego 

związanego z tą dziedziną. 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Chciałabym skupić się bardziej na pisaniu 

artykułów naukowych i rozwoju osobistym. Wcześniej ze względu na nawał 

obowiązków nie miałam czasu ani siły skupiać się na tym wystraczająco, ten rok jednak 

chciałabym przeznaczyć w większym stopniu na czytanie i pisanie oraz oczywiście na 

szkolenia, które są w dalszym ciągu dla mnie ważne”. 

4.1.4. Mateusz Klakus  

 laureat w kategorii „Studencki Eksperymentator Roku 2020”; 

 student 4. roku psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  

 zainteresowania naukowe: psychologia pracy, budowanie zespołu, funkcjonowanie 

organizacji i jej wpływ na jednostkę, dobrostan, edukacja dorosłych, wspieranie 

rozwoju osobowości;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Zdecydowałem się na 

wybór kategorii eksperymentatora ze względu na niejednoznaczność swoich działań — 

z jednej strony angażuję się w działalność kół naukowych oraz projektów badawczych 

(m.in. adaptacja narzędzi do pomiaru wypalenia zawodowego, zmęczenia 

wideokonferencjami czy zarządzania własnym wyglądem; badanie dotyczące kondycji 

psychicznej studentów UAM w dobie nauczania zdalnego), a co za tym idzie występuje 

na konferencjach naukowych lub je współorganizuję (m.in. Rozmiar w Umyśle, 

Konferencja Psychologii Klinicznej), jednak uważam to za popularyzację dla 

popularyzacji. Takie wydarzenia stanowią wg mnie raczej koła wzajemnej adoracji, 

a nie realną możliwość popularyzacji. Od początku studiów jestem zaangażowany 

w działalność Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, 

w ramach którego prowadzimy różnego rodzaju psychoedukację oraz popularyzację 

wiedzy wszelakiej, w ramach tego: 

 współorganizowałem spotkania z cyklu „Co po psychologii?” aby ułatwić 

studentom wybór i planowanie kariery;  

 współorganizowałem z Fundacją Inicjatyw Psychologicznych cykl „Praktyka bez 

tajemnic”, gdzie poruszaliśmy tematykę pracy zawodowej absolwentów 

psychologii z naciskiem na aspekty prawne, etyczne oraz wyzwania. Psychologia 

w Polsce jest w fatalnym stanie jako nauka, kierunek studiów oraz obszar praktyki 



–  brakuje porządnych regulacji prawnych, samorządu zawodowego, a także 

kompleksowego podejścia do wsparcia psychologicznego. Cieszę się, że mogliśmy 

przeprowadzić kilka spotkań z praktykami, którzy otwarcie wypowiadali się na 

temat regulacji prawnych (nie działających i przyszłych), kwestiach etycznych oraz 

wyzwaniach w swojej pracy; 

 przygotowałem i prowadziłem warsztaty na temat efektywnego uczenia się we 

współpracy z „Charakterami”; 

 współprowadziłem szereg warsztatów i zajęć dla dzieci (inteligencja emocjonalna 

na zamówienie Uniwersytetu Dzieci), młodzieży (szkoły średnie) oraz studentów 

(motywacja, design thinking, zarządzanie zespołem); 

 działałem jako specjalista ds. PR w poznańskim biurze, dbając o rozrywkowy 

content popularyzujący psychologię”.  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „W najbliższym czasie, wspólnie 

z członkami Stowarzyszenia, chciałbym przeprowadzić szeroką kampanię promującą 

klasyfikację ICD-11 i jej zmiany w obszarze zdrowia psychicznego. Jest to ważny 

moment dla psychologii, w którym oprócz zmian kryterialnych oraz diagnostycznych, 

zobrazowane zostały zmiany w trendach badawczych i konceptualizacjach teorii 

psychologicznych. Dalszym krokiem jest już samodzielne prowadzenie konta w social 

mediach odnośnie popularyzacji nauki – w liceum miałem okazję zajmować się 

studygramem. Teraz chciałbym, aby moje konto stało się z jednej strony drogowskazem 

dla przyszłych studentów psychologii, a z drugiej źródłem rzetelnej wiedzy przede 

wszystkim na temat coachingu”.  

4.1.5. Monika Król 

 studentka 1. roku elektrotechniki na Politechnice 

Lubelskiej;   

 zainteresowania naukowe: inżynieria biomedyczna, 

astronomia, fizyka kwantowa;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją 

nauki: „Staż copywriterski w projekcie „We are 

Woman”, w którym pisałam artykuły dot. 

problemów kobiet oparte o artykuły naukowe”; 



 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Udostępnianie na profilach 

społecznościowych materiały godne polecenia, angażowanie się w festiwale nauki 

i konferencje”.  

4.2.  Studencki Erudyta Roku 2020  

4.2.1. Magdalena Milert  

 laureatka w kategorii „Studencki Erudyta Roku 2020”; 

 studentka 2. roku zarządzania zmianą społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim;  

 zainteresowania naukowe: architektura, urbanistyka, środowisko, zarządzanie, 

psychologia przestrzeni;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Wyróżnienie Forbes 

Woman 2020, Nominacja do plebiscytów: Noizz, Twój Styl, prawie 70 tys. 

obserwujących na instagramie, prowadzenie podcastu Międzymiastowo, 

współprowadzenie audycji w Newonce Radio, regularne wystąpienia na konferencjach 

oraz w różnych przestrzeniach naukowych. Zdobycie grantu POB Antropocene na 

dalszą edukację o problemach chaosu przestrzennego oraz wykluczenia wrażliwych 

grup społecznych w tkance miejskiej”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Tworzenie regularnie treści wysokiej 

jakości, bycie rozpoznawaną w instytucjach polityki przestrzennej i miejskiej, zrobienie 

i opublikowanie doktoratu (w przystępnej formie)”.  

4.2.2. Karolina Paszek  

 wyróżnienie „Wschodzącej Gwiazdy” za 

szczególny potencjał dostrzegalny w 

działaniach podjętych już w trakcie pierwszego 

roku studiów;  

 studentka 1. roku pielęgniarstwa w Państwowej 

Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. 

ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;  

 zainteresowania naukowe: język migowy, 

kultura Głuchych, nauki medyczne związane z 

podstawową współpracą z pacjentem, badania mikroskopowe; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Stworzenie własnego 

projektu społecznego „Mów bez słów” dla 400 aktywnych uczestników oraz zdobycie 



wraz z zespołem III miejsca w ogólnopolskim konkursie "Postaw na słońce", 

promującym Odnawialne Źródła Energii”;  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Pragnę dotrzeć do młodych i uświadomić 

ich czym jest język migowy oraz z jakimi problemami zmagają się Głusi. Chciałabym 

poprowadzić wystąpienia na uczelniach wyższych, opowiadając o swojej pasji”.  

4.3.  Studencki Poszukiwacz Roku 2020  

4.3.1. Adam Matlak  

 student 1. roku technologii chemicznej na 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie;  

 zainteresowania naukowe: popularyzowanie nauki 

oraz chemia i nanotechnologia (zwłaszcza 

poznawanie nanostrukur, które układają się w 

egzotyczne wzory: kwiaty, serca, pałeczki);  

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „Współpracuję od dwóch lat z 

Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczym 

w Zielonej Górze, brałem udział w różnych szkoleniach wydawnictwa MAC, ale 

najważniejszym na te chwilę osiągnieciem jest współprowadzenie kanału Youtube, 

gdzie nagrywam filmy dla uczniów ze szkół (darmowe korepetycje z chemii), 

doświadczenia i tłumaczenia zagadnień stricte chemicznych. Kiedy zacząłem studia, 

wraz z przyjaciółmi założyliśmy profil popularyzatorski na aplikacji Tik-Tok, gdzie 

w sposób zabawny przekazujemy wiedzę chemiczną każdemu – mamy tam łącznie 25 

tys. osób, które nas subskrybują, ponad 330 tys polubień i  prawie 2 miliony wyświetleń 

naszych filmów. W styczniu zaczynam także pracę jako popularyzator nauki 

w Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, gdzie moim 

zadaniem będzie opiekowanie się laboratorium chemicznym, a także zaprojektowanie 

go”;  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Zacznę od tego roku – chciałbym 

uczestniczyć w kilku konferencjach i/lub piknikach naukowych dla młodych 

naukowców, popularyzatorów czy nauczycieli. Zostałem zaproszony już na dwie w tym 

roku, jedną organizowaną przez popularyzatorki nauki w Goleniowie, a drugą 



w Sopocie organizowaną przez Instytut Oceanologii PAN. W najbliższych latach 

chciałbym uczestniczyć lub współprowadzić kilka konferencji naukowych dla młodych 

naukowców, także spoza środowiska akademickiego (licea, szkoły podstawowe, 

miłośnicy nauki), założyć fundację wspierającą te osoby i dać z siebie wszystko jako 

przyszły nanotechnolog i popularyzator nauki w Morskim Centrum Nauki im. prof. 

Jerzego Stelmacha w Szczecinie”.  

4.3.2. Julia Puczyńska  

 laureatka w kategorii „Studencki Erudyta 

Roku 2020”; 

 studentka 4. roku psychologii w ramach 

MISH-Su na Uniwersytecie Warszawskim;  

 zainteresowania naukowe: kryminalistyka, 

rozpoznawanie twarzy, wykrywanie 

kłamstw, grafika użytkowa, teoria narracji;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „Za swój największy 

popularyzatorski sukces uważam obronę 

mojej pracy licencjackiej. Uważam gry 

RPG za narzędzie przyszłości, już są 

stosowane w psychoterapii i szkoleniach 

psychologów, a opowiadanie historii jest podstawą naszego funkcjonowania. Moja 

obrona pozwoliła mi udowodnić, że to co "popularne" , "rozrywkowe", "naukowe" czy 

"artystyczne" nie musi się wykluczać. Poza tym wśród moich dokonań znajdują się:  

 przeprowadzenie badania dotyczącego rozpoznawania twarzy,  

 wyróżnienie w konkursie na scenariusz do gry RPG, 

 aktywny udział w akcjach „RPG dla lekarzy” oraz „Dołącz do Stada”, 

 współuczestniczenie w założeniu SKN Psychoseksuologii na Wydziale 

Psychologii UW”.  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Pracuję nad kampanią społeczną na temat 

molestowania seksualnego – poradnikiem zarówno dla osób poszkodowanych i jak 

i osób będących ich powiernikami. Zamierzam się również zająć badaniem tzw. 

tanatoturystyki, która jest problematycznym zjawiskiem szczególnie w Polsce, ale jest 

mało zbadana”.  



4.3.3. Monika Żuwała  

 studentka 3. roku neurobiologii na Uniwersytecie 

Jagiellońskim;  

 zainteresowania naukowe: poznanie matematyczne, 

afantazja, elektroencefalografia;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „promocja konferencji 

Neuronus IBRO Neuroscience Forum i 

interdyscyplinarnego wydarzenia Brainhack 

Krakow 2022; prezentacja nt. rozpoznawania 

twarzy podczas Statku Neurobiologicznego organizowanego przez Pracownię 

Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych IF PAN i koło naukowe Neuronus oraz 

działania wolontariackie w Fundacji Uniwersytet Dzieci”.  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „pisanie artykułów popularnonaukowych 

do czasopisma w ramach koła naukowego, dzielenie się wiedzą podczas wydarzeń 

popularnonaukowych, tworzenie treści w social mediach”.  

4.4.  Doktorancki Eksperymentator Roku 2020  

4.4.1. Mateusz Baluk  

 laureat w kategorii „Doktorancki 

Eksperymentator Roku 2020”;  

 doktorant 2. roku nauk chemicznych na 

Uniwersytecie Gdańskim;  

 zainteresowania naukowe: „Moje 

zainteresowania naukowe skupiają się na 

wykorzystaniu nanotechnologii do ochrony 

środowiska. W ramach mojej pracy 

doktorskiej otrzymuje szkielety metalo-organiczne, które chciałbym zastosować jako 

separatory do sorpcji zanieczyszczeń z powietrza i ścieków, ale również do odsalania 

wody morskiej. Dodatkowo otrzymuje nowe fotokatalizatory na bazie szkieletów 

metalo-organicznych, które chciałbym zastosować w fotodegradacji zanieczyszczeń, 

generacji wodoru w reakcji fotorozkładu wody oraz fotokonwersji dwutlenku węgla do 

użytecznych paliw. Próbuje, aby moje zainteresowania naukowe wpisywały się w cele 



zrównoważonego rozwoju. Obecnie próbuje realizować następujące cele: 3.9, 6.3, - 

związanymi z ochroną środowiska naturalnego, 6.4 -związanym z pozyskaniem nowych 

źródeł dostępnej i zdrowej słodkiej wody oraz 7.3 – pozyskaniem nowych źródeł 

odnawialnej energii”;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Za największy sukces 

uważam zainicjonowani i koordynowanie projektu studencko-doktoranckiego na 

Uniwersytecie Gdańskim – projektNKCh: KLIMATYCZNI. Projekt składa się z trzech 

podprojektów, w którym studenci i doktoranci badania nowe rozwiązania 

środowiskowe (tworzenie nowych fotokatalizatorów i powierzchni samoczyszczących, 

wpływ nanocząstek na wzrost i rozwój roślin, oraz wykorzystywanie odpadów 

bawełnianych do produkcji cennych składników w wyniku procesów biologicznych). 

Oprócz typowo laboratoryjnych założeń projekt zakłada popularyzację wiedzy 

w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Uczestnicy projektu tworzą monografię 

przeglądowe na temat nowych rozwiązań środowiskowych – 1 opublikowana, 

1 w recenzji; wyjeżdżają na konferencję naukowe przedstawiając prezentacje 

przeglądowe i z badań własnych na temat ochrony środowiska i realizowanych prac. 

Inicjacja projektu nie była związana z chęcią studentów do prowadzenia badań 

laboratoryjnych, ale również z moją wewnętrzną koniecznością popularyzacji ekologii 

wśród rówieśników i pomocy w rozwijaniu świadomości ekologicznej oraz 

umiejętności prezentowania się i wystąpień publicznych. Ponadto:  

 organizacja Pikników Wydziałowych – Chemiliada (4 razy);  

 organizacja stoisk z testami wiedzy o klimacie – Dzień Zrównoważonego Rozwoju 

na UG (corocznie);  

 organizowanie konkursów w ramach Świąt Bożego Narodzenia (corocznie); 

 zbudowanie strony i aplikacji na WIX w celu upowszechniania wiadomości 

i informacji dla studentów; 

 prowadzenie akcji „PodajDalej” – wypożyczalnia książek i lektur (2 lata); 

 organizacja rejestracji DKMS Polska; 

 pokazy i warsztaty w ramach Chemiłajek, Chemieween oraz w ramach Balu 

Charytatywnego Fundacji „Trzeba Marzyć” (corocznie); 

 udział w produkcji filmu promocyjnego Naukowego Koła Chemików UG oraz 

filmu Chemiczny Czar dla Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej 

„Mrowisko”; 



 tworzenie plakatów, marketing związany z organizowaniem „spotkań 

z pracodawcą”, gdzie studenci mogli porozmawiać z swoimi przyszłymi 

pracodawcami; 

 produkcja filmu z okazji dnia otwartego online Wydziału Chemii UG z pokazami 

dla najmłodszych pt. „Jak zbudować ogniwo słoneczne wykorzystując sok 

z czarnych jagód?” (link do filmu: https://youtu.be/-YnsJuYzu5Y); 

 produkcja filmu (montaż + nagrywki) promujący Koło Naukowe Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zostały przedstawione eksperymenty 

i opis studiów Ochrona Środowiska na UG (link do filmu: 

https://youtu.be/tI0XL8FOBIQ);  

 pełna produkcja animacji informującej o działalności Katedry Technologii 

Środowiska (https://youtu.be/sN-SMU3aOn0), filmu przedstawiającego działalność 

Pracowni Fotokatalizy Katedry Technologii Środowiska 

(https://youtu.be/qGQRToDXGHA) oraz filmu przedstawiającego jak powstaje 

druk 3D (https://youtu.be/wiLSHtfSsJU);  

 prowadzenie fanpage na Facebook-u „Bałtyckiego Stowarzyszenia Chemików” 

w ramach którego udostępniane są informację dotyczące wydarzeń związanych 

z chemią i środowiskiem. 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Chciałbym nadal aktywnie uczestniczyć 

w akcjach popularyzatorskich Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego 

i wspierać studentów moim doświadczeniem. Ponadto mam w planach po znalezieniu 

funduszy otworzyć cykl spotkań z maturzystami w celu przeprowadzania warsztatów 

laboratoryjnych przygotowujących do matury. Przed końcem studiów doktorskich 

chciałbym na pewno przy współpracy z przyjaciółmi kanał w mediach 

społecznościowych, gdzie będą publikowane wywiady ze znanymi i mniej znanymi 

naukowcami z całej Polski oraz Europy”.  

https://youtu.be/tI0XL8FOBIQ
https://youtu.be/sN-SMU3aOn0
https://youtu.be/qGQRToDXGHA
https://youtu.be/wiLSHtfSsJU


4.4.2. Piotr Jachimowicz  

 doktorant 3. roku inżynierii środowiska, górnictwa i 

energetyki na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie;  

 zainteresowania naukowe: „Moje zainteresowania 

naukowe dotyczą głównie biotechnologii 

środowiskowej oraz inżynierii środowiska. W 

ramach moich obecnych badań skupiam się na 

oddziaływaniu mikrozanieczyszczeń tj. mikroplastik  

oraz antybiotyki na zbiorowiska mikrobiologiczne 

oraz rozwijaniu innowacyjnej technologii 

biologicznego oczyszczania ścieków jakim jest osad 

granulowany. Dodatkowo rozwijam się także w 

możliwości adaptacji przedsiębiorstw i firm do wykorzystania odpadów jako 

dodatkowego źródła bioproduktów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym”; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „W ramach swojej 

aktywności naukowej otrzymałem stypendium wyjazdowe DBU (Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt) w ramach którego mogłem zrealizować 6 miesięczny staż 

naukowy w Leibniz Institute for Polymer Research Dresden podczas którego miałem 

szanse nauczyć się identyfikować mikroplastik pochodzący z różnych matryc 

środowiskowych. Podczas pobytu na stażu również konsultowałem z zagranicznym 

zespołem założenia swojego projektu, które później otrzymały finansowanie w ramach 

konkursu Preludium 19 z Narodowego Centrum Nauki. Nawiązałem współpracę 

z zespołem Uniwersytetu Wiedeńskiego, z którym wspólnie realizowaliśmy badania 

dotyczące wymywania substancji chemicznych z mikroplastiku. Obecnie współpracę 

chcemy kontynuować poprzez złożenie wniosku o finansowanie projektów ramach 

konkursu Opus. Brałem udział w szkole letniej na Islandii dotyczącej zarządzania 

i wykorzystania strumienia pobocznych odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Na 

początku tego roku skończyłem także pół roczną współpracę z firmą Maspex w ramach 

stypendium EIT Food RIS Fellowships, dzięki któremu miałem szansę uczestniczyć 

w planowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku w firmie. Wszystkie informacje 

o wyżej wymienionych działaniach promowałem na Linkedin. Uważam, ze moim 

największym popularyzatorskim sukcesem była możliwość wystąpienia  



i opowiedzenia o problemie mikroplastiku w ramach transmisji na żywo prowadzonej 

przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Po spotkaniu otrzymałem bardzo 

pozytywny feedback od znajomych, którzy mówili że opowiadałem o temacie w sposób 

prosty i przyjazny odbiorcy”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Chciałbym w przyszłości systematycznie 

tworzyć treści w social mediach dotyczące mikroplastiku oraz mikrobiologii 

środowiskowej, co wpłynie na zbudowanie osobistej marki naukowca”.  

4.4.3. Karina Jasińska  

 doktorantka 1. roku technologii 

żywności i żywienia w Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie;  

 zainteresowania naukowe: żywność, 

zdrowe odżywianie, dietetyka, 

ekologia, zero waste, biokataliza, 

immobilizacja enzymów, synteza 

pochodnych związków fenolowych;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „W ramach pracy 

w Fundacji "Zwalcz Nudę" prowadziłam przez prawie 2 lata warsztaty 

z eksperymentów chemicznych dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Jako Instruktorka 

Związku Harcerstwa Polskiego wielokrotnie wprowadzałam tematy naukowe 

w działania dla dzieci i młodzieży, należących do organizacji. Organizowałam gry 

terenowe, rajdy o tematyce ochrony środowiska, ekologii, a także prowadziłam zajęcia 

z eksperymentami chemicznymi. Zdobyłam też doświadczenie w udzielaniu 

indywidualnej pomocy w nauce dzieciom, pochodzącym z rodzin zastępczych. Za swój 

największy popularyzatorski sukces uważam zaszczepianie w harcerzach pasji do nauki 

i odkrywania świata, co zaowocowało u niektórych podjęciem decyzji o dalszym 

rozwoju w kierunku nauk ścisłych w liceum, czy na studiach”;  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Chciałabym opracować pomysł na siebie 

i wybrać dziedzinę, którą mogłabym się szerzej zająć i zacząć popularyzować treści 

w jej obrębie. Planuję stworzyć konto na mediach społecznościowych, gdzie mogłabym 

publikować naukowe treści. Marzy mi się też pisanie artykułów popularnonaukowych, 

które mogłabym udostępniać na blogu albo w jakieś gazecie/redakcji”.  



4.4.4. Kamil Kopacewicz  

 doktorant 2. roku językoznawstwa na 

Uniwersytecie Warszawskim;  

 zainteresowania naukowe: dyskurs, 

lingwistyka, kognitywistyka;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „stworzenie prawie 

100 odcinków podkastu Artykuły 

Naukowe Czytane (i jego kilka tysięcy 

unikalnych odsłuchań), wystartowanie 

projektu Sortownia Wiedzy;  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „zwiększenie zasięgów, stworzenie 

większego kontentu” 

4.4.5. Zofia Kurzawińska  

 doktorantka 5. roku japonistyki / 

literaturoznawstwa na Uniwersytecie 

Mikołaj Kopernika w Toruniu;   

 zainteresowania naukowe: „Zawsze 

pasjonowała mnie relacja pomiędzy 

buddyzmem zen a współczesną 

psychoterapią (np. niektóre źródła 

zalecają medytację „omm” dla obniżenia 

stanów lękowych i pobudzenia ciała). 

Ponadto zmiany w języku japońskim, 

źródła pochodzenia znaków kanji (od obrazka do formy pisanej), japońskie świątynie 

shinto i rytuały, nauczanie języka japońskiego i wyrazy, które mają zarówno znaczenie 

buddyjskie jak i współcześnie pejoratywne. Ostatnio myślałam nad tym, czy można by 

było stworzyć polską naukową wersję gry karuta, bo obejrzałam anime, w którym 

bohaterowie cały czas w nią grają”; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „W szkołach podstawowych 

Matsubara i Seiryū prowadziłam warsztaty na temat Polski i języka polskiego. 

W bibliotece Minatoku w Nagoi prowadziłam spotkanie czytelnicze, gdzie 



przeczytaliśmy z dziećmi japońskie tłumaczenie polskiej książeczki „Przygoda kropli 

wody” Marii Terlikowskiej oraz po angielsku i japońsku książki Uri Shulevitza (który 

był Żydem polskiego pochodzenia) „Yuki” oraz „Yoake”. W liceum Asahigaoka razem 

z innymi cudzoziemcami prowadziliśmy spotkania językowo-interkulturowe. 

W Centrum Chińskim w Bibliotece Głównej UMK prowadziłam warsztaty z kaligrafii 

chińskiej dla dzieci oraz uczestniczyłam w przygotowaniach do wystawy o chińskich 

muzułmanach Hui (czyt. „Hłej”). Na warszawskim pokazie mody Junko Koshino byłam 

tłumaczem i recepcjonistką. Wygłosiłam dwie prelekcje o Japonii na Festiwalu Dzieci 

w Kinie Muranów. Współorganizowałam 10-lecie toruńskiej japonistyki, a w zeszłym 

roku zasiadałam w komitecie organizacyjnym I Konferencji Kopernikańskiej. Z rąk 

burmistrza Ken’ichi Suzuki otrzymałam tytuł Ise-ōentai, który ma potwierdzać, że 

wspieram miasto Ise jako ambasador. Ponadto mój ostatni teledysk raperski na 

YouTubie „Yasashii Sekai” jest elementem szerszej akcji organizowanej przez 

Fundację Japońską i Uniwersytet Meiji. Ma promować naukę japońskiego wśród 

cudzoziemców i budować pewną filozofię Yasashii Nihongo (prostego, uproszczonego 

języka japońskiego), nad którą obecnie pracują Japończycy. Moja koleżanka pisze na 

ten temat prace naukowe i chodzi m.in. o różne koncepcje/eksperymenty uproszczenia 

j. japońskiego trochę na wzór esperanto, żeby nie miał np. form grzecznościowych 

i odmienianych czasowników, co teoretycznie miałoby pomóc cudzoziemcom w nauce. 

Z jednej strony jest to wyraz grzeczności wobec „obcego”, któremu upraszcza się życie, 

ale z drugiej wyraz nacjonalizmu („musimy uprościć nasz język, bo tylko Japończyk 

może znać japoński”). Oczywiście to tylko jeden nurt Yasashii Nihongo, który przede 

wszystkim jest akcją promującą po prostu naukę języka oraz metodą asymilacji 

cudzoziemców w Japonii”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Mam kilka koncepcji. Chciałabym 

stworzyć serię wzorowaną na doskonale przygotowanych materiałach profilu IG 

Totuart, gdzie jedno dzieło artystyczne potrafi być omówione w naprawdę kreatywny 

i przystępny sposób w maksymalnie krótkim czasie. Mogłabym użyć do tego mojej 

kolekcji przedmiotów i zdjęć z Japonii, które stanowią ciekawy zasób. Wiele wyrobów 

jest tradycyjnych i mają swoje japońskie nazwy. Już sama opowieść o nich powinna 

wykreować u polskiego widza obraz/wyobrażenie o życiu w Japonii. Ponadto 

chciałabym nakręcić przynajmniej kilka filmów, w których analizuję słownictwo 

i formy gramatyczne w refrenach popularnych japońskich piosenek. Oprócz tego 

interesuje mnie forma wyrazu YouTubera Breakthrough Sasaki (ブレイクスルー佐々



木), który każdorazowo w 3-5 minutach streszcza w błyskawicznym tempie pojedyncze 

artykuły naukowe, najczęściej o nauce do egzaminów. Jego targetem są 

uczniowie/studenci z japońskiego systemu egzaminacyjnego. Sasaki cytuje rady czasem 

naukowe, czasem coachingowe w zabawny, kabaretowy sposób, dlatego ciekawie się 

to ogląda. Chciałabym nagrać podobny materiał chociaż raz”. 

4.4.6. Marta Piksa  

 doktorantka 2. roku biologii we Wrocławskiej 

Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii 

Nauk;  

 zainteresowania naukowe: biologia molekularna, 

mikroskopia, antybiotykooporność, immunologia, 

sozologia;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „Za swój największy 

popularyzatorski sukces bez wątpienia uważam 

wprowadzenie dzieci w świat mikroskopii w 

ramach międzynarodowego festiwalu „Punto y 

Raya Junior”, którym uczestnicy okazali się być 

zachwyceni. Podczas prowadzonych warsztatów mikroskopowych składających się 

z 15-osobowych grup, wiele dzieci namawiało swoich rodziców do zakupu 

mikroskopów edukacyjnych, którymi mogły się osobiście posłużyć przy okazji 

obserwacji preparatów. Wiele dzieci jak i rodzice pytali po warsztatach o możliwość 

uczestnictwa  w kolejnych zajęciach tego typu. Ponadto są to:  

 współorganizacja warsztatów naukowo-artystycznych dla dzieci w ramach 

międzynarodowego festiwalu Punto y Raya Junior mającego swoje korzenie 

w Hiszpanii, który w tym roku swoimi zasięgami objął oprócz Hiszpanii i Polski 

także Argentynę, Austrię, Kanadę, Kolombię, Estonię, Indie, Koreę Południową 

i Malezję (podsumowanie festiwalu → https://vimeo.com/641287930); 

 coroczna organizacja wystaw fotografii naukowej na wrocławskim Rynku lub 

w okolicach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki podczas której 

prezentuję także wyniki własnych badań naukowych”;  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Wiodącym celem jest popularyzacja 

wiedzy na temat szczepień i antybiotykooporności w postaci prelekcji i warsztatów. 

https://vimeo.com/641287930


Z wykształcenia jestem biotechnologiem i realizuję studia doktoranckie w dziedzinie 

biologia, stąd  powyższa tematyka jest mi bliska i czuję się w niej najpewniej. Ponadto 

pragnęłabym również szerzyć wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, idei 'zero waste' 

oraz fleksitarianizmu”. 

4.4.7. Igor Siedlecki   

 doktorant 4. roku biologii na 

Uniwersytecie Warszawskim; 

 zainteresowania naukowe: 

„Naukowo interesują mnie 

przede wszystkim interakcje 

międzygatunkowe, czasem 

stabilne, często zmiennie w 

czasie, bardziej ścisłe, lub 

bardziej okazjonalne, takie jak 

na przykład symbioza, 

pasożytnictwo, czy mutualizm. Swoje badania prowadzę na styku mykologii 

i entomologii, czy bardziej szczegółowo mykologii i myrmekologii, dlatego że 

poszukuję i badam interakcje pomiędzy grzybami mikroskopowymi i mrówkami. 

Obecnie znamy już kilka naprawdę niezwykłych przykładów tego rodzaju interakcji: 

czy to mrówki grzybiarki odcinające kawałki liści jako pokarm dla grzybowych 

ogrodów hodowanych w swoich gniazdach, czy to mrożąca krew w żyłach historia 

o grzybach z rodzaju Ophiocordyceps, które pasożytując na mrówkach przejmują 

kontrolę nad ich zachowaniem, czy stosunkowo niedawne odkrycie tak zwanych 

„czarnych drożdży” przerastających gniazda mrówek kartonowych wzmacniając tym 

samym wytrzymałość ich ścian. Jednak zdecydowana większość tych dobrze 

poznanych interakcji, dotyczy gatunków występujących w klimatach bliższych 

równikowi, tropikalnych i podzwrotnikowych. Ja w swojej pracy interesuję się 

gatunkami lasów strefy klimatu umiarkowanego, a grzybów symbiotycznych poszukuję 

konkretnie w kopcach rudnic. Są to stosunkowo duże, czarno-rude mrówki budujące 

czasami i kilkumetrowe gniazda z kamyków i otaczającej ich ściółki leśnej. Warunki 

w takim kopcu, powstające samoistnie i utrzymywane aktywnie przez mrówki znacznie 

różnią się od warunków panujących w otaczającej ściółce. Główne pytanie badawcze 

moich badań doktoranckich brzmi: „czy mykobiota, czyli zespół grzybów, 



występujących w kopcach rudych mrówek leśnych różni się od tych występujących 

w otaczającej ściółce i czy można wyróżnić taksony grzybów symbiotycznie związane 

z tym specyficznym środowiskiem i rudymi mrówkami leśnymi?”. Dotychczasowe 

wyniki moich badań zdają się sugerować, że coś może być na rzeczy”; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „We współczesności, 

szczególnie w świecie milionów bodźców i promowanych postów w mediach 

społecznościowych nieustannie poszukujemy pojedynczych wielkich rzeczy, coś czym 

łatwo się pochwalić, co wygląda na duże, co robi whoah. Okej, to może i super, bo 

whoah często dalej dociera, ale to może być też i gubiące, bo poszukiwanie whoah może 

zacierać i rozmywać cel, czy główną narrację edukacyjną projektu. W zeszłym roku 

brałem na przykład udział jako konsultant entomologiczny w biciu rekordu Guinnessa 

w budowaniu największego domu dla owadów na świecie i miałem wrażenie, że w tym 

projekcie działo się dokładnie to co niebezpieczne, czyli celem przestawała być pomoc 

dla owadów, tylko złapanie tego whoah, złapanie tego rekordu. Zająłem się więc w tym 

projekcie próbą jakiegokolwiek uratowania tego celu prośrodowiskowego, żeby nie 

zostało tylko puste, otoczone telewizjami śniadaniowymi, samo whoah. Skupiłem się, 

wraz z mającym podobną ideę jak ja architektem, chociażby na tym żeby rozbić ten 

„wielki dom” na wiele mniejszych, rozwiezionych później w różne miejsca modułów.  

W swojej działalności edukacyjnej działam w bardzo rozmaity sposób, również 

w różnej skali: od wymiany ciekawostek w ramach kilkuosobowego koła fascynatów 

stawonogów Pan(i) Arthropoda UW, przez prowadzenie kilkunastoosobowych 

spacerów przyrodniczych organizowanych przez warszawskie ośrodki kultury na 

różnych zielonych obszarach stolicy, po wywiady spisane lub radiowe, czy wykłady 

zdalne, które poprzez świat mediów i internetu docierają do kilkudziesięciu, czy nawet 

kilkuset osób. I nie jestem pewien, która z tych aktywności to największe dokonanie, 

bo każda z tych aktywności pozwala wchodzić w interakcje z ludźmi w różny sposób 

i różne może mieć efekty: spotkania kołowe mogą przekonać uczęszczających na nie 

studentów, do pozostania na ścieżce naukowej, czego dalsze efekty niełatwo później 

policzyć, spacery przyrodnicze budować mogą wspólną, lokalną społeczność, która już 

później bez wsparcia „eksperta” działać może na rzecz otaczającej przyrody 

i różnorodności biologicznej, a momenty wypowiedzi zdalnych mogą wśród tych wielu 

słuchających przy okazji zjadania kanapki z serem, dotrzeć do takich, których potem 

dana treść popchnie do poszukiwania zdecydowanie więcej. Jeśli chodzi o kilka 

wybranych konkretów, bo formularze lubią konkrety: współtwórca kolektywu 



edukacyjnego Akademia Dzikiej Ochoty 

(https://www.facebook.com/akademiadzikiejochoty), prezes koła Pan(i) Arthropoda 

UW (https://www.facebook.com/paniarthropodauw), współtwórca projektu 

edukacyjnego Ich Miasto realizowanego wraz z Zarządem Zieleni mst. Warszawa 

(http://ichmiasto.pl/), wywiad radiowy Skomplikowane życie społeczne mrówek 

(Homo Science, TOK FM) (https://audycje.tokfm.pl/podcast/111060,Skomplikowane-

zycie-spoleczne-mrowek), wywiad spisany Nie ma już mojej krainy ślimaków 

(miastozdziczenie) (https://miastozdziczenie.pl/nie-ma-juz-mojej-krainy-slimakow/), 

film O magii poszukiwania (Wydział Biologii UW)  

(https://www.youtube.com/watch?v=VlWni46_wmI), czy wykład Mól książkowy, 

galasówka skryba i zaleszczotek bibliotekarz, czyli stawonogi książek i czytelni 

(Wydział Biologii UW) (https://www.youtube.com/watch?v=jWiL4B45cyE&t=30s)”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Przede mną jeszcze około półtora roku 

doktoratu, więc kiedy będą one trwać, to popularyzacja stanowić będzie dodatek do 

głównego zadania jakim jest doktorat, więc realizowana będzie w formach 

wymagających mniej ciągłego skupienia na sprawie, takie jak sporadyczne spacery, 

wykłady, spotkania, warsztaty. Po tym czasie mam marzenie, żeby spróbować skupić 

się bardziej na konkretnym, jednym projekcie i zrealizować serię całego cyklu kilku-

kilkunastu nagrań, czy to w formie podcastu, czy to filmików (odpowiedź jaka forma 

przyjdzie pewnie bliżej realizacji). Myślę, że mam predyspozycję do tej formy 

popularyzacji i chciałbym spróbować się z nią zmierzyć. Pozostałe cele, to działania 

z zakresu edukacji i popularyzacji, których jeszcze nigdy nie zrealizowałem albo 

dopiero podjąłem próby, takie jak: zajęcia łączące różne specjalizacje (miałem 

przyjemność współprowadzić spacer artystyczno-przyrodnicze w ramach projektu 

społecznego ZAKOLE i było to niezwykle cenne doświadczenie), zajęcia dla osób 

z niepełnosprawnościami i chyba najbardziej mnie interesujące przeprowadzenie 

projektu naukowego realizowanego w ramach tzw. nauki obywatelskiej (citizen 

science) z użyciem narzędzi współczesności (telefony i internet). Ten ostatni temat na 

razie ledwie liznąłem realizując wraz z Stowarzyszeniem z Siedzibą w Warszawie 

projekt próby ustalenia bioróżnorodności gatunkowej jednego drzewa – wierzby 

kruchej w Parku Arkadia, który przeprowadzony był wraz z podłączonym, 

dedykowanym projektem na iNaturalist 

(https://www.inaturalist.org/projects/inwentaryzacja-drzewa-wierzba-krucha), ale 

projekt nie był duży i nie posiadał finansowania umożliwiającego szersze dotarcie. 



Marzy mi się realizacja większego projektu w typie nauki obywatelskiej, może przy 

okazji działań Ogrodu Botanicznego UW, którego jestem doktorantem”.  

4.5.  Doktorancki Erudyta Roku 2020  

4.5.1. Michał Golubiński  

 doktorant 1. roku nauk biologicznych na 

Uniwersytecie Warszawskim;  

 zainteresowania naukowe: genetyka, 

genealogia genetyczna, kopalny DNA;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „Wcześniej 

zajmowałem się popularyzacją jednej z 

dziedzin (genealogii) wchodzących w skład 

obecnej tematyki badań. Efektem było kilka 

wykładów wygłoszonych w ramach popularyzacji oraz publikacja tekstów oraz wideo 

online. Wspomniana wyżej praca znacznie wspomogła zebranie grupy wolontariuszy, 

którzy wspomagają mnie do dzisiaj w opracowaniu materiałów źródłowych 

z interesującego nas obszaru badań. Pozwoliło to w tym czasie opracować kilkaset 

tysięcy indeksów osobowych do źródeł pomagających w badaniach nad demografią 

i genealogią od XVII do początku XX wieku z obszaru Kujaw. Wzrost ilości indeksów 

powoduje, że coraz więcej osób z nich korzysta i zaczyna wspierać nasze działania”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Po pierwsze stworzenie portalu, który 

będzie skupiał osoby zainteresowane tematyką i propagował rzetelną wiedzę. Po drugie 

z uwagi na interdyscyplinarny charakter dziedziny którą się zajmuje oraz moje liczne 

kontakty z osobami z pokrewnych dziedzin, chciałbym za pomocą głównie materiałów 

wideo publikowanych m.in na YouTube popularyzować ich dokonania, oraz zachęcać 

do dzielenia się swoją wiedzą co będzie pozytywnym skutkiem zarówno dla amatorów 

jak i profesjonalnych zespołów badawczych. Wiele pracy w tej dziedzinie wykonują 

amatorzy, którzy posiadają często bardzo dużo wolnego czasu i odpowiedni sprzęt. 

Udostępnienie im wiedzy i materiałów za pomocą, których będą w stanie wykonać 

znacznie dokładniejsze analizy (na przykład bioinformatyczne) wpłynie na tempo 

przyrostu naszej wiedzy jak również skalę popularyzacji badań. Większa popularyzacja 

badań to także znacznie większy roczny przyrost nowych badań genetycznych (pełne 

genomy o wysokim pokryciu) wykonanych na potrzeby genealogii genetycznej przez 



amatorów, a będących wspaniałym materiałem wzbogacającym bazy naukowe, a także 

dokładność wykonanych analiz, szczególnie w kierunku kopalnego DNA. 

W przyszłości jednym z celów jest wydanie książki oraz prowadzenie wykładów 

popularyzatorskich”.  

4.5.2. Andrzej Lewicki  

 doktorant 2. roku literaturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim; 

 zainteresowania naukowe: polska literatura powojenna (szczególnie poezja dotycząca 

Bieszczadów i poezja łemkowska), języki obce (angielski, francuski, ukraiński), 

tłumaczenie tekstów naukowych, etnografia;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Za największy sukces 

popularyzatorski do tej pory uważam dołączenie do projektu Bieszczadzki Uniwersytet 

Ludowy, który pomimo nazwy – uniwersytet, jest inicjatywą popularyzującą przyrodę, 

kulturę, historię – czy dzięki mojej osobie – literaturę Bieszczadów. Ponadto: 

oprowadzanie po skansenie w Sanoku i opowiadanie turystom o Bieszczadach 

w literaturze i kulturze oraz dołączenie w styczniu tego roku do projektu Bieszczadzki 

Uniwersytet Ludowy jako autor tekstów o tematyce kultury i literatury”;  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Zamierzam regularnie publikować wpisy 

na Facebooku o literaturze bieszczadzkiej, pisać teksty do nienaukowych czasopism 

(m.in. regionalnych), występować i organizować spotkania dotyczące powojennych 

Bieszczadów, rozwijać się jako przewodnik, ponieważ uważam to za doskonały sposób 

popularyzacji niemal dowolnego zagadnienia naukowego”.  

4.5.3. Adrian Patej  

 doktorant 2. roku nauk chemicznych w 

Instytucie Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych im. Włodzimierza 

Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we 

Wrocławiu;  

 zainteresowania naukowe: „Moje życie, 

zarówno badawcze jak i popularnonaukowe 

jest związane z naukami chemicznymi, przy czym wśród nich najbardziej ciekawią mnie 

zagadnienia związane z materiałami. W swojej pracy badawczej zajmuje się 

biomateriałami wykazującymi właściwości regeneracyjne kości, próbując ulepszyć ich 



parametry i rozszerzyć funkcjonalność. Poza tym interesują mnie również tematy 

związane ze spektroskopią optyczną (w zastosowaniu do bioobrazowania czy jako 

luminofory w diodach LED), magnetyzmem (do MRI oraz hipertermii) oraz chemią 

polimerów, które to uważam za grupę najbardziej uniwersalnych do wykorzystania 

materiałów. Z tymi ostatnimi jest również związana jedna z moich zajawek w postaci 

„chemii sportu”, która uwzględnia wszelkiego rodzaju technologie odzieży i butów 

sportowych oraz ich wpływie na osiągi i zdrowie sportowców. Poza tym ogólnie lubię 

sprawdzać jak działają różne rzeczy, od nowoczesnych technologii (pamięci komputera, 

wyświetlacze telefonów itp.) po procesy towarzyszące nam na co dzień, np. 

zachodzących podczas gotowania”; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Za pierwsze uważam 

działalność w redakcji popularnonaukowej Akademickiego Radia Luz Politechniki 

Wrocławskiej (ponad rok działalności), w ramach której współprowadziłem 

dwugodzinne popularnonaukowe audycje „Na synapsach” oraz własny cykl audycji 

„Chemiczna środa”. Działalność w radio była dobrą okazją do ćwiczeń mówienia na 

żywo (ah ten stres, gdy zapalała się czerwona lampka, sygnalizująca bycie „on air”!), 

prowadzenia rozmów z gośćmi oraz dopasowywania tematu do długości pojedynczego 

wejścia między przerwami muzycznymi. Drugim dokonaniem jest współtworzenie 

popularnonaukowego „Podcastu HeHemicznego”, gdzie staram się rozwijać swoje 

umiejętności doboru i przedstawienia tematu, umiejętności storytellingu i ciekawego 

opowiadania o nauce. Przy okazji również poszerzam swoją wiedzę techniczną 

w kontekście nagrywania i montażu odcinków (jeżeli trafię do czyśćca to na pewno 

będą mi kazali podłączać 2 mikrofony USB do jednego komputera na milion 

sposobów). Podcast działa już ponad rok, trafiając do coraz szerszego grona odbiorców. 

Za swój największy popularyzatorski sukces zdecydowanie uważam wymyślenie 

koncepcji i reżyseria filmu „Project Hedgehog 4: Psotnik” stworzonego wspólnie 

z Kołem Naukowym w ramach konkursu na najlepszy film o tematyce 

popularnonaukowej IV Edycji Festiwalu Pokazów Chemicznych. Pomijając tonę 

zabawy, którą mieliśmy wraz z ekipą podczas jego kręcenia, film nieoczekiwanie 

szalenie rozniósł się w odmętach Facebooka, trafiając do prawie 8 tysięcy odbiorców 

(dotychczasowo każdą aktywność fanpage’u Koła Naukowego widziało maksymalnie 

kilkaset użytkowników). Dodatkowo, napłynęła do nas fala ciepłych komentarzy od 

oglądających, a film zdobył nagrodę w kategorii „najlepszy film przedstawiający 



eksperyment” podczas festiwalu. Z kolei do mojego kolegi grającego główną rolę przez 

jakiś czas po emisji wszyscy mówili o jego filmowym pseudonimie – Juan Esteban”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Na pewno dalej chcę prowadzić 

działalność podcastową oraz angażować się w organizację wydarzeń podczas 

Dolnośląskieo Festiwalu Nauki w Instytucie PAN, gdzie robię doktorat. Ostatnio 

również zgłębiam temat animacji 2D i 3D. Jeżeli uda mi się posiąść wystarczające 

umiejętności, chciałbym również w jakiś sposób powiązać to ze swoją 

popularnonaukową działalnością”.  

4.5.4. Olga Sierawska  

 doktorantka 1. roku nauk ścisłych i 

przyrodniczych na Uniwersytecie Szczecińskim;  

 zainteresowania naukowe: immunologia 

weterynaryjna ze skupieniem na wpływie 

żywienia, a także otyłości i chorób z nią 

związanych (np. cukrzyca, insulinooporność) na 

układ odpornościowy u zwierząt 

towarzyszących oraz ich etologia;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „Prowadzę profil instagramowy swojej marki PetCare Szczecin 

(https://www.instagram.com/petcare.szczecin/) połączony z Facebookiem 

(https://www.facebook.com/PetCare.Szczecin), na którym samodzielnie tworzę 

infografiki związane ze zwierzętami domowymi oraz udostępniam te opracowane przez 

innych twórców. Wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Neutrofil” 

(https://www.facebook.com/skni.usz/), w którego jestem Prezesem, prowadzimy 

popularyzacje nauki – w styczniu zaczynamy nowy cykl postów na tematy 

immunobiologiczne i mikrobiologiczne, które zostaną przedstawione w formie 

infografik. Razem z Zespołem Immunologii Doświadczalnej i Immunobiologii Chorób 

Zakaźnych i Nowotworowych „IMMUNO” przeprowadzam warsztaty dla uczniów, od 

przedszkola do szkoły ponadpodstawowej, oraz bierzemy udział w wydarzeniach takich 

jak Noc/Wiosna Biologów czy Zachodniopomorski Festiwal Nauki.  Uważam, że moim 

największym popularyzatorskim sukcesem jest to, że udało mi się pokonać stres, obawy 

i niepewności i po prostu zacząć. Kilkanaście razy chciałam zacząć publikować swoje 

treści, co zawsze wiązało się z obawami i wycofywaniem się z pomysłu na robienie tego 



regularnie. W wyniku tego stworzyłam kilka postów na Instagramie, ale nie było to 

systematyczne. Jak już cos opublikowałam, to potem następowała długa przerwa. 

W końcu zaczęłam to robić regularnie. Postanowiłam sobie, żeby wyłączyć 

wewnętrznego krytyka, który do tej pory zabierał mi szanse na robienie tego, co lubię – 

dzielenia się wiedzą”;  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Moim celem jest dalsze prowadzenie 

mojego profilu, zdobywanie nowych obserwujących i kontynuowanie 

dotychczasowych aktywności. Chciałabym także kiedyś wydać e-booka na temat 

dobrostanu zwierząt, a nawet stworzyć swego rodzaju „instrukcje” dla przyszłych 

opiekunów, którzy adoptują kota ze stowarzyszenia, w którym jestem wolontariuszką 

(https://www.facebook.com/ztzszczecin). Chcę także prowadzić webinary, brać udział 

w live’ach, nagrywać filmy na youtube. Planuję też działalność lokalną w Szczecinie – 

w lutym chcę zorganizować Dzień Kota, podczas którego przeprowadzę razem 

z kolegami i koleżankami cykl wykładów edukacyjnych na temat tych zwierząt. 

Z chęcią nawiązałabym współpracę z innymi ludźmi, którzy poświęcili swoje życie 

poprawie dobrostanu zwierząt i wzięłabym udział w takich wydarzeniach również 

w innych miastach Polski”.  

4.5.5. Jakub Tokarek  

 doktorant 2. roku astronomii na 

Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu;  

 zainteresowania naukowe: astronomia i 

nowinki w dziedzinie podboju kosmosu; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „Ponad 20 odcinków 

audycji popularnonaukowej "Za Orbitą", 

emitowanej na falach radia UJOT FM. Za 

swój największy popularyzatorski sukces 

uważam organizację wraz z Astronomicznym 

Kołem Naukowym UAM transmisji z 

zaćmienia Słońca w dniu 10.06.2021”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Główny projekt to usprawnione transmisje 

kolejnych zjawisk astronomicznych (na podstawie doświadczenia po pierwszej 



transmisji, najbliższe zjawisko to zaćmienie Słońca w dniu 25.10.2022). Na drugim 

miejscu znajduje się rozpoczęcie współpracy z portalem Urania i Polskim 

Towarzystwem Astronomicznym w ramach projektu wizyt astronomów w szkołach 

(zawieszonego ze względu na pandemię koronawirusa), na trzecim zaś wznowienie 

programu wykładów otwartych i lekcji astronomicznych dla uczniów szkół średnich 

prowadzonych w IOA UAM (również zawieszonych ze względu na pandemię)”.  

4.5.6. Roman Żuchowicz 

 laureat w kategorii „Doktorancki Erudyta 

Roku 2020”;  

 doktorant 5. roku historii na 

Uniwersytecie Warszawskim; 

 zainteresowania naukowe: „Starożytne 

religie, badanie mentalności ludzi 

żyjących w antyku, oraz kontakty 

międzykulturowe wzdłuż jedwabnego szlaku – z naciskiem na zjawiska/fenomeny 

dziwne, nietypowe i mało znane. Pracę magisterską poświęciłem paleniu książek 

w starożytności, obecne zajmuję się przypadkami samospaleń w Cesarstwie. 

Pracowałem w grancie poświęconym arystokracjom w Grecji w epoce archaicznej”; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Jeśli dobrze liczę, 

opublikowałem w minionym roku kilkanaście artykułów popularnonaukowych 

o starożytności. Przygotowałem wniosek o dofinansowanie popularyzacji badań 

z IDUB UW, który został przyznany. Projekt "Różnymi drogami do przeszłości" 

zaowocował nagraniem siedmiu filmów (ok. 15 minut) z badaczami/kami starożytności 

różnych specjalności, zatrudnionymi na różnych wydziałach. Oprócz filmów, 

zrobiliśmy także akcję promocyjną m. in. w Focusie Historia czy Archeologii Żywej. 

Cały projekt nie jest zresztą jeszcze zakończony. Konsultowałem również scenariusz 

serii dokumentalnej pt. „Turbosłowianie”, poświęconej  pseudonaukowej teorii 

Wielkiej Lechii, projekt jednak jest chwilowo zamrożony ze względu na sytuację 

pandemiczną. Prowadzę także social media Centrum Badań nad Cywilizacjami 

Starożytnymi UW, a także swoją własną stronę popularnonaukową Piroman.org 

(obecnie głównie na Facebooku i z racji różnych obowiązków raczej z doskoku). 

Z tegorocznych dokonań, przemogłem swój opór przed pisaniem o innych epokach i dla 

European Network Remembrance and Solidarity przygotowałem tekst upamiętniający 



osiemdziesiątą rocznicę konferencji w Wannsee. Za swój największy popularyzatorski 

sukces uważam – pomimo pewnych jej wad – publikację mojej książki w której 

rozprawiłem się z pseudonaukową teorią Wielkiej Lechii. Na równi z nią traktuję 

zrealizowanie unikalnego materiału video w 360 stopniach w głównej świątyni Jezydów 

w Lalish (Irak)”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Mam świadomość (może mylną), że 

jestem lepszym dydaktykiem i popularyzatorem niż naukowcem. Chciałbym znaleźć 

dla siebie odpowiednie miejsce na styku pomiędzy światem akademickim, 

a społeczeństwem. W obecnej sytuacji, wydaje mi się to trudne. Odczuwam też potrzebę 

zwiększenia własnej wiedzy technicznej odnośnie nagrywania i montowania filmów 

(czym, dość chałupniczo się param). Dostrzegam także powolny zmierzch blogów, 

Facebooka i konieczność lepszej orientacji w social mediach typu TikTok”.  

4.6.  Doktorancki Poszukiwacz Roku 2020  

4.6.1. Anna Błaszczak 

 doktorantka 3. roku językoznawstwa na Uniwersytecie 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;  

 zainteresowania naukowe: percepcja mowy – w 

normie i zaburzeniach; Centralne Zaburzenia 

Przetwarzania Słuchowego u dzieci, 

elektrofizjologiczne metody badania słuchu, 

elektrofizjologiczne metody badania percepcji mowy 

(w szczególności speechABR);  

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją 

nauki: „Współorganizacja i czynne uczestnictwo w 

konferencjach – zarówno w czasie studiów (z ramienia 

Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS), jak i po studiach (z ramienia 

Polskiego Towarzystwa Logopedycznego). Za swój największy popularyzatorski 

sukces uważam współorganizację ostatniej konferencji naukowej (Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa "Słuch i mowa w perspektywie logopedii i audiologii"), która 

musiała być przygotowana w ekspresowym tempie, a jednak okazała się bardzo udana”; 



 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Celów mam wiele, ale chciałabym 

najpierw skupić się na tych dwóch głównych. Jeśli uda mi się je z sukcesem realizować, 

wtedy będę mogła wdrażać moje kolejne pomysły: 

 tworzenie konferencji naukowych – w szczególności dla logopedów 

i otolaryngologów (łączące te środowiska), ale nie tylko;  

 popularyzowanie wiedzy poprzez media społecznościowe – robienie tego z ramienia 

PTLu lub skupienie się bardziej na własnej stronie, gdzie będę mogła z radością 

i większą łatwością dzielić się doniesieniami związanymi z tym, co jest najbliższe 

moim zainteresowaniom badawczym. Pierwszeństwo działań wyklaruję, gdy 

nabędę pierwsze umiejętności i zobaczę, gdzie wydają się bardziej użyteczne. 

W ramach strony, którą bym prowadziła (obojętne czy autorską, czy stronę PTL) 

myślę najintensywniej o stworzeniu podcastu i cyklu krótkich cotygodniowych 

postów o nowych doniesieniach badawczych ze świata logopedii, a także 

"kalendarza konferencji logopedycznych". By zasięgnąć informacji, jakie w tym 

roku odbędą się konferencje logopedyczne, trzeba zajrzeć na strony wszystkich 

uniwersytetów, instytutów. Nie ma jednego miejsca, w którym można pozostawić 

informację o organizacji konferencji. Nie ma też miejsca, gdzie takie informacje 

można przeczytać. Jest więc ono bardzo potrzebne. Tworzenie takiej platformy 

sprawiałoby mi przyjemność, więc bardzo chętnie podejmę się takich działań”.  

4.6.2. Patrycja Laszuk  

 doktorantka 2. roku chemii na Uniwersytecie 

Gdańskim;  

 zainteresowania naukowe: biologia molekularna, 

ekologia, ochrona środowiska oraz wykorzystanie 

nanocząstek w ochronie środowiska; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją 

nauki: „Jestem współzałożycielką i członkinią 

(pełnię funkcję Sekretarza od 2018 r.) Bałtyckiego 

Stowarzyszenia Chemików  – organizacji 

pozarządowej, która powstała w celu stworzenia 

wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń dla 

naukowców z różnych specjalizacji. Z ramienia tej 

organizacji powstał cykl darmowych ogólnopolskich konferencji naukowych pod 



nazwą: Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (PSSCh), organizowanych we 

współpracy z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego (NKCh UG) 

oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 

pierwszej edycji konferencji, biorę aktywny udział w jej organizacji oraz rozwoju, gdzie 

w II edycji pełniłam funkcję Wiceprzewodniczącej, a w edycji III – Przewodniczącej 

Komitetu Organizacyjnego. W trzech edycjach PSSCh wzięło udział łącznie ponad 300 

naukowców z ponad 20 ośrodków naukowych z całej Polski. Od III edycji PSSCh 

rozpoczęłam współpracę z naukowcami z trzech gdańskich uczelni, którzy będąc 

Członkami Komitetu Naukowego, przyczynili się do zwiększenia aspektu 

merytorycznego konferencji. Miałam także możliwość organizacji konferencji TEDx 

UniversityofGdansk, gdzie byłam członkiem zespołu Speakers & Programme. Praca 

w interdyscyplinarnym zespole zaowocowała u mnie poszerzeniem swoich horyzontów 

oraz umiejętności zarówno organizacyjnych jak i komunikacyjnych. Dzięki swojemu 

zaangażowaniu miałam możliwość brania udziału w dwóch projektach naukowych 

realizowanych w Katedrze Biotechnologii Molekularnej:   

 „Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym  zaburzające  funkcje  

telomerów” (TARGETELLO) realizowanym w ramach programu strategicznego 

„Profilaktyka  i  leczenie  chorób cywilizacyjnych – Strategmed”; wspólnie  

z Gdańskim  Uniwersytetem  Medycznym, Politechniką Gdańską i firmą 

biotechnologiczną Innovabion Sp. z o.o., w ramach którego prowadziłam badania 

do pracy licencjackiej oraz magisterskiej; 

 „Systemy  nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych 

chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim: 

BIONANOVA) realizowanym w ramach programu strategicznego   „Nowoczesne   

technologie   materiałowe” TECHMATSTRATEG; wspólnie z Gdańskim 

Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i firmą biotechnologiczną 

Innovabion Sp. z o.o., w ramach którego obecnie wykonuję pracę doktorską oraz 

jestem zatrudniona na stanowisku: referent techniczny; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Są to:  

 kontynuacja pracy i rozwoju cyklu darmowych, ogólnopolskich konferencji – 

PSSCh (obecnie biorę udział w organizowaniu IV edycji tego wydarzenia); oraz 

organizacji i rozwoju międzynarodowej konferencji Baltic Chemistry Conference 

(obecnie biorę udział w przygotowaniach pierwszej edycji tego wydarzenia, które 

odbędzie się w listopadzie bieżącego roku);  



 rozwój projektu „NKCh: KLIMATYCZNI” poprzez kontynuację badań oraz 

opublikowanie wyników; 

 dodatkowo chciałabym, oprócz uczestnictwa w pokazach i warsztatach 

chemicznych, poszerzyć swoją działalność popularyzatorską o realizację swoich 

pomysłów, które zakładają interdyscyplinarne podejście do nauki, współpracę 

z innymi naukowcami oraz umożliwienie kontaktu z nauką dla osób, które nie są 

związane z uczelnią”.  

4.6.3. Oliwia Nadarzycka  

 laureatka w kategorii „Doktorancki Poszukiwacz 

Roku 2020”;  

 doktorantka 1. roku nauk i religii i kulturze na 

Uniwersytecie Łódzkim; 

 zainteresowania naukowe: produkcja i dystrybucja 

filmowa, kino krótkometrażowe (animowane, 

dokumentalne, fabularne, reklamowe etc.), eksport 

i eksploatacja polskiego filmu animowanego;  

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Od początku studiów 

staram się działać w zakresie popularyzacji nauki. Już na 1 roku studiów dołączyłam do 

Koła Naukowego Filmoznawców UŁ, gdzie od razu zostałam przydzielona do realizacji 

projektu "Szlakiem łódzkich kin", gdzie przygotowywałam opisy istniejących lub 

zamkniętych instytucji, a także byłam przewodnikiem po łodzi "kinowej". Kolejnym 

zadaniem w ramach KNF było opracowanie oraz prowadzenie warsztatów z budowy 

zabawek optycznych, czym zajmowałam się na 2 i 3 roku studiów licencjackich. 

Prowadziłam warsztaty dla dzieci i dorosłych, w Polsce i za granicą. Ponadto 

wygłaszałam prelekcje do filmów oraz byłam jurorką w trakcie festiwali animacji. 

Okres studiów magisterskich to zaś nie tylko pandemii, ale też bycia członkinią zarząd 

KNF, w pierwszym roku jako skarbniczka, a w drugim jako przewodnicząca. 

Pojawienie się pandemii wymusiło na nas szukanie nowych narzędzi do promowania 

działań. W tym celu reaktywowaliśmy fanpage KNF, który w bardzo krótkim czasie 

uzyskał ponad 2000 nowych polubień! Intensywnie publikowaliśmy analizy 

popularnonaukowe, ale też gry, zabawy i ciekawostki filmowe. Rok 2020/2021 to był 

przełom dla działalności KNF. Obejmując stanowisko przewodniczącej postanowiłam 

zintensyfikować działania, dlatego poza prowadzeniem KNF, uruchomiliśmy podcast 



filmoznawczy "Koło kina", który zdobył nagrodę na najciekawszą inicjatywę 

studencką. Ponadto nasi członkowie i członkinie (w tym ja) otrzymywaliśmy 

akredytacje medialne na różnorodne festiwale filmowe – dzięki temu udało mi się 

uczestniczyć w Ukraina! Festiwal Filmowy oraz Kino na Granicy, z których 

przygotowywałam relacje. Na przygotowywaniu relacji nasza współpraca z festiwalami 

się nie skończyła. Latem 2021 otrzymałam propozycję, aby KNF zaprogramowało 

własną sekcję podczas Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, ja zostałam 

programerką, a inni przygotowali prelekcje przed seansem. W międzyczasie często 

pojawialiśmy się w radiu czy innych mediach. Dzięki mojemu sprawnemu zarządzaniu 

zyskaliśmy popularność na skalę już nie tylko lokalną – łódzką, ale ogólnopolską – 

zostaliśmy zaproszeni na konferencję naukową, poświęconą popularyzacji kultury 

w sieci, jako interesujący przykład dla innych organizacji. Dodatkowo w tym samym 

czasie zajęłam się organizacją "ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Konferencja 

o! polskiej animacji" (piszę o niej w kolejnym punkcie), ale też otrzymałam Studencki 

Grant Badawczy na własny projekt oraz uzyskałam stypendium Narodowego Centrum 

Nauki w ramach międzynarodowego projektu CEUS-UNISONO realizowanego na UŁ. 

Przy okazji opublikowałam artykuł naukowy o festiwalach animacji. Od października 

2021 roku prowadzę fanpage Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych, ale też przez 

moment zajmowałam się stroną Grupy Badawczej Polska Animacja, z czego 

zrezygnowałam na rzecz organizowania wydarzeń kulturalnych związanych z promocją 

polskiej animacji (do tej pory udało mi się zorganizować projekcję filmów 

animowanych studentów z łódzkiej szkoły filmowej, która miała znakomitą frekwencję, 

jak na tego typu wydarzenia, oraz zorganizowałam dyskusję wokół książki Ewy 

Jałochowskiej "Kolory PRL").   

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Chciałabym zintensyfikować organizację 

małych wydarzeń kulturalnych, związanych z polskim filmem animowanym”.  



4.6.4. Ada Florentyna Pawlak  

 doktorantka 5. roku antropologii technologii 

na Uniwersytecie Łódzkim; 

 zainteresowania naukowe: „Jestem 

antropolożką technologii, prawniczką i 

historyczką sztuki specjalizującą się w 

sztuce realizowanej w paradygmacie 

art@science (sztuka robotyczna, 

genetyczna, biometryczna cyborgiczna, 

bioart). W swojej działalności łączę wiedzę z tych obszarów aby badać zmiany 

społeczne będące wynikiem akceleracji technologicznej”; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „W 2019 roku zostałam 

wybrana na Wiceprezeskę TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki). Jestem 

założycielką Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego. Opublikowałam 

kilkanaście tekstów naukowych dotyczących transhumanizmu, od lat organizuję 

konferencje naukowe, biorę udział w festiwalach nauki i popularyzuję naukę w mediach 

krajowych. Za swój największy popularyzatorski sukces uważam organizację 

ogólnopolskich konferencji „Transhumanizm. Idee, Strategie, Wątpliwości”; 

zaproszenie do prowadzenia wykładów dotyczących antropologii technologii i kultury 

cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną w IEiAK UŁ, Artes 

Liberales UW, na Wydziale Zarządzania UŁ, w Akademii im. Leona Koźmińskiego 

w Warszawie, Trendwatching&Future Studies AGH, w Digital University; regularną 

współpracaęz mediami w obszarze społecznego wpływu technologii; otrzymanie 

Nagrody Rektora UŁ i Banku Santander za promocję antropologii technologii jako 

nowej dziedziny akademickiej w Polsce”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Dalsza popularyzacja rozwoju technologii 

w perspektywie społecznej i ugruntowanie antropologii technologii jako nowej 

dziedziny akademickiej w Polsce”. 



4.6.5. Karolina Wierzbicka  

 doktorantka 1. roku prawa na 

Uniwersytecie Łódzkim;  

 zainteresowania naukowe: 

administracyjne kary pieniężne, prawo 

medyczne, feminizm; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z 

popularyzacją nauki: „Na studiach 

uczestniczyłam w dniach otwartych 

wydziału prawa jako wolontariusz, 

uczestniczyłam aktywnie w Europejskim 

Stowarzyszeniu Studentów Prawa poprzez uczestniczeniu w organizowaniu 

konferencji, spotkań i konkursów. Za swój największy popularyzatorski sukces uważam 

to, że jeden z moich postów na Linkedin nt. mojego artykułu naukowego został 

wyświetlony ponad 2 tys. razy. Czułam ogromną satysfakcję, że budowana od kilku lat 

siatka kontaktów na Linkedin umożliwiła mi promocję swoich badań”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „W najbliższym czasie wraz z koleżankami 

i kolegami z roku utworzymy Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów. 

W planach mamy już do zrealizowania kilka pomysłów. Myślę o skorzystaniu 

z zakładki KRD o popularyzacji nauki”. 

4.7.  Doktorancki Naukowy Filantrop Roku 2020  

4.7.1. Aleksandra Cetwińska  

 doktorantka 4. roku archeologii na Uniwersytecie Warszawskim; 

 zainteresowania naukowe: archeologia, epoka kamienia, archeologia eksperymentalna, 

antropologia, etnografia, sztuka; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Przez wiele lat 

współorganizowałam festiwale i pikniki nauk, czy to Festiwale Archeologiczne przy 

Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Dni Wydziału Historycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego czy w końcu Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum 

Nauki Kopernik. Obecnie moja aktywność sprowadza się do publicystyki naukowej 

(jestem redaktorką oraz tworzę teksty do portalu popularnonaukowego "Archeowieści") 

oraz tworzenia wystaw muzealnych, choć nie jestem zatrudniona w żadnej instytucji, 



która taką działalność prowadzi. Aktualnie, wraz z gronem badaczy historii archeologii 

tworzymy również publikację, gdzie zaprezentujemy sylwetki polskich archeolożek 

oraz kulisy studiowania archeologii w dwudziestoleciu międzywojennym. Do moich 

największych popularyzatorskich sukcesów należą dwie wystawy historyczne. 

Pierwsza "Erazm Majewski – pierwszy profesor archeologii przedhistorycznej 

w Uniwersytecie Warszawskim" miała za zadanie przedstawienie postaci wybitnego 

filantropa nauki, jednego z ostatnich omnibusów oraz pozytywistów polskich. Nie 

przesadzimy, jeżeli powiemy, iż powiecie siebie całego archeologii. Druga z kolei to 

"Fenomen archeologii warszawskiej", gdzie zaprezentowałam losy kształtowania się tej 

dyscypliny w stolicy kraju, a także wpływ historii na proces formowanie się jej 

paradygmatów naukowych. Towarzyszyły im wykłady oraz wywiady m. in. w Radio 

RDC”; 

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Chciałabym:  

 rozwinąć umiejętności związane z prowadzeniem social mediów;  

 zorganizować kilka wystaw;  

 napisać kilka artykułów popularnonaukowych;  

 wydać bajkę dla dzieci;  

 wydać książkę popularnonaukową”.  

4.7.2. Rafał Jabłuszewski 

 laureat w kategorii „Doktorancki Naukowy Filantrop Roku 2020” 

 doktorant 1. roku nauk biologicznych na Uniwersytecie Warszawskim; 

 zainteresowania naukowe: Zajmuję się analizą klinicznych szczepów bakterii, skupiając 

się przede wszystkim na obecnych u nich ruchomych elementach genetycznych, które 

mogą potencjalnie zawierać geny oporności na antybiotyki”; 

 najważniejsze osiągnięcia związane z popularyzacją nauki: „Od października 2018 roku 

jestem związany z BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie. Prowadziłem 

warsztaty naukowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich, zajęcia dla młodzieży 

szczególnie uzdolnionej (przygotowującej się do studiów za granicą) oraz zajęcia 

w ośrodkach dla uchodźców. Za swój największy popularyzatorski sukces uważam to, 

że na podstawie prowadzonych przeze mnie warsztatów mikrobiologicznych w formie 

stacjonarnej udało mi się zaprojektować zajęcia w formie online. W trakcie 1,5h zajęć 

pokazywałem doświadczenia, które były powtarzane przez uczniów za pomocą 

wysłanych do szkoły materiałów, przygotowywałem również preparat do obserwacji 



mikroskopowej na żywo. Zachęcałem też uczniów (i nauczycieli) do założenia 

wielotygodniowego eksperymentu, polegającego na hodowli mikroorganizmów 

obecnych w środowisku, przy użyciu dostępnych w domu materiałów”;  

 cele związane z dalszą popularyzacją nauki: „Zbieram materiały do napisania 

szerokiego tekstu (książki?) dla młodzieży. Chciałbym poruszyć tematy, na które trudno 

jest intuicyjnie odpowiedzieć: czy można wierzyć naukowcom, czy nauka zna 

odpowiedzi na wszystkie pytania, czy są tematy, którymi naukowcy nigdy nie powinni 

się zajmować. Są materiały o tym dla dorosłych i starszej młodzieży, ale jestem 

przekonany, że budowanie rozsądnego zaufania do metody naukowej można rozpocząć 

wcześniej. Chciałbym także poruszyć temat szczepionek i leków nowej generacji. 

Większość uczniów (i dorosłych) nie jest świadoma, jak szybko zmienia się nauka. 

Przedmioty ścisłe w szkole pokazują historyczne dokonania naukowe jako dzieła 

wybitnych nazwisk, pamiętanych przez kolejne dziesiątki czy setki lat. Przeciętny uczeń 

jest zaskoczony, że najlepsze prace naukowe mogą mieć tak wielu autorów. Chciałbym 

budować przekonanie, że nie trzeba być jednostką wybitną, by mieć swój udział przy 

wybitnych osiągnięciach”.  

   



Podsumowanie 

Wydawać by się mogło, że przeszkolenie w ramach projektu „Popularyzacja nie boli” 

20 doktorantów i 10 studentów z całej Polski nie jest ani zadaniem szczególnie trudnym, ani 

w znaczącym stopniu oddziałującym na społeczeństwo, jednakże obserwacja efektów 

wdrożonej inicjatywy pozwala jednak twierdzić, że to całkowita nieprawda. Osoby, które 

zdecydowały się w niego zaangażować i przez pół roku intensywnie pracować na rzecz 

zwiększenia wiedzy i umiejętności w zakresie popularyzacji nauki dają nadzieję na to, że 

zarówno w środowisku akademickim, jak i w popularyzatorskim świecie nastąpi zmiana na 

lepsze.  

Uczestnicy projektu reprezentowali rozmaite uczelnie – wśród nich znalazły się 

zarówno te, które są doskonale znane, jak i niewielkie, znajdujące się w małych miastach. To 

zróżnicowanie jest szczególnie ważne, ponieważ uprawianie rzetelnej nauki i dzielenie się 

wynikami badań nie może odbywać się wyłącznie w dużych ośrodkach akademickich – 

pielęgnowanie pasji do wiedzy musi odbywać się także na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Świadomość dotycząca konieczności wychodzenia z wiedzą poza mury uniwersytetu jest więc 

potrzebna niezależnie od liczby studentów czy doktorantów znajdujących się w danym ośrodku. 

Warto jednak zaznaczyć, że rzeczywistymi odbiorcami projektu nie były tylko osoby 

zakwalifikowane do projektu lub wyrażające chęć udziału w nim. Liczba osób obserwujących 

nasze kanały społecznościowe była bowiem znacznie większa, a docierające do nich treści nie 

tylko pozwalały na zrozumienie tego, jak ważną rolę odgrywa popularyzowanie nauki we 

współczesnym świecie, ale także wyposażały w konkretną wiedzę z tym związaną. To właśnie 

media społecznościowe w sposób szczególny zostały docenione przez uczestników projektu 

zarówno pod względem estetyki, jak i spójności, merytoryki oraz przystępności. Świadczą 

o tym m.in. słowa uczestników umieszczone w ankiecie ewaluacyjnej:  

 „Podobała mi się spójność graficzna komunikatów i zróżnicowanie tematyczne od 

przybliżenie sylwetek organizatorów, przez mity po narzędzia popularyzatorskie, 

których nie znałem. Duży plus ”;  

 „Media społecznościowe projektu były super – ciekawe treści postów z różnych 

dziedzin nauki, napisane przystępnym (czyli takim jak trzeba) językiem. Do tego była 

piękna i spójna grafika. Wszystko piękne ” 

Wśród najmocniejszych stron organizowanego projektu uczestnicy poza działaniami 

promocyjnymi wymieniali przede wszystkim jego interdyscyplinarność, możliwość nawiązania 

kontaktu z innymi popularyzatorami oraz zdobycia zawodowego doświadczenia na naukowych 



obozach letnich (co zostało im zaproponowane przez Radosława Brzózkę), pracę z mentorami 

oraz wyróżnienie wszystkich finalistów. Dostrzec to można między innymi w następujących 

wypowiedziach:  

 „Mentor był dla nas nieocenionym przewodnikiem – kierował naszymi krokami 

i pomagał obrać właściwą drogę oraz motywował do działania, za co jesteśmy mu 

ogromnie wdzięczni. A poza tym co naukowe, dzięki projektowi udało nam się 

nawiązać fantastyczne przyjaźnie!”; 

 „To niesamowite, że mogłam spotkać tak wielu wspaniałych, mądrych, utalentowanych, 

zaangażowanych i dobrych ludzi podczas tego projektu - tyczy się to wszystkich – 

zarówno osób, które prowadziły szkolenia jak i mentorów oraz osób, które dostały się 

do tego projektu i były uczestnikami”; 

 „Najmocniejszą stroną tego projektu była możliwość poznania niezwykłych, pełnych 

energii młodych ludzi nauki z całej Polski. Przyznam szczerze, że zgłaszając swój 

udział, w ogóle o tej stronie nie myślałem. Ponadto ciekawe i w dużej części przydatne 

szkolenia”; 

 „Świetnym rozwiązaniem było to, że każda osoba dostała nagrodę za swój wkład 

w popularyzację nauki, bez względu na to czy dostała wyróżnienie czy nie. Każdy z nas 

dołożył swoją cegiełkę aby zwiększyć świadomość naukową społeczności na jakiś swój 

sposób i to jest super, że każdy ze sposobów się liczy i każdy ze sposobów został 

doceniony. Naprawdę to było świetne rozwiązanie <3”. 

Dzięki temu projektowi nie tylko uczestnicy, ale także organizatorzy zdobyli nową 

wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w kolejnych inicjatywach. Szczególnie 

istotne jest dopracowanie kwestii związanych z organizacją pracy i informowaniem 

uczestników o szczegółach przebiegu poszczególnych etapów. Okazało się bowiem, że 

informacje o przyznawaniu nagród indywidualnych w opinii niektórych uczestników były 

w niewielkim stopniu wyeksponowane, a przypomnienie o nich przed galą finałową wzbudziło 

konsternację. Ciekawą propozycją – możliwą do wykorzystania w kolejnych edycjach – jest 

także zorganizowanie webinarów nt. narzędzi popularyzatorskich, które pojawiły się 

w mediach społecznościowych projektu oraz szkolenia dla przyszłych mentorów z zakresu 

tutoringu i mentoringu. Uczestnikom zależałoby bowiem nie tylko na przekazywaniu im 

związanych z popularyzacją nauki kompetencji miękkich, ale także twardych. W związku 

z kwestiami szkoleniowymi warto zaznaczyć, że uczestnikom zależy na jednej platformie 

szkoleniowej (ZOOMie lub podobnej) obowiązującej wszystkich szkoleniowców. 



Najważniejszym postulatem było jednak zorganizowanie wstępnego spotkania szkoleniowców 

i uczestników jeszcze przed częścią właściwą tak, aby z jednej strony można było dokładnie 

poznać potrzeby i oczekiwania odbiorców, a także jednorazowo przedstawić się oraz 

opowiedzieć o swoich zainteresowaniach naukowych, zamiast czynić to na każdym szkoleniu 

osobno.  

Uczestnicy projektu mieli szczególnie dużo propozycji dotyczących ulepszenia 

organizacji gali finałowej. Dla niektórych utrudnieniem była znajdująca się poza centrum 

lokalizacja, inni zwracali uwagę na trudności związane z integracją uczestników. Wielu 

zależałoby na możliwości przenocowania w Warszawie i wydzieleniu czasu i przestrzeni na 

networking i integrację pomiędzy uczestnikami i organizatorami projektu działającymi 

w obszarze popularyzacji nauki. Szczególnie newralgicznym punktem programu okazała się 

prezentacja projektów zespołowych. Ze względu na to, że dla wielu było to stresującym 

doświadczeniem, następujące w pierwszej kolejności prelekcje zaproszonych gości, z których 

nie wszyscy zostali na II część gali, a dopiero późniejsze wystąpienia, mogłyby mieć miejsce 

w odwrotnej kolejności. Zależałoby im również na bardziej uszczegółowionych kryteriach 

oceny – mieli bowiem wątpliwości dotyczące tego, czy lepsze jest dopracowywanie planu 

projektu, czy jego wdrażanie. Uczestnicy najbardziej obawiali się o bezstronność i niezależność 

– w związku z tym sugerują, aby w kolejnych edycjach zadbać o to, aby komentarze osoby 

prowadzącej galę były całkowicie obiektywne i nieukazujące prywatnej opinii na temat 

poszczególnych projektów, zaś jurorzy w żaden sposób niezwiązani z zespołami projektowymi. 

Ogólna ocena projektu „Popularyzacja nie boli” dokonana przez jego uczestników za 

pośrednictwem ankiety ewaluacyjnej w formule online wyniosła 7,93 (max. 10,0). Nieco niższe 

wyniki odnotowano przy ocenie swojego zaangażowania (7,86) oraz ocenie gali finałowej 

(7,43). Wyniki te – konsekwentnie utrzymujące się na satysfakcjonującym poziomie – 

wskazują jednoznacznie na wysoki poziom organizowanego projektu. Wśród odpowiedzi na 

pytanie: „Czy uważasz, że projekt przyczynił się do zwiększenia Twojej wiedzy i umiejętności 

z zakresu popularyzacji nauki? Jeśli tak to w jakim stopniu? Jeśli nie to dlaczego?” pojawiały 

się między innymi następujące:  

 „Tak, znacząco. Przede wszystkim zrozumiałam, że <popularyzacja nie boli> i ja też 

mam predyspozycje, by popularyzować naukę”; 

 „Projekt bardzo mocno przyczynił się do powiększenia mojej wiedzy i umiejętności 

w zakresie popularyzacji nauki. Otworzył mi oczy na różne możliwości i pozwolił 

poznać osoby, które aktywnie działają już w popularyzowaniu nauki”; 



 „Projekt ten jest niezwykły i bardzo potrzebny. Stworzenie takiej przestrzeni wymiany 

wiedzy i doświadczeń, to coś bardzo ważnego w społeczności akademickiej. Samo 

słowo dziękuję nie jest w stanie wyrazić mojej wdzięczności za to, że mogłam 

uczestniczyć w tym projekcie i spotkać tak cudownych ludzi, ale DZIĘKUJĘ”.  

Środowisko popularyzatorów wbrew pozorom jest bardzo hermetyczne, czego 

w różnorakim stopniu dowiedzieli się zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy projektu. 

Okazało się także, że nauki społeczne i humanistyczne są pod tym względem mocno 

niedowartościowane. Warto byłoby więc rozważyć, czy działania popularyzatorów 

i podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji przynajmniej w jakimś stopniu nie powinno zostać 

rozdzielone ze względu na poszczególne dyscypliny nauki. Warto rozważyć również to, czy na 

przyszłość lepszym rozwiązaniem nie byłoby zorganizowanie osobnych zajęć dla studentów 

i doktorantów, którzy znacznie różnili się od siebie poziomem umiejętności w zakresie 

popularyzacji nauki. Kolejna edycja projektu – a także inne przedsięwzięcia powstałe na bazie 

niniejszego projektu, zrzeszającego młodych i obiecujących popularyzatorów nauki – jest 

wobec powyższych nie tylko mglistym marzeniem, ale i pieśnią przyszłości, w którą wierzą 

zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy projektu „Popularyzacja nie boli”.  


