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Kraków – warto wiedzieć

Ośrodek Konferencyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach gościł w dniach 24–27 maja br.
uczestników kolejnego Zjazdu Stypendystów Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej.
– Będzie to spotkanie szczególne – w związku
z rozszerzeniem naszego Klubu w spotkaniu uczestniczyć
będą nie tylko beneficjenci programów Kolumb, Focus,
Homing /Homing Plus, Team, Welcome, ale również programu Mistrz – zapowiedział Artur Czupryn z Instytutu
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, prezes
Klubu Stypendystów FNP. – Korzystając z okazji Zjazdu
w Krakowie – organizowana jest sesja panelowa oraz
sesja interaktywnych spotkań z przedstawicielami Dyrekcji
i Rady Narodowego Centrum Nauki. Emocji dostarczy
nam, jak co roku, finał Konkursu o Nagrodę im. Artura
Rojszczaka.
Opiekunem Nagrody im. Artura Rojszczaka jest
Joanna Rutkowska z Instytutu Nauk o Środowisku UJ.
– Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł netto), przyznawaną corocznie
młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu
ostatnich pięciu lat i którzy poza wybitnymi osiągnięciami
naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier
i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez
Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Kolegi, znako
mitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu – informuje Joanna Rutkowska. – Pierwszy
raz Nagrodę przyznano w 2006 roku. Otrzymała ją Ewa
Kocój z UJ.

Artur Czupryn,
prezes Klubu,
witał serdecznie
gości uroczystości:
matkę Artura Rojszczaka
– panią Jadwigę Rojszczak
i córkę – Dominikę
Rojszczak
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25 maja w Przegorzałach odbył się finał tegorocznego konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. W finale
znalazły się trzy osoby. Tomasz Gackowski z Instytutu
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżniony za odwagę w badaniu zagadnień zaniedbanych
i wykorzystanie wiedzy w służbie dla drugiego człowieka. Krzysztof Mazur z Biura Rektora UJ, wyróżniony
za wspieranie kultury pamięci poprzez nowoczesne metody edukacyjne, promujące pozytywne wartości i wzorce. Ryszard Praszkier z Instytutu Studiów Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżniony za łączenie
nauki z działaniami na rzecz mobilizacji społeczności
lokalnych w sytuacjach problemowych.
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Idą młodzi

Zgodnie z tradycją nominowani kandydaci w krótkich
wystąpieniach przedstawili zarówno swoje zainteresowania naukowe, jak i działania o charakterze społecznym,
po czym w czasie zamkniętej (trwającej ponad godzinę!)
dyskusji Klub wyłonił laureata Nagrody. Tym razem został
nim Krzysztof Mazur.

Joanna Rutkowska i Artur Czupryn wręczają nagrodę
Krzysztofowi Mazurowi

Krzysztof Mazur ukończył politologię oraz filozofię
w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego
zainteresowania naukowe dotyczą tożsamości człowieka i społeczeństwa w kontekście historii najnowszej.
Rozprawa doktorska poświęcona była myśli politycznej
ruchu społecznego Solidarność w pierwszym okresie
działalności. Laureat – jak stwierdzono w oficjalnej informacji – nawiązuje do etosu dziewiętnastowiecznych
niepokornych, którzy łączyli działalność naukową z obowiązkiem zaangażowania społecznego. Był między innymi koordynatorem projektów w Fundacji „Instytut Tertio
Millennio” i w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Był także członkiem zespołu „Kultura pamięci – tożsamość Małopolski”. Od 2002 roku jest członkiem redakcji kwartalnika „Pressje”, a od 2008 roku prezesem
Klubu Jagiellońskiego. Jest pełnomocnikiem rektora UJ
ds. Szkoły im. Pawła Włodkowica. Celem jego działalności
w tym zakresie jest uczynienie z Krakowa i Małopolski
międzynarodowego centrum badawczo-edukacyjnego zaj
mującego się prawami człowieka.

*

Klub Stypendystów FNP został założony podczas
zainicjowanego przez Fundację spotkania laureatów
wszystkich dotychczasowych edycji konkursu na stypendia zagraniczne dla młodych doktorów, co miało miejsce
w 2000 roku w Jeziorach k. Poznania. Początkowo miał
charakter nieformalnej grupy, skupiającej środowisko
młodych, wybijających się naukowców, którzy odbyli finansowany przez Fundację podoktorski staż w prestiżowym ośrodku zagranicznym. W kwietniu 2003 roku
Klub został zarejestrowany jako stowarzyszenie. Do jego
celów należą: interdyscyplinarna i międzypokoleniowa
integracja stypendystów FNP, działania wspierające naukę i propagujące etos naukowca oraz nauczyciela, krzewienie dobrej praktyki naukowej, podnoszenie kwalifikacji,
a także wzajemna pomoc w sytuacjach losowych.
Krakowskie spotkanie zakończył „Koktajl naukowy Klubu”, zatytułowany „W czym miał rację, a w czym
się mylił Stanisław Lem?”. Miniwykłady rozpoczynające
dyskusję przedstawili profesorowie Krzysztof Fiałkowski
i Jerzy Vetulani.
MARIAN NOWY

