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go poświęcenia się pracy badawczej. Prof. Błogowski ma  
29 lat - przyznano mu stypendium z dziedziny: medycyna 
kliniczna. Wysokość stypendium to 28 tys. zł. Laureat może 
go przeznaczyć na dowolny cel.

Jest to już 22. edycja konkursu w programie START. 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w tym roku wyłoniła 
136 laureatów - młodych, wybitnych uczonych na starcie 
kariery naukowej. Tegoroczni stypendyści zostali wybrani 
spośród 1250 kandydatów. Współczynnik sukcesu w konkur-
sie wyniósł 10,9 proc., a startowali w nim zarówno kandyda-
ci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również 
stypendyści z ubiegłego roku przedłużający stypendium. 

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laure-
atom programu START odbędzie się 31 maja br. na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Adresatami Programu START są wybitni młodzi uczeni ze 
znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy 
nie przekroczyli 30. roku życia w roku składania wniosku, 
są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub dok-
tora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej 
instytucji, do której celów statutowych należy prowadze-
nie badań naukowych i mają dorobek udokumentowany pu-
blikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych 
lub pozycje książkowe). 

Dr hab. Wojciech Błogowski, prof. UZ skończył studia 
medyczne w wieku 24 lat. Doktorat obronił trzy lata 
później, a jako 28-latek został doktorem habilitowa-
nym. Od października ubiegłego roku pracuje na stano-
wisku profesora UZ na Wydziale Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. 
Błogowski jest laureatem prestiżowej nagrody naukowej 
Polityki za 2012 rok. W konkursie Scopus-Perspektywy 
Young Researcher Excellence Award został, również w 2012 
r., uznany za najlepszego młodego polskiego naukowca. 
Jury wybrało go spośród ponad stu kandydatów zgłoszo-
nych do tej edycji konkursu.

Mimo tak młodego wieku ma na swoim koncie wiele mię-
dzynarodowych publikacji w liczących się klinicznych 
czasopismach naukowych. Niedawno na Uniwersytecie 
Zielonogórskim przedstawiciele japońskiej fundacji Tanita 

stypendium fnp dla 
prof. w. błogowskiego

Dr hab. Wojciech Błogowski, profesor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego został laureatem konkursu Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej START, którego celem jest wyróżnie-
nie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do 
dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełne-

Laur  
z gaju akademosa

Miło nam poinformować, że prof. Pola Kuleczka za wy-
bitne zasługi wniesione w rozwój nauki polskiej i działal-
ność społeczną otrzymała Laur z Gaju Akademosa.

Wyróżnienie to w imieniu Nadwiślańskiego Towarzystwa 
Literackiego Sodalitas Litteraria Vistulana w Sopocie przy-
znała Kapituła pod przewodnictwem red. Edwina Kozłow-
skiego.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!
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