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SUKcESY NaSZYch PRacOWNIKÓW

styPendiuM fundacJi na rzecz nauki 
PolskieJ

sukcesy zielonogórskich astronoMów

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 pełnego 
poświęcenia się pracy badawczej. Prof. Błogowski ma 30 
lat - przyznano mu stypendium z dziedziny: medycyna kli-
niczna. Wysokość stypendium to 28 tys. zł, a laureat może 
go przeznaczyć na dowolny cel (niekoniecznie na badania 
naukowe). Warto podkreślić fakt, że prof. Błogowski zo-
stał laureatem tego konkursu już po raz drugi. Po raz 
pierwszy otrzymał stypendium dla młodych, wybitnych na-
ukowców dokładnie rok temu. Nie jest to jedyny sukces 
młodego profesora w tym roku. W konkursie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego JUVENTUS PLUS prof. W. 
Błogowski na realizację projektu pt. Analiza wybranych 
aspektów patogenezy nowotworów żołądka u ludzi otrzy-
mał grant w wysokości 300 tys. zł. Z tym, że te środki mu-
szą być przeznaczone na konkretne badania naukowe.

Jest to już 23. edycja konkursu w programie START. Fun-
dacja na rzecz Nauki Polskiej w tym roku wyłoniła 130 
laureatów - młodych, wybitnych uczonych na starcie 
kariery naukowej. Tegoroczni stypendyści zostali wybrani 
spośród 1241 kandydatów. W konkursie startowali zarów-
no kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, 
jak również stypendyści z ubiegłego roku przedłużający 
stypendium.

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laure-
atom programu START odbyła się 23 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 habilitowanym. 
od października 2013 r. pracuje na stanowisku profesora 
UZ na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Błogowski jest lau-
reatem prestiżowej nagrody naukowej Polityki za 2012 r. W 
konkursie Scopus-Perspektywy Young Researcher Excellen-
ce Award został, również w 2012 r., uznany za najlepsze-
go młodego polskiego naukowca. Jury wybrało go spośród 
ponad stu kandydatów zgłoszonych do tej edycji konkursu.
Mimo tak młodego wieku ma na swoim koncie wiele mię-
dzynarodowych publikacji w liczących się klinicznych cza-
sopismach naukowych. 

Ewa Sapeńko

Jak donosi na swojej stronie internetowej agencja ko-
smiczna NASA, pracownik Instytutu Astronomii Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego - dr Roberto Mignani wraz ze współ-
pracownikami wyjaśnił zaskakujące zachowanie magnetara 
o nazwie SGR 1745-2900, który obiega monstrualną czarną 
dziurę znajdującą się w centrum naszej Galaktyki. Magne-
tar ten znajduje się zaledwie 0.3 roku świetlnego (nieco 
ponad 3 biliony kilometrów) od super-masywnej czarnej 
dziury i obiega ją z okresem około tysiąca lat.

Jest też, jak do tej pory, jedyną znaną nam gwiazdą neu-
tronową znajdującą się w samym centrum Drogi Mlecznej, 
i jedyną gwiazdą neutronową obiegającą czarną dziurę.

Magnetar to gwiazda neutronowa, która raz na jakiś czas 
rozbłyska emitując promieniowanie rentgenowskie, które 
wyłapywane jest przez krążące wokół Ziemi satelitarne te-
leskopy. Większość tego typu obiektów świeci tylko przez 
kilka miesięcy po rozbłysku, po czym gaśnie, natomiast 
SGR 1745-2900 widoczny jest niemal bez przerwy od roz-
błysku z kwietnia 2013 r., podczas którego został odkryty.

Analiza przeprowadzona przez dr. Mignani i jego współ-
pracowników wyjaśnia, dlaczego SGR J1745-2900 gaśnie 
wolniej niż podobne obiekty znajdujące się w innych czę-
ściach naszej Galaktyki. Okazuje się że temperatura tego 
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