KLUB STYPENDYSTÓW ZAGRANICZNYCH FNP

Jabłonna
2009
29 - 31 MAJA

RELACJA ZE SPOTKANIA

SPOTKANIE STYPENDYSTÓW FNP - JABŁONNA 2009

Doroczne spotkanie Klubu Stypendystów,
odbyło się tym razem w Pałacu w Jabłonnie
niedaleko Warszawy, w dniach 29 - 31 maja
2009 r.
Prezentujemy program spotkania, streszczenia
wystąpień oraz dokumentację fotograficzną
formalnych i mniej formalnych punktów
programu.
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Piatek,
29 maja
,
15.00
Dyskusja o reformie polskiej nauki,
perspektywie młodych ludzi, nowej polityce
instytucji naukowych
W dyskusji udział wzięli zaproszeni goście:
• Prof. Kazimierz Stępień, Przewodniczący
Rady Nauki
• Krzysztof Gulda, Dyrektor Departamentu
Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
• Dr Dominik Antonowicz, doradca
w Gabinecie Politycznym Minister Nauki
B. Kudryckiej
• Dr Jakub Wojnarowski, Dyrektor
ds. Działalności Programowej FNP
• Prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej
• Prof. Jerzy Herbich, Dyrektor Instytutu
Chemii Fizycznej PAN
• Prof. Karol Grela, Instytut Chemii Fizycznej
oraz Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego
• Dr. Maciej Wojtkowski, Instytut Fizyki,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sala Mauretańska
17.30
Wykład zaproszonego gościa: „Przyczyny
globalnego kryzysu finansowego”
prof. Andrzej Sławiński
Szkoła Główna Handlowa,
członek Rady Polityki Pieniężnej
wykład o zawirowaniach ekonomicznych
w okresie kryzysu i nie tylko
Sala Mauretańska
18.30
Bankiet
Sala Balowa
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Relacja z dyskusji ukazała się w „Sprawach
Nauki“ – publikacji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (nr 5, maj 2009).
Kopia artykułu zamieszczona jest w dalszej
części niniejszego sprawozdania, na str. 16.
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Sobota, 30 maja
8.45-11.00
Walne zebranie Klubu Stypendystów
sprawozdanie i przyjęcie absolutorium dla
dotychczasowego zarządu
dyskusja o przyszłości Klubu
Sala Konferencyjna
11.15-13.15
Sesja Darwinowska I
Sala Konferencyjna

17.45
Rozmowy: Stypendyści-Fundacja
dyskusja o programach stypendialnych,
próba oceny, plany; mobilność młodych
naukowców; przyszłość Klubu
Sala Konferencyjna

19.00
Spotkanie towarzyskie przy grillu
Ogrody pałacowe

prof. Jerzy Dzik, Uniwersytet Warszawski
oraz Instytut Paleobiologii PAN
wykład inauguracyjny
„Początki życia na Ziemi”
prof. Paweł Koteja,
Uniwersytet Jagieloński
„Chwycić Darwina za rogi: Ewolucja
eksperymentalna”

14.15-17.30
Sesja Darwinowska II
Sala Konferencyjna
prof. Jacek Radwan, UJ
(Program FNP Mistrz)
„Ewolucja atrakcyjności płciowej”
dr Joanna Rutkowska, UJ
„Lepiej mieć syna czy córkę?“
prof. Tomek Osiejuk, UAM
„Nie tylko geny... ewolucja kulturowa na
przykładzie śpiewu ptaków“
prof. Piotr Tryjanowski, UAM
„Dylemat szybkiego wyboru – czyli na co
patrzą samice?”
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Sesja Darwinowska
STRESZCZENIA

„Początki życia na Ziemi”
prof. Jerzy Dzik, Instytut Paleobiologii PAN; UW

Jeszcze parędziesiąt lat temu dobrze udokumentowane
interpretacje historii świata organizmów sięgały w przeszłość
zaledwie do wczesnego kambru, czyli około 540 milionów lat
wstecz. Wiedza o początkach świata zwierzęcego opierała
się na znaleziskach mineralnych szczątków szkieletowych, a
świat najdawniejszych roślin poznawany mógł być jedynie na
podstawie jednokomór-kowych struktur przetrwalnikowych.
Zdawało się, że początek kambru, kiedy pojawiła się obfitość
mineralnych szkieletów, to nagła ewolucyjna eksplozja życia,
zaś niewyraźne odciski organizmów ze skał powstałych w
czasach poprzedzających to zdarzenie reprezentują sobą
meduzy, pierścienice czy koralowce – grupy zwierząt
tradycyjnie, acz niesłusznie, uważane za najpierwotniejsze
wśród dziś żyjących. Nowe techniki pozyskiwania informacji
o anatomii pradawnych organizmów i liczne znaleziska
nadzwyczajnie zachowanych skamieniałości doprowadziły do
zupełnego przekształcenia obrazu wczesnej ewolucji świata
żywego. Dziś wiemy, że „rewolucja” z początku kambru
odnosi się bardziej do zmiany warunków tworzenia się
skamieniałości, niż rzeczywistych przemian świata żywego.
Przemiany te okazały się zresztą sprzeczne z wyobrażeniami
klasycznej biologii, łatwo je natomiast uzgodnić z danymi
filogenetyki molekularnej. Wiarygodny paleontologiczny zapis
zdarzeń sięga dziś w przeszłość około dwu miliardów lat.
Wciąż jednak dziedziną luźnych spekulacji pozostają
początki życia, a dane geologiczne są zbyt skąpe, by ująć
w ryzy wyobraźnię biologów.

„Chwycić Darwina za rogi: Ewolucja
eksperymentalna”
prof. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagieloński

płciową samców, a związana z ich posiadaniem obniżona
przeżywalność jest kompensowana wyższym sukcesem
rozrodczym. Choć opisano wiele przykładów
potwierdzających poprawność tej hipotezy, pytanie,
dlaczego właściwie samicom podobają się ozdoby samców
pozostaje nierozstrzygnięte. Przestawię istniejące hipotezy
oraz swój wkład w próbę wyjaśnienia tej kwestii.

„Lepiej mieć syna czy córkę?“
dr Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagieloński
Jakościowe i ilościowe zróżnicowanie inwestycji
w potomstwo obu płci jest jednym z najbardziej
inspirujących zagadnień w ekologii ewolucyjnej.
Na przykładzie modelowych gatunków ptaków i ssaków
(w tym człowieka) omówię różne przyczyny i konsekwencje
zróżnicowanej inwestycji matek w synów i córki.

„Nie tylko geny... ewolucja kulturowa na przykładzie
śpiewu ptaków“
prof. Tomasz Osiejuk, Uniwersytet A. Mickiewicza
Wystarczyłoby rozdzielić pary bliźniaków jednojajowych i
posłać połowę do West Point a połowę do zakonu żeby
przekonać się, iż wychowanie może mieć całkiem spory
wpływ na dostosowanie osobników. U szeregu grup zwierząt
(poza człowiekiem) stwierdzono, iż pewne zachowania są
przekazywane drogą kulturową w procesie uczenia się
poprzez naśladowanie innych osobników. Tak przekazywany
jest śpiew u kilku dużych taksonów ptaków, głosy godowe
waleni czy zwyczaje żerowiskowe u wielu socjalnych
ssaków. Czy jednak tak przekazywana informacja
rzeczywiście może skutecznie wpływać na ewolucję zwierząt
czy też kultura zawsze trzymana jest na smyczy genów? Na
przykładzie badań nad śpiewem u ptaków pokażę jak
ewolucja kulturowa może wpływać na różnicowanie się
populacji tych zwierząt i jak bioróżnorodność obserwowana
na poziomie niedziedziczonych genetycznie cech może być
przydatna w ochronie gatunków.

Darwinowska teoria ewolucji uchodzi powszechnie
za jedno z największych osiągnięć nauki, ale zarazem jest
też z różnych powodów postrzegana jako metodologicznie "słaba". Karl Popper nie uważał jej za teorię naukową
w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo nie spełniała
kryterium "falsyfikowalności" - zaproponowanego przez
niego probierza naukowości teorii. Nie tylko filozofowiemetodolodzy, ale sami uczeni-praktycy postrzegają
biologię ewolucyjną jako naukę mniej "twardą" niż np.
„Dylemat szybkiego wyboru – czyli na co patrzą
fizyka czy biologia molekularna. Za takimi ocenami kryje
samice?“
się przekonanie, że teorii ewolucji nie da się testować
eksperymentalnie. W wystąpieniu pokażę, że szczegółowe prof. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet A. Mickiewicza
Klasyczne eksperymenty w ekologii ewolucyjnej (ale też
hipotezy stawiane w ramach teorii ewolucji nie tylko
psychologii ewolucyjnej i w badaniach behawioralnych)
mogą, ale faktycznie są poddawane testom w
polegały na eksperymentalnej zmianie cech płciowych
rygorystycznych eksperymentach.
samca i obserwacji jak na to zareagują samice. Reguła była
zasadniczo prosta – wolą samców z ornamentami. Ale co
“Ewolucja atrakcyjności płciowej”
w przypadku gdy trudo się zdecydować czy samiec ma być
prof. Jacek Radwan, Uniwersytet Jagieloński
biedny i uczciwy, czy raczej zamożny, ale za to drań? W serii
Konsekwencją różnicy wielkość i ilości gamet między
badań ekeperymentalnych wykonanych na pewnych dość
płciami jest silna konkurencja rozrodcza między samcami.
słabo poznanych, aczkolwiek fantastycznych ptakach –
Istnieniem tej konkurencji tłumaczył Darwin ewolucję
dzierzbach, pokazujemy, że ... trzeba być i pięknym i
cech, takich jak poroża czy jaskrawe ubarwienie samców,
bogatym ... ale choć uwielbiają to samice, to denerwuje
które obniżając szanse na przeżycie osobników stanowiły
to inne samce.
wyzwanie dla teorii doboru naturalnego. Zdaniem Darwina
cechy o charakterze ozdobnym zwiększają atrakcyjność
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Uczestnicy już się zjeżdżają ...

Dyskusja na temat reformy nauki – zaproszeni goście
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Dyskusja na temat reformy nauki – klubowicze
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Rozmowy do późna w nocy (a nawet do rana) ...

Dyskusja o Klubie
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... i w czasie grilla
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Niedziela, 31 maja
9.00-11.50
Finał Konkursu o Nagrodę Artura Rojszczaka
prowadzi Opiekun Nagrody prof. Paweł Koteja
Oranżeria
Wykład wprowadzający o filozofii i twórczości
naukowej Artura Rojszczaka
prof. Ireneusz Ziemiński
Przesłuchania trzech kandydatów
(przedstawienie sylwetki naukowej
finalistów, prezentacje własne oraz pytania
w otwartej dyskusji)
Dr Magdalena Szubielska z Katedry
Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, wyróżniona
za pomoc osobom niewidomym, promocję
amatorskiego ruchu artystycznego
i współpracę z Telewizją Polską.
Dr Błażej Błażejowski z Instytut Paleobiologii
PAN, za pełne pasji popularyzowanie nauki
w szkołach wiejskich i kształtowanie etycznego
poglądu na świat.
Dr Marcin Kilanowski z Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wyróżniony
za działalność edukacyjną i charytatywną
na rzecz dzieci z domu dziecka i dzieci
autystycznych.

Paweł Koteja

Członkowie Klubu zdecydowali, by tegoroczną
Nagrodę im. Artura Rojszczaka przyznać
dr Błażejowi Błażejowskiemu.
Pan dr Błażej Błażejowski jest paleontologiem
i geologiem, który z wielką pasją łączy pracę
naukową z działalnością popularyzacyjną wśród
dzieci. Prowadzi serie wykładów i zajęć
interaktywnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, współpracuje z kinem
IMAX, przygotował lekcje dla ogólnopolskich
programów edukacyjnych, współorganizował
konferencję metodyczną dla nauczycieli.
Opierając się o własne doświadczenia zdobyte
w Arktyce i Antarktyce, dr Bałażejowski
pokazuje młodym ludziom, że nauka jest
ciekawa i fascynująca, a jej poznawanie jest
przygodą intelektualną i przyjemnością.
Jego działania popularyzatorskie zmierzają nie
tylko do samego przekazania wiedzy na
pasjonujące go tematy, ale też do kształtowania
przekonania, że wiedza i zrozumienie metody
naukowej ma ogromne znaczenie cywilizacyjne,
że daje możliwość racjonalnego wyboru, a więc
przynosi prawdziwą wolność.

Błażej Błażejowski, Magdalena Szubielska, Marcin Kilanowski
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Prezentacja kandydatów

... spotkanie pod palmami
13

SPOTKANIE STYPENDYSTÓW FNP - JABŁONNA 2009

12.00-14.00
Walne zebranie czonków Klubu - cz. II
wybór nowego zarządu oraz kontynuacja
dyskusji o Klubie
Oranżeria
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Informacje
DODATKOWE

Finansowanie
Koszty organizacji naszego spotkania
pokrywane są przez uczestników spotkania
(opłata rejestracyjna) oraz z dotacji
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, za co
Fundacji bardzo serdecznie dziękujemy.
Nagroda im. Artura Rojszczaka pokrywana
jest w połowie ze składek członków Klubu,
w drugiej zaś z dotacji z FNP.
Zakwaterowanie i wyżywienie
Uczestnicy mieli zapewnione
zakwaterowanie w zabytkowym Budynku
Prymasowskim sąsiadującym z Pałacem,
zaś wyżywienie w restauracji pałacowej.
Adres miejsca spotkania
Pałac w Jabłonnie
ul. Modlińska 105
05-110 Jabłonna
woj. mazowieckie
tel. (22) 782 54 89

Kontakt z Klubem
Klub Stypendystów Zagranicznych
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
email: zarzad@ksz–fnp.org
www.ksz-fnp.org

Spotkanie zorganizowali Artur Czupryn
i Piotr Garstecki

KSZ jest stowarzyszeniem zarejestrowanym
w KRS pod numerem 159276
NIP 5213383654
REGON 015855276

Przypisy KSZ:
urawniłowka (nieuzasadnione, niesłuszne) zrównywanie, ujednolicanie, podciąganie pod szablon, zwł.
wynagrodzeń za pracę (bez uwzględnienia jej jakości i ilości).
Etym. - ros. 'jw.' od urawniát ' zrównywać, niwelować' od ráwnyj 'równy; jednakowy'.
(na podstwie Słownika Wyrazów Obcych Władysława Kopalińskiego)



Sprawozdanie przygotowali Joanna Rutkowska i Artur Czupryn.
Wykorzystano zdjęcia Grzegorza Litwinienki oraz Pałacu w Jabłonnie.

