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Przyznano Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej
Zaszczytne wyróżnienia, cieszące się opinią najważniejszej nagrody naukowej w Polsce i zwane
często polskimi Noblami, przyznane zostały po raz czternasty. Wysokość nagrody wynosi 100 tys. zł.

"Przyznawane są wybitnym uczonym za osiągnięcia i odkrycia (z ostatnich czterech lat) stanowiące
istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce
miejsce w nauce światowej" - przypomina Marczuk.
Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyznawane są w czterech dziedzinach: w naukach
humanistycznych i społecznych, naukach przyrodniczych i medycznych, naukach ścisłych oraz
naukach technicznych.
Prof. Karol Myśliwiec z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie został laureatem
w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Nagrodzono go za odkrycie grobowca wezyra
Merefnebefa w egipskiej nekropoli w Sakkarze, udokumentowane w monografii „The Tomb of
Merefnebef" (2004).
Laureatem w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych została prof. Zofia Kielan-Jaworowska
z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie. Jak tłumaczy Elżbieta Marczuk, uhonorowano ją za
twórczą syntezę badań nad mezozoiczną ewolucją ssaków przedstawioną w fundamentalnym dziele
„Mammals from the Age of Dinosaurus" (2004).
Prof. Roman Słowiński z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej został laureatem Nagrody
FNP w dziedzinie nauk technicznych. Nagrodzono go za opracowanie metodyki komputerowego
wspomagania decyzji podejmowanych na podstawie niepełnych danych.
W dziedzinie nauk ścisłych nagrody nie przyznano.
Nagrody FNP zostaną wręczone 6 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.
PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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