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NAUKA - ŚWIAT BEZ GRANIC

Ciekawość otaczającego świata i chęć zrozumienia 
mechanizmów nim rządzących towarzyszyła 
ludziom od zawsze. To właśnie potrzeba 
poznania inspirowała rozwój naukowych 
talentów, powstanie przełomowych wynalazków, 
rewolucyjnych idei czy innowacyjnych rozwiązań.  
Czym jednak jest talent?

Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby 
go wykorzystać. Jestem przekonana, że utalentowanych i odważnych 
ludzi w Polsce nie brakuje. Świadczą o tym sukcesy młodych 
Polaków osiągane w prestiżowych międzynarodowych konkursach  
czy turniejach przedmiotowych. W 2021 roku polscy uczniowie zdobyli aż 
15 medali na międzynarodowych olimpiadach z przedmiotów ścisłych 
takich jak matematyka, fizyka oraz biologia. Osób o takim potencjale 
w Polsce jest bardzo dużo – trzeba tylko stworzyć im możliwości  
do rozwoju i zgłębiania naukowych pasji. Potrzeba 
wsparcia młodych, zdolnych ludzi sprawiła, że w 2014 r.  
z inicjatywy Funacji Adamed, zdecydowaliśmy się powołać program 
naukowo-edukacyjny ADAMED SmartUP. Talent, aby mógł istnieć, 
trzeba bowiem rozwijać i szlifować jak diament.

Firma Adamed, która od podstaw powstała dzięki własnej myśli 
naukowej i patentom, dokłada szczególnych starań, by stworzyć 
polskiej myśli naukowej jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju. 
Jest również przykładem, że tworzenie innowacji w Polsce jest możliwe. 

To szczególnie ważny obszar, ponieważ w dobie tak silnej globalizacji 
kraje o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego mają rozwinięte 
gałęzie przemysłu wysokich technologii, gałęzie innowacyjne, takie jak 
farmacja, biotechnologia czy przemysł IT, które oparte są właśnie na 
naukach ścisłych. Rozwój tych branż nie jest możliwy bez współpracy 
nauki i biznesu. Rozwój nauki z kolei nie jest możliwy bez rozwoju 
talentów oraz ludzi z pasją.

Jak mawiał Blaise Pascal nawet „przypadkowe odkrycia zdarzają się 
tylko umysłom przygotowanym”. Właśnie w celu wspomnianego 
„przygotowania polskich młodych umysłów” do tworzenia 
przełomowych odkryć, powstał program ADAMED SmartUP.
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ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny skierowany 
do uczniów w wieku 14-18 lat, zainteresowanych naukami ścisłymi 
i przyrodniczymi. W ramach naszej inicjatywy wspieramy szczególnie 
uzdolnioną młodzież z całej Polski oraz umożliwiamy jej rozwój 
własnych pasji pod skrzydłami doświadczonych praktyków i cenionych 
naukowców. Podstawę działań stanowi program stypendialny, do 
którego corocznie rejestruje się kilka tysięcy uczniów zainteresowanych 
udziałem w innowacyjnym obozie naukowym. Laureaci nagrody 
głównej  otrzymują pakiet konsultacji edukacyjnych, a najlepsi 
spośród nich dodatkowe wsparcie finansowe.

Dotychczas program ADAMED SmartUP został objęty m.in. 
honorowym patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra 
Rozwoju i Technologii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Instytutu Badań Edukacyjnych, Narodowego Centrum Nauki, Polskiej 
Akademii Nauk, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Morskiej w 
Szczecinie. 
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ORGANIZATOR PROGRAMU ADAMED SMARTUP

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Adamed, stworzona by wspierać rozwój utalentowanej młodzieży oraz 
popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze. Od lat szerzy ideę współpracy oraz integruje środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, medyczny  
i biotechnologiczny, jak również wzmacnia współpracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach. W 2020 r. Fundacja zainicjowała też w tym celu 
nowy program Adamed Expert Fundacja.

Fundacja Adamed została powołana do życia w 2014 r. przez Adamed, czyli polską firmę farmaceutyczno-biotechnologiczną z ponad 30-letnim 
doświadczeniem, powstałą na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Dla Adamedu badania i rozwój to kluczowe filary, na których 
opiera swoją działalność. 

Dotychczasowa praca Fundacji Adamed została doceniona licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.:
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FUNDACJA ADAMED
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AMBASADOR 

Laureat szeregu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, m.in. Olimpiady 
Matematycznej Gimnazjalistów (2014 r.), International Schools Mathematics 
Teachers Foundation Math Competition oraz Cambridge Chemistry Challenge 
(2015 r.). Zdobywca złotego medalu w brytyjskiej Olimpiadzie Fizycznej w 2015 r.
 
Pasją Michała Adamkiewicza jest inżynieria – w wieku 12 lat zbudował drukarkę 
3D, opracował również urządzenie pomagające niewidomym poruszać się  
w nieznanym terenie.

Od młodego wieku uczestniczył w wakacyjnych kursach organizowanych przez 
Johns Hopkins Center for Talented Youth oraz wziął udział w London International 
Youth Science Forum. Dzięki udziałowi w tych projektach Michał Adamkiewicz 
wpadł na pomysł realizacji podobnego programu w Polsce. W ten sposób powstał 
ADAMED SmartUP, program edukacyjny wspierający utalentowaną młodzież 
w Polsce.
 
Michał otrzymał oferty studiowania na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie 
Stanforda, Uniwersytecie w Cambridge. Wybrał Stanford. Podczas studiów 
licencjackich prowadził uniwersytecki klub robotyki oraz dołączył do grupy 
TBP najlepszych studentów inżynieryjnych. Obecnie pracuje nad magisterium  
i prowadzi badania z dziedziny percepcji oraz kontroli robotycznej. Podczas letnich 
wakacji angażuje się w różne projekty – pracował m.in. nad sztuczną inteligencją 
w firmie Nvidia oraz w startupie, tworząc nową generację samosterujących się 
samolotów. Po zakończeniu studiów planuje wrócić do Polski.

ZARZĄD FUNDACJI ADAMED

ZESPÓŁ FUNDACJI ADAMED

Małgorzata Adamkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji

Anna Falak

Maciej Adamkiewicz
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Martyna Strupczewska

Katarzyna Dubno
Członek Zarządu Fundacji

Zofia Tyszkiewicz  Larysa Żuchowska
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HISTORIA PROGRAMU ADAMED SMARTUP

1. edycja programu ADAMED SmartUP została zainaugurowana  
17 października 2014 r. debatą naukową, która pozwoliła  
uczestnikom zapoznać się z ideą tej inicjatywy.

ADAMED SmartUP to nie tylko program stypendialny, ale także bezpłatne 
warsztaty kierowane do szerokiego grona młodych pasjonatów nauki. Do 
tej pory zorganizowaliśmy m.in. 7 edycji warsztatów ADAMED SmartUP 
Academy we współpracy z Politechniką Warszawską, współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej oraz cykl otwartych webinarów. W ramach 
programu powstały również 2 sezony podcastu.

Co roku, spośród grona laureatów, wyróżniamy najzdolniejszych  
i nagradzamy ich stypendium finansowym. Do tej pory takie 
wsparcie otrzymało 21 absolwentów programu.

Od tego momentu, w okresie wakacyjnym, zorganizowaliśmy 8 obozów 
naukowych ADAMED SmartUP, w których uczestniczyło 400 uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

Dotychczas, w ramach ośmiu edycji programu, wyłoniliśmy 80 laureatów 
nagrody głównej, którzy przez kolejny rok od otrzymania wyróżnienia 
uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach edukacyjnych i rozwijali się pod 
okiem doświadczonych naukowców.

Współpracujemy także ze szkołami w całej Polsce. Corocznie, jesienią i zimą 
odwiedzamy je podczas roadshow programu ADAMED SmartUP. 
Wybrane placówki oraz nauczycieli nagrodziliśmy i wyposażyliśmy także  
w potrzebny sprzęt naukowy w ramach organizowanych konkursów: 
w 2015 roku „Wygraj wyposażenie laboratorium dla Twojej szkoły”, w 2016 
roku „30 laboratoriów na 30-lecie Adamedu” oraz w 2018 roku „Konkursu 
dla szkół ponadpodstawowych ADAMED SmartUP”.
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PROF. DR HAB. MAREK KULUS
Kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
(WUM) oraz Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zainteresowania kliniczne i naukowe Profesora 
koncentrują się wokół problemów dotyczących pneumonologii i alergologii dziecięcej. Jest autorem lub 
współautorem ok. 180 prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Recenzent 
grantów naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pisze również artykuły do specjalistycznych 
czasopism naukowych. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie nagradzany przez 
Rektora WUM. Profesor Kulus jest członkiem wielu stowarzyszeń i towarzystw medycznych, m.in. Rady Naukowej 
Instytutu Gruźlicy, Komitetu Nauk Klinicznych PAN, European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 
American Thoracic Society.

RADA NAUKOWA PROGRAMU

PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ GÓRSKI
Immunolog, profesor nauk medycznych, kierownik Zakładu Terapii Fagowej w Instytucie Immunologii  
i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (PAN) we Wrocławiu, członek rzeczywisty PAN  
i czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor Górski pełni również funkcję redaktora naczelnego periodyku 
„Archivum Immunologiae & Therapiae Experimentalis”. Były Rektor WUM, w latach 2007-2015 wiceprezes PAN. 
Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony tytułem doktora honoris 
causa Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
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PROF. NZW. DR HAB. INŻ. MICHAŁ FEDORYŃSKI
W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, jego dalsza kariera naukowa 
(doktorat, habilitacja) jest związana z tym Wydziałem. Dwukrotnie (1978-1979, 1985) odbył staże naukowe 
w Rutgers University, New Brunswick, New Jersey (USA). Jego zainteresowania naukowe dotyczą katalizy 
międzyfazowej, chemii karboanionów i karbenów. Jest współautorem (wspólnie z M. Mąkoszą) podręcznika 
akademickiego „Podstawy syntezy organicznej. Reakcje jonowe i rodnikowe”, rozdziałów w monografiach, 
publikacji i patentów. Od wielu lat ściśle współpracuje ze szkołami średnimi, prowadząc zajęcia w ramach 
kół naukowych, obozów naukowych. Organizuje Konkurs Chemiczny dla licealistów. Emerytowany profesor 
Politechniki Warszawskiej. 

PROF. DR HAB. MIROSŁAW SŁOWIŃSKI
Dyrektor Instytutu Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współautor m.in. 
serii książek „Technologia produkcji wędlin” wydawanych przez Polskie Wydawnictwo Fachowe oraz podręcznika 
„Mięso. Nauka i technologia” wydanego przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie. Autor ponad 440 publikacji, 
m.in. 300 artykułów z zakresu technologii mięsa. Wykładowca na szeregu kursów i szkoleniach dla pracowników 
przemysłu mięsnego. W 2012 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk rolniczych. 

RADA NAUKOWA PROGRAMU

PROF. DR HAB. MARIA NOWACZYK 
Prof. Maria Nowaczyk pracuje w Zakładzie Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Jako doradca bierze udział w realizacji grantu realizowanego z NCR. Jest organizatorem cyklicznego kursu „Dobór 
Immunologiczny” dla lekarzy w ramach realizacji specjalizacji w zakresie Transplantologii Klinicznej, nadzorowanego 
przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Była kierownikiem grantów naukowych realizowanych 
w ramach konkursów przeprowadzanych przez Komitet Badań Naukowych. Ponadto wielokrotnie uczestniczyła 
jako recenzent grantów zgłaszanych do konkursów do sekcji „Nauki Kliniczne Niezabiegowe” Komitetu Badań 
Naukowych. Jest laureatką konkursu IMMUNO Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Za całokształt pracy zawodowej 
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
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ANDRZEJ DETHLOFF
Konsultant edukacyjny, założyciel firmy Akademeia oraz Akademeia High School. Były stypendysta programu 
United World Colleges w prywatnej szkole angielskiej. Pracował naukowo w Brytyjskim Instytucie Prawa 
Międzynarodowego i Porównawczego w Londynie (BIICL) oraz Centrum Badań Społeczno-Prawnych  
na Uniwersytecie Oksfordzkim. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie studiował prawo angielskie  
z prawem niemieckim, połączone z rocznym stypendium w Bonn w Niemczech oraz Uniwersytetu Warszawskiego 
(prawo i administracja). Były Prezydent Stowarzyszenia Polskiego w Oksfordzie, członek wielu organizacji 
promujących Polaków poza granicami kraju. 

DR N. MED. MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Prezes Fundacji Adamed, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Adamed Pharma. Doktor nauk medycznych, 
absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz The Stockholm School of Economics Executive Educations. 
Posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Jest Członkiem 
Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego. Swoje osiągnięcia w dziedzinie medycyny prezentowała  
na konferencjach w Polsce oraz na międzynarodowych zjazdach endokrynologicznych. Z Adamedem związana 
od początku istnienia firmy. Jest wiceprezesem zarządu Polskiej Rady Biznesu, członkiem Business Centre Club. 
W 2013 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a w 2019 roku 
Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki.

RADA NAUKOWA PROGRAMU OSIEM EDYCJI PROGRAMU

ROADSHOW – LEKCJE POKAZOWE W POLSKICH SZKOŁACH 

ROADSHOW ONLINE W CZASIE EDUKACJI ZDALNEJ

PLATFORMA EDUKACYJNA:

OSIEM EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO:

ADAMED SMARTUP ACADEMY
uczestników 
bezpłatnych weekendowych
warsztatów naukowych

otwartych spotkań online 
z wykładowcami i absolwentami 

widzów na YouTube 
i Instagramie

wyświetleń filmów 
naukowych

zarejestrowanych 
uczestników

unikalnych 
użytkowników
odsłon 
strony www

fanów na portalu
Facebook

obserwujących 
na Instagramie

uczestników innowacyjnego
obozu naukowego

>1 500 8
>2300

1 802 754 

59 992

712 067
2 143 703
31 634
3 019

400

miasta w całej Polsce

szkoły

uczniów

77
138

10 878
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I ETAP – NAUKOWA GRA
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Rekrutację do programu stypendialnego rozpoczyna  wirtualna gra 
online. By wziąć w niej udział, wystarczy zarejestrować się na stronie  
www.adamedsmartup.pl. Dla głodnych naukowych 
wrażeń zostały przygotowane ambitne zagadki z dziedziny 
biologii, chemii, medycyny, fizyki, matematyki, informatyki czy 
astronomii. Gra weryfikuje nie tylko podejście do stawianych 
problemów, poziom wiedzy i sposób myślenia, ale także 
umiejętność łączenia faktów, z pozoru niepowiązanych.  

Uczestnicy zaangażowani są w rozwiązywanie intrygujących zagadek 
naukowych. W grze pojawiają się także wskazówki najczęściej 
zaszyfrowane lub wymagające rozwiązania dodatkowego zadania. 
Gra pozwala wyłonić zwycięzców cechujących się wysokim ilorazem 
inteligencji, zdolnością kreatywnego i nieszablonowego myślenia, 
szybkiego łączenia faktów i dociekliwością. 
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II ETAP – ANALIZA ZGŁOSZEŃ I ROZMOWY 
REKRUTACYJNE

Osoby z najlepszymi wynikami w naukowej grze są w drugim 
etapie proszone o przesłanie aplikacji zawierających CV, list 
motywacyjny, świadectwo oraz referencje wystawione przez 
szkołę. W oparciu o ocenę tych dokumentów organizatorzy 
zapraszają wybrane grono uczestników na indywidualne 
spotkania z Radą Naukową Programu. 

Umiejętności i dotychczasowe sukcesy młodych pasjonatów oceniane są przez przedstawicieli Fundacji Adamed  
oraz wybitne jednostki ze świata nauki. 
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III ETAP – INNOWACYJNY OBÓZ NAUKOWY

W 2022 roku po dwóch latach powrócił do formuły stacjonarnej. Na uczestników obozu czekają także wycieczki do miejsc, na co dzień 
niedostępnych dla zwiedzających, jak np.: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Narodowe 
Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Instytut Biologii Doświadczalnej im. N. Nenckiego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW.

Program merytoryczny obozu jest podzielony, w zależności od zainteresowań uczestników, na cztery grupy tematyczne: chemia  
i biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nowe technologie.

Zajęcia prowadzą wykładowcy oraz badacze z najlepszych uczelni czy ośrodków akademickich w Polsce i na świecie. Wśród nich znajdują 
się doktorzy z Uniwersytetu Oksfordzkiego i w Cambridge, naukowcy z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, 
lekarze oraz inżynierowie.
 

Uczestnicy obozu biorą udział nie tylko w zajęciach praktycznych i teoretycznych, ale także w warsztatach z umiejętności 
miękkich, takich jak wystąpienia publiczne. Ponadto program obozu urozmaicony jest zajęciami sportowymi i ciekawymi 
warsztatami kulinarnymi czy fotograficznymi.



GRUPY TEMATYCZNE OBOZU NAUKOWEGO

Pasjonaci chemii i biochemii, pod nadzorem doktora Uniwersytetu Oksfordzkiego zajmują się pod-
stawami teoretycznymi oddziaływania materii i światła, tj. podstawami teorii kwantowej  
w odniesieniu do opisu przemian energetycznych w atomach i cząsteczkach. Podczas zajęć zostają omó-
wione liczne zastosowania praktyczne oddziaływań materia-promieniowanie, m.in. 
spektroskopia atomowa i molekularna (UV-Vis, IR, NMR), fotochemia, chromatografia i kataliza organicz-
na z udziałem światła oraz zastosowanie fotochemii w medycynie. Drugą część kursu stanowią zajęcia pro-
wadzone przez doktora Uniwersytetu Oksfordzkiego, podczas których uczestnicy skupiają się na biologii  
molekularnej, biochemii i chemii fizycznej, poznają tajniki krystalografii rentgenowskiej i mikro-
skopii elektronowej oraz zajmują się metodami wykorzystywanymi do wytłumaczenia biologii wirusów  
i sposobami poszukiwania na nie leków i terapii. `

Pod okiem doktora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Wydziału Genetyki Uniwersytetu w Cambridge, 
uczniowie zainteresowani medycyną i naukami medycznymi poznają podstawowe techniki mikro-
biologii, mikroskopii i biologii molekularnej. Uczą się analizować wrażliwość bakterii na sub-
stancje chemiczne, rozpoznawać różne rodzaje komórek, rozróżniać komórki nowotworowe oraz szukać 
markerów choroby nowotworowej przy pomocy metod immunologicznych. Podczas drugiej części zajęć, 
prowadzonych przez doktora fizyki medycznej i bioinżynierii na UCL w Londynie, lekarza i psychologa, 
mają też okazję poznać podstawy szycia chirurgicznego, anatomii i fizjologii ludzkiego 
ciała oraz próbują diagnozować schorzenie pacjenta prezentującego nietypowe objawy kliniczne.  
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GRUPY TEMATYCZNE OBOZU NAUKOWEGO

Grupa przyszłych inżynierów buduje modele samolotów, przy okazji ucząc się prawa Bernoulliego – 
zasady pozwalającej maszynom powietrznym latać.  Dowiaduje się także, jak działają silniki odrzutowe, 
jakimi zasadami rządzą się tunelu aerodynamiczne i jak używać manometru. Tajniki tej wiedzy prze-
kazuje im magister inżynierii lotniczej z Imperial College w Londynie, doktor Madryckiego Uniwersytetu 
Technicznego. Natomiast absolwent Politechniki Warszawskiej omawia zagadnienia związane z rozwojem 
automatyki i robotyki oraz ich zastosowaniem, a w tym robotykę mobilną i przemysłową, napędy 
robotów przemysłowych oraz sensorykę.

Należąca do tej grupy młodzież ma okazję uczestniczyć w zajęciach doktora Uniwersytetu w Edynburgu, 
zajmującego się fizyką warunków ekstremalnych. Przedstawia on m.in. zastosowanie nanotechnologii  
w nowych terapiach medycznych, zjawisko ruchów Browna, pojęcie dyfuzji i podstawy fizyki 
statystycznej, a także wyjaśnia zasadność przyznania Einsteinowi nagrody Nobla. Drugi moduł zajęć 
poświęcony jest trzem głównym działom fizyki (entropii, magnetyzmowi ciała stałego, fizyce 
kwantowej) i analizie matematycznej, która jest potrzebna do tego, by zrozumieć zagadnienia na wyż-
szym poziomie. Te wykłady prowadzi doktor fizyki teoretycznej również po Uniwersytecie w Edynburgu. 
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IV ETAP – PROGRAM INDYWIDUALNYCH  
KONSULTACJI EDUKACYJNYCH

W oparciu m.in. o zaangażowanie, wyniki z zajęć, motywację  
do nauki i rozmowę ewaluacyjną przeprowadzaną podczas obo-
zu, wyłonionych zostaje 10 laureatów nagrody głównej programu   
ADAMED SmartUP. Ich ogłoszenie następuje pod-
czas uroczystej Gali, a wyróżnienia wręczają przedstawiciele 
Rady Naukowej Programu.   

Zwycięzcy nagrody głównej zostają objęci programem konsultacji  
edukacyjnych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.  
Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności poprzez dodatkowe zajęcia  
przedmiotowe, staże i praktyki w laboratoriach i na uczelniach  
wyższych, zajęcia językowe oraz otrzymują wsparcie motywacyjne.
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V ETAP – STYPENDIA NAUKOWE 

Osoby o najwyższym potencjale, kreatywne, z pasją do nauki i motywacją do działania otrzymają stypendium na dalszy rozwój naukowy, 
indywidualnie dostosowane do ich planów.

Stypendyści programu mogą otrzymać wsparcie na kontynuowanie edukacji, prowadzenie badań naukowych, naukę języków, 
wyjazdy stażowe i inne – wszystko zależy od ich potrzeb.
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UROCZYSTA GALA PROGRAMU ADAMED SMARTUP ZJAZD ABSOLWENTÓW

Uroczysta Gala jest podsumowaniem każdego procesu rekrutacyjnego programu. W jej trakcie ogłaszanych jest dziesięcioro laureatów nagrody 
głównej, którzy przez kolejne dziesięć miesięcy objęci są programem indywidualnych konsultacji edukacyjnych. Nagrody wręczane są przez Radę 
Naukową Programu, a wśród gości znajdują się reprezentanci najlepszych polskich uczelni wyższych, ministerstw, biznesu i edukacji. 

GALA
1. EDYCJI
8 października 2015 r.  
Teatr Syrena w Warsza-
wie

GALA
2. EDYCJI
12 września 2016 r. 
Centrum Nauki  
Kopernik w Warszawie

GALA
4. EDYCJI
12 września 2018 r. 
Wydział Fizyki Politechniki 
Warszawskiej

GALA
6. EDYCJI
7  września 2020 r. 
Online

GALA
7. EDYCJI
2  września 2021 r. 
Wydział Fizyki Politechniki 
Warszawskiej

GALA
8. EDYCJI
13  września 2022 r. 
Wydział Fizyki Politechniki 
Warszawskiej

GALA
3. EDYCJI
5 września 2017 r. 
Centrum Nauki  
Kopernik w Warszawie

GALA
5. EDYCJI
10 września 2019 r. 
Wydział Fizyki Politechniki 
Warszawskiej
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Od 2018 r. organizujemy Zjazdy Absolwentów, w których bio-
rą udział uczestnicy wszystkich wcześniejszych edycji programu   
ADAMED SmartUP. Dotychczas wydarzenia były okazją do integra-
cji oraz wzajemnej wymiany doświadczeń, a także przekonania się, 
jakie możliwości rozwoju posiadają współcześni młodzi naukowcy. 

W trakcie Zjazdów skupiliśmy się na networkingu m.in. poprzez na-
ukowy speed dating czy innowacyjne warsztaty prowadzone przez 
przedstawicieli Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Absolwenci otrzymali 
też solidną dawkę inspiracji podczas spotkań z reprezentantami świa-
ta nauki, biznesu, prawa. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły 
się prezentacje samych Absolwentów, w ramach których opowiedzieli 
kolegom i koleżankom o swoich pasjach i naukowych zainteresowa-
niach. 



WIEDZA ONLINE

Ważną częścią programu ADAMED SmartUP jest również  
sposób przekazywania przez nas wiedzy. Chcemy docierać nie tylko  
do naszych absolwentów, ale także do pozostałych uczniów z całej Polski 
czy ich nauczycieli. Dlatego też podstawę naszych działań stanowi strona  
www.adamedsmartup.pl, na której można znaleźć między innymi:

informacje o tym, dlaczego warto zostać naukowcem;

wskazówki dla przyszłych studentów, gdzie i w jaki sposób  
aplikować na uczelnie wyższe w Polsce i za granicą;

harmonogram bezpłatnych warsztatów popularnonaukowych  
odbywających się w całej Polsce;

inspirujące filmy i scenariusze lekcji przygotowane przez wykładow-
ców współpracujących z programem ADAMED SmartUP;

otwarte, bezpłatne webinary na interesujące tematy z zakresu nauk 
ścisłych i przyrodniczych.

W 2022 roku w ramach programu ADAMED SmartUP powstał drugi sezon podcastu zatytułowany „Ready, study!”. To jedyna audycja stwo-
rzona specjalnie dla licealistów, która opiera się na doświadczeniach absolwentów programu ADAMED SmartUP – studentek i studentów 
prestiżowych uczelni w kraju i za granicą. W rozmowach przekazują oni słuchaczom praktyczne porady na temat studiów i studiowania. Podcast 
poprowadził Adam Mirek – doktorant Inżynierii biomedycznej na Polskiej Akademii Nauk, w wolnych chwilach TikToker popularyzujący naukę.

Latem 2022 roku premierę miała Naukowa Mapa Polski ADAMED SmartUP, na której umieszczono i opisano 20 różnorodnych miejsc  
i obiektów związanych z nauką. Zaznaczono na niej m.in. centra nauki, w których odwiedzający mogą samodzielnie wykonywać eksperymenty, 
ścieżki piesze i rowerowe, które wiodą przez najciekawsze przyrodniczo tereny oraz nietypowe muzea. Celem projektu jest rozbudzenie zainte-
resowania nauką podczas wakacyjnych wyjazdów i podróży po Polsce. 

Program ADAMED SmartUP obecny jest również w social mediach: na Facebooku, Instagramie oraz Youtubie. Młodzi miłośnicy 
nauki odnajdą tam nie tylko aktualności związane z naszym programem, ale także interaktywne zagadki naukowe, ciekawostki ze świata 
nauki czy też konkursy z nagrodami. 
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WIEDZA ONLINE
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Social media



W celu zachęcenia młodych pasjonatów nauki  
do wzięcia udziału w programie ADAMED SmartUP  
organizowane jest roadshow. W jego trakcie odwiedzane 
są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w całej Pol-
sce, a podczas pasjonujących lekcji naukowych uczniom 
prezentowane są założenia programu.

Dotychczas, w trakcie roadshow promujących zapisy 
do siedmiu edycji programu jego przedstawicie-
le osobiście odwiedzili 138 szkół w 77 miastach  
w całej Polsce. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 
10 878 uczniów ze szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Dodatkowo w 8 spotkaniach online, 
zorganizowanych w związku z zamknięciem szkół, 
uczestniczyło 2300 osób.

ROADSHOW

2928

miasta w całej Polsce 

szkół 

uczniów 

77
138 

 10 878 

WSPARCIE DZIECI Z UKRAINY

W związku z toczącą się w Ukrainie wojną Fundacja Adamed posta-
nowiła dołożyć swoją cegiełkę do pomocy najmłodszym uchodźcom. 

Znając dramatyczną sytuację dzieci z ukraińskich domów dziecka  
i rodzin zastępczych Fundacja Adamed w pierwszej kolejności prze-
kazała darowiznę w wysokości 50 000 złotych Stowarzyszeniu SOS 
Wioski Dziecięce. 

Kolejnym działaniem Fundacji Adamed było przekazanie wyprawek 
szkolnych dla uczniów i uczennic z Ukrainy, którzy rozpoczęli eduka-
cję w polskich szkołach. W kwietniu 2022 roku, 2100 dzieci otrzymało 
plecaki, przybory do nauki i pomoce plastyczne. Wyprawki zostały 

przekazane za pośrednictwem instytucji rządowych i samorządowych 
w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie.

Fundacja udostępniła także w języku ukraińskim swoje materiały 
edukacyjne, opracowane dotychczas w ramach programu ADAMED 
SmartUP. Na YouTube można znaleźć playlistę zatytułowaną „Akade-
mia ADAMED SmartUP z napisami ukraińskimi”, gdzie pojawiły się 
przetłumaczone filmy poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu 
nauk ścisłych oraz przyrodniczych. W wersji ukraińskiej powstała także 
Naukowa Mapa Polski tak, by mogli skorzystać z niej nastolatkowie, 
którzy spędzą w naszym kraju tegoroczne wakacje



Tegoroczne warsztaty ADAMED SmartUP Academy odbyły się tak jak dotychczas na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ale też 
po raz pierwszy w historii projektu, na Wydziale Fizyki. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, ile energii zużywamy podczas jazdy na rowerze, 
zbadali z jakim smakiem kojarzą się nam poszczególne kolory leków i czy syrop może przypominać smak kiwi, przy pomocy technik mikroskopo-
wych porównywali morfologie komórek bakteryjnych i drożdżowych, a także zbudowali własne hologramy, które posłużyły im do dalszych odkryć 
świata optyki. Wszystkie warsztaty były prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej.

Zajęcia pozwalają na uzyskanie odpowiedzi między innymi na pytania: jak wygląda współczesna medycyna i na czym polega zawód lekarza, jak 
rozmawiać z pacjentem i diagnozować na podstawie wywiadu, czym właściwie zajmują się biotechnolodzy, jak projektuje się współczesne leki. 
Ponadto poruszają tematy związane z radioaktywnym datowaniem wieku, budową i właściwościami układów optycznych, elektrochemią.

Podczas zajęć młodzież ma okazję wyizolować własne DNA oraz dowiedzieć się, w jaki sposób w laboratorium można wykryć sprawcę  
przestępstw. Zajęcia odbywają się w całej Polsce, a część z nich realizowana jest przy współpracy z Politechniką Warszawską.

ADAMED SMARTUP ACADEMY

30

MIĘDZYNARODOWA EDYCJA ADAMED SMARTUP
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W grudniu 2019 r. zainaugurowana została międzynarodowa edycja programu ADAMED SmartUP w Wietnamie. Od tamtej pory  
ADAMED SmartUP prowadzi działania wspólnie ze Szkołą Średnią im. Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej w Hanoi. Uczniowie, którzy zakwalifikują 
się do programu uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego z native speakerami oraz zajęciach z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Troje  
z nich, którzy osiągną najlepsze wyniki, zostaje laureatami. 

W sumie w 3 wietnamskich edycjach programu wzięło udział 310 nastolatków pasjonujących się nauką.

Wietnam



MIĘDZYNARODOWA EDYCJA ADAMED SMARTUP
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Jesienią 2021 roku rozpoczęła się 3. edy-
cja ADAMED SmartUP w Wietnamie.  
W rekrutacji wzięło udział 457 osób, z których 
wybrano 150. Po miesiącach wspólnej pracy 
wybrana została 3 laureatów, którzy w ramach 
nagrody przylecieli do Polski, aby wraz z pol-
skimi rówieśnikami wziąć udział w obozie na-
ukowym ADAMED SmartUP. Hoa, Hanh i Hoan 
uczestniczyli w zajęciach praktycznych, wzięli też 
udział w integracji oraz poznali naszą kulturę 
podczas zwiedzania.



NASI ABSOLWENCI
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Maks Głowacki – laureat nagrody głównej i stypendysta 1. edycji programu ADAMED SmartUP, ab-
solwent XIV Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie, dwukrotny laureat Olimpiady Chemicznej oraz 
trzykrotny laureat Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Podczas obu wydarzeń otrzymał tytuł 
Najlepszego Chemika Organika. Ukończył studia I stopnia na kierunkach fizyka i astronomia, a obecnie 
jest na studiach magisterskich z chemii i fizyki, wszystko to w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. 

„Na studiach zafascynowałem się sztuczną inteligencją, a w szczególności sieciami neuronowymi. Uczestniczę 
w wielu projektach z nimi związanymi, m. in. należę do grupy badawczej zajmującej się przewidywaniem 
struktury białek. Tworzę również programy opierające się na sieciach neuronowych: służący do szacowania 
pochłoniętej przez organizm dawki promieniowania na podstawie zdjęć chromosomów spod mikroskopu oraz 
drugi do automatycznej diagnostyki jaskry na podstawie zdjęcia dna oka.” 

W ramach konsultacji edukacyjnych Maks odwiedził również Europejską Organizację Badań Jądrowych (CERN) oraz uczestniczył w zajęciach 
z fizyki, chemii i języka angielskiego. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał przy realizacji projektów studenckich, m.in. budowy modelu 
dydaktycznego tomografu komputerowego przy użyciu przedmiotów codziennego użytku. Maks samodzielnie napisał także oprogramowanie do 
urządzenia, które pozwoliło na jego  prawidłowe funkcjonowanie. 

„Moim kierunkiem głównym była fizyka realizowana w trybie indywidualnym. Natomiast chemię wybrałem jako 
kierunek poboczny. Decyzja co do aplikacji na studia nie była prosta, ponieważ w klasie maturalnej miałem wiele 
pomysłów na swoją przyszłą karierę. Ostatecznie postawiłem na fizykę i był to bardzo dobry wybór. Z pewnością 
w podjęciu tej decyzji pomógł mi obóz naukowy ADAMED SmartUP oraz wyjazd na London International Youth 
Science Forum w ramach programu konsultacji, gdzie przekonałem się jak wiele możliwości rozwoju posiadam.” 

NASI ABSOLWENCI

Milena Malcharek 
laureatka nagrody głównej  
i stypendystka 2. edycji pro-
gramu ADAMED SmartUP, 
absolwentka V Liceum Ogól-
nokształcącego im. Augusta 
Witkowskiego w Krakowie, 
obecnie studentka nauk przy-
rodniczych (Natural Sciences) 
na Uniwersytecie w Cam-
bridge. Zdobywczyni m.in. 
drugiego miejsca w konkur-
sie International Brain Bee 
w Waszyngtonie oraz drugiej 
nagrody w polskiej edycji 31. 
Konkursu UE dla Młodych Na-
ukowców (EUCYS).

Indywidualne konsultacje ADAMED SmartUP pomogły przygotować się Milenie do konkursu International 
Brain Bee w Waszyngtonie oraz w dostaniu się na staż w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Ogrom-
nie docenia również zajęcia językowe, dzięki którym mogła szlifować znajomość angielskiego, która była  
konieczna podczas aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii. Stypendium dało swobodę manewru podczas 
wyboru studiów. Rok akademicki 2021/2022 w ramach wymiany bilateralnej spędziła w Heidelbergu,  
studiując biotechnologię molekularną. 

„Na obozie ADAMED SmartUP po raz pierwszy pracowałam w profesjonalnym 
laboratorium i poznałam podstawowe techniki biologii molekularnej i 
mikrobiologii – zyskując umiejętności, które później wielokrotnie mi się 
przydały. Poznałam także mnóstwo ciekawych osób, dzielących moją naukową 
pasję i będących fascynującymi partnerami do dyskusji. Najważniejszą rzeczą, 
jaką dał mi program, jest jednak wiara w siebie i poczucie, że świat stoi przede 
mną otworem, a dzięki talentowi, motywacji i ciężkiej pracy można spełnić 
nawet najodważniejsze marzenia.”
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„W bliższej perspektywie czasowej planuję doktorat w zakresie neurobiologii 
lub szerzej pojętych nauk biomedycznych. W przyszłości chciałabym się zająć 
badaniem genezy chorób neurodegeneracyjnych i potencjalnych metod ich le-
czenia.”



„Udział w obozie znacznie rozwinął moją naukową intuicję, dzięki której bardzo sprawnie przeszłam przez 
system aplikacji i odnalazłam się w opartym na tutorialach systemie nauczania na Oxfordzie. Podczas obozu 
dużo dowiedziałam się też o najbardziej obiecujących i przyszłościowych kierunkach rozwoju interesujących 
mnie dziedzin naukowych.”

Ania Kotańska  – laureatka nagrody głównej i stypendystka 3. edycji programu ADAMED SmartUP, 
absolwentka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, a za rok również studiów 
chemicznych na Uniwersytecie Oksfordzkim. W trakcie indywidualnego programu konsultacji edukacyjnych 
współpracowała głównie z jednym z wykładowców obozu naukowego ADAMED SmartUP, który obecnie 
zajmuje się informatyką chemiczną. 

Ania decyzję o aplikowaniu na studia za granicą podjęła dopiero w trakcie obozu naukowego ADAMED SmartUP, podczas którego wspólnie 
z jedną z uczestniczek – Aleksandrą Kamizelą, zaczęły poważnie rozmawiać na ten temat. 

„Mogę z dużą pewnością powiedzieć, że gdyby nie poznani w trakcie programu ADAMED SmartUP młodzi 
pasjonaci różnych dziedzin i zarażający pasją wykładowcy, dziś podążałabym bardziej konwencjonalną 
ścieżką rozwoju naukowego w większym stopniu ograniczającą się do jednej dziedziny. Udział w programie 
dał mi gotowość i odwagę do podejmowania przede wszystkim interdyscyplinarnych wyzwań i przekraczania 
granic między sztucznie zarysowanymi granicami dziedzin naukowych. Wyrazem tego może być fakt, że po 
ukończeniu pierwszego stopnia studiów chemicznych w te wakacje odbywam staż w biotechnologicznym 
startupie intoDNA, a moja praca magisterka będzie dotyczyła wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie 
danych pochodzących z nowej generacji mikroskopów elektronowych.”

NASI ABSOLWENCI

36

NASI ABSOLWENCI

37

„W ramach programu otrzymałam również pomoc w aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii i chociaż 
ostatecznie zdecydowałam się zostać w Polsce, było to niezwykle rozwijające doświadczenie.”

W ramach konsultacji edukacyjnych Weronika uczestniczyła w zajęciach z matematyki i fizyki, które pomogły przygotować się jej do egzaminu 
maturalnego oraz konkursów, a także w lekcjach języka angielskiego, dzięki którym zdała egzamin IELTS na satysfakcjonującym poziomie. Sty-
pendium przeznacza na swój rozwój: studia, udział w konferencjach oraz wyjazdach naukowych.

„Moimi głównymi zainteresowaniami są matematyka i informatyka. Staram się szukać ich poddziedzin, w których 
mogłabym się specjalizować. Aktualnie skupiam się na uczeniu maszynowym, z którym po raz pierwszy miałam 
styczność właśnie w trakcie zajęć realizowanych w ramach programu ADAMED SmartUP.”

Weronika Ormaniec – laureatka nagrody głównej i stypendystka 3. edycji progra- mu ADAMED Smar-
tUP, absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, a następnie Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie na kierunku informatyka oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku matematyka. 
Obecnie studiuje Data Science na ETH w Zurychu. Współorganizatorka Soboty Naukowców w Bielsku-Bia-
łej, wydarzenia mającego promować nauki ścisłe wśród uczniów szkół podstawowych oraz średnich z Biel-
ska-Białej i okolic. Do jej największych osiągnięć naukowych należą awans do drugiego etapu Olimpiady 
Matematycznej, tytuł laureata w konkursie „Randka z Chemią” organizowanego przez Pałac Młodzieży w 
Katowicach oraz tytuł finalisty w konkursie przedmiotowym z chemii organizowanym przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach. 



38

„Udział w programie ADAMED SmartUP to przede wszystkim niesamowicie 
spędzony czas. Wraz z 49 innymi uczestnikami obozu wkroczyliśmy do świata 
nauki, który dotychczas znany nam był wyłącznie  z książek czy filmów po-
pularnonaukowych. Wizyty w renomowanych instytutach badawczych oraz 
uniwersyteckich laboratoriach ukazały nam wachlarz możliwości dalszego roz-
woju naukowego.”

NASI ABSOLWENCI

Marcin Maniak – laureat 
nagrody głównej i stypendysta  
4. edycji ADAMED SmartUP 
oraz absolwent V Liceum  
Ogólnokształcącego im. Augu-
sta Witkowskiego w Krakowie. 
We wrześniu 2019 roku roz-
począł studia biochemiczne na 
Uniwersytecie w Edynburgu. 

W ramach konsultacji edukacyjnych Marcin uczestniczył w indywidualnych zajęciach ze stypendystką 
1. edycji programu Aleksandrą Janowską, które pomogły mu w zajęciu czwartego miejsca w 48. Olimpia-
dzie Biologicznej. W trakcie swoich przygotowań skorzystał również ze wsparcia naukowców Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, którzy udostępnili mu nowoczesne laboratoria biologii molekularnej. Rezultatem jego 
całorocznych zmagań było zdobycie srebrnego medalu na 30. Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej 
w Szeged.

,,Proces rekrutacji do programu ADAMED SmartUP zaopatrzył mnie w wiele 
cennych doświadczeń. Teraz, kiedy aplikuję na studia zagraniczne, wiem już jak 
napisać swój własny list motywacyjny oraz dobrze przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Wreszcie, dzięki wsparciu programu udało mi się odwiedzić 
Uniwersytet Oksfordzki i na własne oczy przekonać się o możliwościach 
oferowanych przez brytyjskie uczelnie.’’
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Program indywidualnych konsultacji edukacyjnych pomógł mu rozwiać liczne wątpliwości dotyczące przyszłej ścieżki kariery. W trakcie zajęć 
miał okazję lepiej poznać takie zagadnienia jak uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja, a także rozwinąć umiejętności językowe przed 
egzaminem DSD II.

„Obóz naukowy był dla mnie niesamowitą przygodą. Zupełnie nie spodziewałem się, że uda mi się na niego 
zakwalifikować. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w zajęciach z wykładowcami, ale też miło i aktywnie spę-
dzać czas pod okiem pomocnych opiekunów. Najbardziej podobały mi się zajęcia, na których mogliśmy lepiej 
poznać pracę naukowca i zrozumieć tę ścieżkę kariery. ” 

Cezary Wystup  – laureat nagrody głównej 5. edycji programu, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego 
w Poznaniu, laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Wraz ze swoją drużyną zajął 2. miejsce w 
konkursie „Wielkopolskie Mecze Matematyczne”. Brał udział w programie „Mistrzowie Kodowania” w 
związku, z którym wygrał kilka konkursów programowania oraz zaprezentował swoje projekty na finale 
EUCYS w Warszawie. W 2020 r. przeszedł pomyślnie wieloetapową rekrutację do programu stypendialnego 
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, dzięki czemu będzie mógł uczyć się w Worth School w Wielkiej 
Brytanii. Prywatnie gra na pianinie w Wielkopolskim Towarzystwie Muzycznym oraz uprawia sporty 
ekstremalne: windsurfing, narciarstwo freestyle’owe i freeride’owe.

„Jestem niezmiernie wdzięczny, za to, że program skłonił mnie do zadawania jeszcze większej ilości pytań i dał 
motywację do szukania odpowiedzi.”

NASI ABSOLWENCI
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„Moim największym celem naukowym na najbliższy czas jest odbycie stażu 
w NASA. Podjęłam już pewne kroki w tym kierunku, m.in. dzięki wsparciu 
programu konsultacji edukacyjnych. Wiem, że jest to ambitny plan, ale moją 
przewagą nad większością osób chcących dostać się tam na staż jest czas. Wie-
le osób zaczyna myśleć o takich rzeczach dopiero w okolicach doktoratu, ja 
zaczynam na początku studiów licencjackich.”

NASI ABSOLWENCI

Róża Okoń – laureatka na-
grody głównej i stypendystka 
6. edycji programu ADAMED 
SmartUP, absolwentka Liceum 
Ogólnokształcącego im. św. 
Jadwigi Królowej w Kielcach. 
Finalistka LV Ogólnopolskiego 
Konkursu Chemicznego im. 
prof. Antoniego Swiniarskiego 
oraz laureatka Konkursu Che-
micznego „Wygraj Indeks” Po-
litechniki Gdańskiej. Od 2020 
roku rozpoczęła Międzywydzia-
łowe Studia Matematyczno-
-Przyrodnicze na Uniwersytecie 
Warszawskim.

„Sercem jestem chemikiem, jednak od dłuższego czasu czułam potrzebę 
wykształcenia u siebie bardziej ścisłego spojrzenia na świat, tak też w ubiegłym 
roku skupiłam się głównie na rozwoju w dziedzinie fizyki – zarówno na 
konsultacjach edukacyjnych, jak i na studiach. Od początku roku akademickiego 
dzięki programowi konsultacji miałam indywidualne zajęcia z mechaniki 
kwantowej, co było dla mnie dość jasnym wyborem, jednak w międzyczasie, 
dość niespodziewanie, wśród dziedzin eksploatowanych przeze mnie w ramach 
nagrody pojawiło się też programowanie.”

Róża rozpoczęła też pracę w laboratorium Chemii Biofizycznej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, a także wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego jako jego 
najmłodszy członek. Program konsultacji ADAMED SmartUP docenia najbardziej za indywidualność w po-
dejściu do laureatów oraz otwartość na ich potrzeby. 
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Podczas pierwszego roku studiów Kamil uczestniczył w kursie dającym uprawnienia ratownika kwalifikowanego, dzięki któremu zainteresował 
się medycyną ratunkową. Natomiast w ramach konsultacji ADAMED SmartUP brał udział m.in. w kursie data science i machine learningu.

„Nigdy wcześniej nie podejrzewałem, że będę w stanie zrozumieć coś z tej tematyki i nauczyć się podstaw 
programowania w Pythonie. Okazało się jednak, że jest to możliwe, a data science to niezbędne narzędzie w 
rękach współczesnych naukowców. Również dla mnie może okazać się ono bardzo ważne, jeśli zdecyduję się 
w przyszłości pracować naukowo.”

Kamil Tkacz  – laureat nagrody głównej 6. edycji ADAMED SmartUP, absolwent VIII LO im. Władysława IV 
w Warszawie. Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii oraz 48. Olimpiady Biologicznej. 
W 2019 r. odbył staż w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a od 2020 r. został 
studentem kierunku lekarskiego na tej uczelni

NASI ABSOLWENCI

„Poprzedni rok nie był usiany wielkimi sukcesami i osiągnięciami, ponieważ dopiero zaczynam swoją przygodę 
z medycyną. Jestem jednak bardzo zadowolony, że udało mi się dostać do programu stypendialnego „Szkoła 
Orłów” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, który zapewnia zajęcia w formie tutoringu przez trzy 
pierwsze lata studiów. W ramach tego programu będę pisał prace naukowe i mam nadzieję, że uda mi się 
dzięki temu uzyskać pierwsze publikacje.”



LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI
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1. EDYCJA 2. EDYCJA
MILENA MALCHAREK
JAKUB WORNBARD
JAROMIR HUNIA 
AGATA JANCZAK
JAKUB DRANCZEWSKI
MACIEJ DRAGUŁA
MAŁGORZATA RÓG
MATEUSZ WAWRZEŃCZYK 
WIKTOR CZEPCZYŃSKI
MARIA MICHNA 

MAKSYMILIAN GŁOWACKI
ALEKSANDRA JANOWSKA
MICHAŁ BĄCZYK
FILIP KRAWCZYK
ANNA SIEŃKO
MARCIN BĄK
OSKAR GRUDZIŃSKI
PATRYCJA PAŚNIEWSKA
TOMASZ BIAŁECKI
BARTOSZ GĄSIORKIEWICZ

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI
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3. EDYCJA 4. EDYCJA
KATARZYNA ŁYCZEK
MARCIN MANIAK
LAURA MEISSNER
JAN DOMAŃSKI 
MICHAŁ DUCHNIEWICZ 
MAŁGORZATA GNIADEK
NATALIA PUCZEK
JEAN RAUBER 
KEVIN WAWRZYN
DAWID ZAPOLSKI 

ANNA KOTAŃSKA 
JĘDRZEJ MACHTYL
WERONIKA ORMANIEC
MACIEJ MACIUSZEK
MAGDALENA JUSTYNIARSKA 
ALEKSANDRA KAMIZELA
MARCIN KĘPA
BARTOSZ MULTAN
WIKTOR JAŚNIAK 
PIOTR JUSZCZYK
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5. EDYCJA 6. EDYCJA
RÓŻA OKOŃ
PIOTR GRYNFELDER
BARTOSZ PONIEWIERKA
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
IGOR JASZCZYSZYN
OSKAR DĄBKOWSKI
MICHAŁ RZĄSA
GRETA SKORUPSKA-RUIZ 
WOJCIECH SZUMLAŃSKI 
KAMIL TKACZ
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JULIA KALINOWSKA
KAMIL PETRYCZKIEWICZ
KINGA MASTEJ
RAFAŁ BEREŚ
BARTŁOMIEJ LEKS
KONRAD ŁĘGOWSKI
WŁADYSŁAW SOWUL
ALEKSANDER STAWIARSKI
STANISŁAW SZLESZKOWSKI
CEZARY WYSTUP
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7. EDYCJA
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ADRIANNA JAŻDŻEWSKA 
PATRYK WEKWEJT
MATEUSZ JAREK
JULIA TONDERA
BORYS SOBIERAJ
SZYMON MARCZUK
MAGDALENA PUZIO
MARCEL TUŁASIEWICZ
TOMASZ PROKOP
ALESSANDRA JABŁONOWSKA
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JULIA SOSIŃSKA – uczennica Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Finalistka Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej i dwukrotna uczestniczka Olimpiady Biologicznej. Brała udział w tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Mózgu, 
gdzie w pierwszym etapie uzyskała najlepszy wynik w kraju. Uczestniczka programu „Pierwszy Tutor” organizowanego przez 
Collegium Invisibile, gdzie przygotowuje się do wymarzonych studiów na Uniwersytecie Oxfordzkim. Interesuje się biologią 
molekularną oraz immunologią, a w przyszłości chciałaby rozpocząć pracę naukową w dziedzinie nauk biologicznych.

LAUREACI NAGRODY GŁÓWNEJ 8. EDYCJI 

JAN SKIBA – uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie. Swoją przygodę z naukami ścisłymi rozpoczął 
już w szkole podstawowej, gdzie został laureatem dwóch wojewódzkich konkursów przedmiotowych – z chemii oraz matematyki. 
Tegoroczny uczestnik Olimpiady Chemicznej. Miłośnik algorytmiki i analizy matematycznej, a także programista. Swoją pasję 
rozwijał m.in. na warsztatach Google. Przyszłość wiąże z chemią i matematyką, choć nie wyklucza połączenia tych dyscyplin z etyką 
czy zarządzaniem projektami, w obszarach których także sukcesywnie rozwija swoje kompetencje. 

JAKUB BOROWICZ – uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie. Laureat wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z chemii, finalista Olimpiady Chemicznej oraz finalista interdyscyplinarnej Olimpiady Wiedzy 
o Mózgu. Uczestnik wielu konkursów z dziedziny chemii, biologii, matematyki, a nawet ekonomii. Za swoje osiągnięcia 
otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy. Jest również stypendystą programu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”. 
Pasjonuje go gra na trąbce – jest członkiem szkolnej orkiestry symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych oraz szkolnej orkiestry 
dętej IX LO w Częstochowie.

LAUREACI NAGRODY GŁÓWNEJ 8. EDYCJI 

ANTONI BARTKOWIAK – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Laureat dwóch 
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na szczeblu wojewódzkim – z fizyki oraz chemii. Intere-
suje się medycyną, szczególnie onkologią, a także astronomią i drukiem 3D. Pod okiem taty – lekarza przeprowadził 
własny eksperyment badający zachowanie erytrocytów na zmianę środowiska z izotonicznego na hipotoniczne oraz 
hipertoniczne. Samodzielnie zbudował radioteleskop, aby prowadzić obserwacje astronomiczne. Jest multiinstrumenta-
listą – gra na pianinie, perkusji i akordeonie. Marzy o karierze chirurga onkologa.

ALEKSANDRA KOBYŁECKA –uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego  
w Warszawie. Zdobywczyni 2. miejsca w konkursie Warsaw Science Slam, podczas którego zaprezentowała, co dzieje 
się z ludzkim ciałem po śmierci. Członkini koła biologii eksperymentalnej. Finalistka Olimpiady Języka Francuskiego, 
którego uczy się, gdyż marzy o studiach za granicą. Interesuje się wpływem stylu życia na układ krążenia, w związku  
z czym planuje karierę kardiologa. Obecnie przygotowuje się do konkursów DNA Essay Contest – europejskiego oraz 
amerykańskiego.

OSKAR LEKSA – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Laureat wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z biologii dla uczniów gimnazjów i finalista Olimpiady Biologicznej. Już w ósmej klasie 
brał udział w projekcie naukowym badającym wpływ warunków znajdujących się w wysokich partiach atmosfery na 
okrzemki. W czasie pandemii SARS-CoV-2 organizował wykłady dla swoich rówieśników na temat działania szczepionek. 
Aktywny wolontariusz oraz członek samorządu szkolnego. Miłośnik aktywności fizycznej z patentem żeglarza jachtowego.
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MIKOŁAJ CICHOŃ  – absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-
-Curie w Katowicach. Dwa lata temu zebrał grupę chętnych do budowy amatorskiej rakiety, nad którą pracuje do dziś, 
korzystając z pomocy Internetu oraz wsparcia kół naukowych Politechniki Śląskiej i Łódzkiej. Brał udział w astrofizycz-
nym obozie naukowym w Centro de Educação e Interpretação Ambiental w północnej Portugalii. Dzięki stypendium 
programu „Zdolni” Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci został uczestnikiem European Space Camp w Norwegii. Miłośnik 
kosmosu i pasjonat inżynierii kosmicznej. Jego największym autorytetem jest Stanisław Lem.

ANNA OLSZAK – uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Finalistka Olimpiady Wiedzy  
o Mediach. W projekcie unijnym „Kwalifikacja 2025+” zdobyła certyfikat potwierdzający umiejętności z zakresu grafiki 
komputerowej. Realizowała projekt naukowy – model usługi chmurowej, który w fazie testów został przekazany uczniom. 
Naukę chciałaby kontynuować na studiach informatycznych, jednocześnie łącząc tę dziedzinę ze swoją pasją do robotyki. 
Miłośniczka książek popularnonaukowych.
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KRYSTIAN SKOWRON – absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Laureat wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z fizyki, a także dwukrotny finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych – z matematyki i geografii. 
Tytuł finalisty zdobył także na Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz Olimpiadzie Matematycznej Junio-
rów. Uzyskane stypendium trakcie nauki w gimnazjum przeznaczył na zakup podzespołów, z których samodzielnie stworzył 
drukarkę 3D. Brał udział w European Talent School w Ostritz, gdzie uczył się programowania oraz zgłębiał tajniki wiedzy  
z zakresu AI. W przerwach od nauki uprawia turystykę rowerową, pływa oraz biega.

ANDRZEJ WRZESIŃSKI – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. W. Łokietka w Radziejowie. Laureat wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z biologii oraz dwukrotny finalista konkursów na szczeblu wojewódzkim – z matematyki oraz fi-
zyki. Uczestnik Olimpiady Fizycznej oraz Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki. Zrealizował projekt badawczy „Elektrostatyczne 
pole siłowe”, z którym przeszedł do II etapu konkursu Explory. Czterokrotny stypendysta „Prymusa Pomorza i Kujaw”. Jego 
marzeniem jest posiąść zaawansowaną wiedzę z zakresu fizyki i astrofizyki oraz biegle nauczyć się przynajmniej jednego 
języka programowania. Pasjonuje go również astrofotografia. Pragnie zmieniać świat na lepsze, łącząc pracę naukową z 
tworzeniem wynalazków. 
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NOTATKI
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Poznaj aktualności dotyczące programu ADAMED SmartUP na www.adamedsmartup.pl


