
Diamentowy grant ‒ laureaci 

 

• Marek Baranowski, projekt: „Fluorofosforanowe analogi nukleotydów jako sondy 
molekularne do badania właściwości supresorowego białka Fhit (fragile histidine triad 
protein)”, kwota: 200 000 zł. 

• Alicja Bielak, projekt „Zapomniany innowator europejskiej emblematyki. Marcin Hińcza                    
‒ nierozpoznane ogniwo polskiej kultury”, kwota: 199 450 zł. 

• Katarzyna Bobrowicz, projekt: „Teoria Umweltów Jakoba von Uexkulla. Propozycja 
aplikacji teorii w badaniach nad pamięcią epizodyczną u ludzi i zwierząt”, kwota: 194 666 
zł. 

• Anna Chabuda, projekt: „Interfejs mózg-komputer oparty o reprezentację wzorców 
odpowiedzi SSVEP”, kwota: 199 550 zł. 

• Anna Ciok, projekt: „Analiza funkcjonalna modułów genetycznych plazmidu pP32BP2                    
z psychrofilnego szczepu Psychrobacter sp. DAB_AL32B – określenie roli plazmidu                                      
w tworzeniu biofilmu, osmoprotekcji, krioprotekcji oraz w metabolizmie betainy, choliny                  
i karnityny”, kwota: 200 000 zł. 

• Anna Dzhabagina, projekt: „Polsko-niemiecka twórczość i recepcja Eleonory Kalkowskiej 
(1883-1937)”, kwota: 185 608 zł. 

• Aleksander Haleniuk, projekt: „Afrykanerzy po 1994 roku. Redefinicja etnicznej tożsamości 
oraz roli w multikulturowym społeczeństwie Republiki Południowej Afryki w kontekście 
dążeń do narodowego samostanowienia”, kwota: 198 634 zł. 

• Anna Jacyszyn, projekt: „Analiza oddziaływań galaktyk w Systemie Magellana”, kwota: 
200 000 zł. 

• Melchior Jakubowski, projekt: „Wielokulturowość przestrzeni wiejskiej na wschodzie 
Europy w drugiej połowie XVIII ‒ pierwszej połowie XIX wieku. Analiza porównawcza 
stosunków między grupami religijnymi i etnicznymi na przykładach Suwalszczyzny, 
Bukowiny i Inflant Polskich”, kwota: 200 000 zł. 

• Aleksandra Joniec, projekt: „Oddziaływania antybiotyków przeciwnowotworowych                       
z układami biomimetycznymi. Liposomy zmodyfikowane nanocząstkami magnetycznymi 
jako sterowane nośniki leków do komórek rakowych”, kwota: 200 000 zł. 

• Karolina Juszczyk, projekt: „Dokumentacja cyfrowa i analiza technologiczno-
chronologiczna petroglifów z Toro Muerto (dep. Arequipa, Peru)”, kwota: 200 000 zł. 

• Renata Kasprzyk, projekt: „Sondy molekularne do badań białek wiążących koniec 5' mRNA 
oparte na bazie pirenu i modyfikowanego grafenu”, kwota: 200 000 zł. 

• Michał Kizling, projekt: „Zastosowanie nanostrukturalnych kompozytów węglowych                    
w enzymatycznych ogniwach paliwowych i biosensorach”, kwota: 200 000 zł. 

• Katarzyna Król, projekt: „Badania nad postsocjalizmem w Gruzji na przykładzie przemysłu 
herbacianego. Ujęcie antropologiczne”, kwota: 193 600 zł. 

• Aleksandra Lis, projekt: „Badanie egzotycznych przemian promieniotwórczych w pobliżu 
linii odpadania protonu”, kwota: 197 800 zł. 



• Przemysław Mróz, projekt: „Nowe spojrzenie na gwiazdy kataklizmiczne na podstawie 
przeglądu nieba OGLE”, kwota: 175 000 zł. 

• Michał Papaj, projekt: „Modelowanie kwantowego kontaktu punktowego                                     
w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych”, kwota: 112 000 zł. 

• Michał Parniak-Niedojadło, projekt: „Opracowanie podstaw kwantowego interfejsu 
atomy-światło opartego o rozpraszanie czterofotonowe w parach atomowych”, kowta: 
200 000 zł. 

• Michał Pisz, projekt: „Chersonez Taurydzki (Krym) i jego chora w okresie rzymskim. 
Nieinwazyjne rozpoznanie archeologiczne krajobrazu osadniczego”, kwota: 200 000 zł.  

• Agnieszka Przybyła, projekt: „Wytyczne dla polskiego modelu tekstu łatwego do czytania 
(easy-to-read), kwota: 186 333 zł. 

• Michał Sadłowski, projekt: „Reformy i koncepcje prawa i państwa w procesie rewolucji. 
Studium historyczno-prawne na przykładzie okresu dwuwładzy w rewolucyjnej Rosji                       
w 1917 roku”, kwota: 184 778 zł. 

• Monika Stobiecka, projekt: „Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. 
Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia”, kwota: 152 100 zł. 

• Weronika Tomczyk, projekt: „Kiedy lamy trafiły na stół. Zróżnicowanie diety 
prekolumbijskich populacji prowincji Huarmey, północne wybrzeże Peru”, kwota: 104 557 
zł. 

• Wojciech Wegner, projekt: „Nowoczesne materiały funkcjonalne oparte o lantanowce                    
i bor”, kwota: 200 000 zł. 

• Sebastian Wijas, projekt: „Koncepcja sieci organów administracji jako instrument 
zapewnienia stosowania prawa unijnego przez krajowy organ administracji”, kwota: 
173 384 zł. 


