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Fundacja A.S. Dekabana od lat wspiera młodych 
naukowców pracujących w uczelniach rolniczych 
w Polsce poprzez umożliwienie im uczestnictwa 
w pięciomiesięcznym programie stypendialnym re-
alizowanym we współpracy z University of British 
Columbia (UBC) w Vancouver, Kanada. Każdego roku 
strona kanadyjska przedstawia wykaz proponowanych 
tematów badawczych przede wszystkim z zakresu 
technologii i bezpieczeństwa żywności, ale również 
innych działów związanych z szeroko pojętą dziedziną 
nauk rolniczych i przyrodniczych. Proces wyłaniania 
kandydatów jest kilkuetapowy i rozpoczyna się od wy-
boru przez zainteresowanego badacza projektu, który 
pod względem naukowym jest mu najbliższy i który 
chciałby realizo-
wać w trakcie trwa-
nia stypendium. 
Kolejnym krokiem 
jest wypełnienie 
formularza aplika-
cyjnego, w którym 
podać należy m.in. 
informacje doty-
czące zaintereso-
wań naukowych 
oraz wykaz wła-
snych publikacji. 
We wniosku tym 
należy również 
wskazać wybra-
ny przez siebie 
temat spośród kil-
ku/kilkunastu pro-
ponowanych oraz 
opiekuna odpowie-
dzialnego za realizację projektu. Następnie poszcze-
gólne uczelnie przyrodnicze wybierają, w procedurze 
wewnętrznej, najlepszą kandydaturę, po czym z tak 
wyłonionych naukowców Polski Komitet Fundacji 
nominuje osoby, które będą uczestniczyć w programie 
stypendialnym.

Na szczególną uwagę zasługuje doskonała organiza-
cja i wsparcie ze strony pracowników UBC, na które 
w każdej chwili może liczyć uczestnik stypendium po 
zaakceptowaniu jego kandydatury. Strona kanadyjska 
pomaga bowiem w załatwieniu wszelkich formalności, 
począwszy od ubezpieczenia zdrowotnego, a skoń-
czywszy na zapewnieniu mieszkania, które zlokalizo-
wane jest przy kampusie uniwersyteckim i umożliwia 

stypendystom szybkie i wygodne dotarcie do miejsca 
ich pracy, jak również ze względu na swoje położenie 
pomaga w integracji ze środowiskiem akademickim. 
W gestii uczestnika pozostaje zatem tylko złożenie 
wniosku o elektroniczną autoryzację podróży (eTA) 
oraz zakup biletu lotniczego.

Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej jest jednym 
z największych i najlepszych ośrodków akademickich 
w Kanadzie. Uczelnia ta rokrocznie zajmuje również 
wysokie lokaty w światowych rankingach szkół wyż-
szych. W skład Uniwersytetu wchodzi kilkanaście 
wydziałów reprezentujących różne dyscypliny na-
ukowe, m.in. wydział leśny, nauk farmaceutycznych, 
medyczny, artystyczny czy wydział architektury. 

W ramach progra-
mu stypendialne-
go Fundacji A.S. 
Dekabana naukow-
cy z Polski realizu-
ją swoje badania na 
wydziale „Faculty 
of Land and Food 
Systems”, które-
go profil naukowy 
odpowiada profi-
lowi badawczemu 
polskich uczelni 
rolniczych i przy-
rodniczych.

Większość bu-
dynków przyna-
leżnych poszcze-
gólnym wydziałom 
(tj. laboratoria, sale 
wykładowe i semi-

naryjne), biblioteka, jak również kampus akademicki 
UBC zlokalizowane są w Vancouver na zachodnim 
krańcu półwyspu Point Grey w odległości ok. 10 km 
od centrum miasta. Kampus uczelni, o powierzchni 
wynoszącej ponad 400 hektarów, jest imponujący, oto-
czony z trzech stron lasem, zaś z czwartej – oceanem. 
Na terenie kampusu znajdują się m.in. TRIUMF Center 
– wiodące, światowe laboratorium fizyki subatomowej; 
sala koncertowa Chan Center; centrum interaktywnych 
badań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (CIRS); 
„the Beat Biodiveristy Museum”, w którym podziwiać 
można m.in. największy w Kanadzie szkielet płetwala 
błękitnego; światowej klasy ogród botaniczny wraz 
z centrum badań roślin; farma UBC, która pełni nie 
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tylko funkcje naukowo-dydaktyczne, ale również 
dostarcza warzyw i owoców dla studentów i pracow-
ników Uniwersytetu; „Doug Mitchel Thunderbird”, 
czyli centrum sportowe wraz z areną do gry w hokeja; 
tradycyjny japoński ogród „Nitobe Memorial Garden” 
uważany za jeden z pięciu najatrakcyjniejszych 
ogrodów położonych poza Japonią; wreszcie, jedna 
z największych turystycznych atrakcji Vancouver 
i zachodniej Kanady – 
muzeum antropologiczne 
poświęcone kulturze 
i historii „First Nations”.

W 2018 r. zostałem za-
kwalifikowany do uczest-
nictwa w programie sty-
pendialnym Fundacji 
A.S. Dekabana. Mój 
pobyt w Uniwersytecie 
Kolumbii Brytyjskiej 
obejmował pięciomie-
sięczny okres od lipca 
do grudnia. W ramach 
pobytu w UBC po-
magałem w realizacji 
projektu naukowego pt. 
„Determination of anti-
microbial resistance of 
Campylobacter bacteria 
in environment and foods 
in Canada” pod kierun-
kiem dr. Xiaonana Lu, 
cenionego w Kanadzie 
specjalisty z zakresu 
mikrobiologii  żyw-
ności, zatrudnionego 
na stanowisku „food 
science-associate profes-
sor”. Celem badań było 
określenie prewalencji 
i antybiotykooporności 
Campylobacter jejuni i Campylobacter coli w sprze-
dawanym na obszarze aglomeracji Vancouver mięsie 
drobiowym. Zanim uzyskałem pozwolenie na pracę 
w laboratorium doktora Lu, musiałem odbyć szereg 
szkoleń zakończonych egzaminami, m.in. z zakresu 
zagrożeń biologicznych i chemicznych. Na uwagę 
zasługuje fakt, że północnoameryński model badań 
naukowych oparty jest na laboratoryjnej pracy magi-
strantów, doktorantów oraz osób zatrudnionych jako 
„postodoctoral researcher”. To właśnie ci młodzi lu-
dzie, studenci, niejednokrotnie z wielu różnych krajów 
i kontynentów generują wyniki, które później stanowią 
podstawę publikacji w wysoko punktowanych, czo-
łowych czasopismach światowych. Szczególną rolę 
odgrywa jednak opiekun – kierownik laboratorium, na 
którego barkach ciąży odpowiedzialność za koordyno-
wanie projektów, pozyskiwanie grantów naukowych 

i środków finansowych przeznaczonych na odczyn-
niki, sprzęt, badania zlecone oraz wynagrodzenia dla 
personelu laboratorium. Dodać należy, że program 
stypendialny jest elastyczny i często kanadyjscy part-
nerzy umożliwiają przeprowadzenie eksperymentów 
zaproponowanych przez stypendystę, o ile projekty 
te sformułowane są poprawnie, a badacz dysponuje 
wiedzą i umiejętnościami nabytymi w Polsce, które 

umożliwią mu uzyskanie 
zadowalających wyni-
ków.

P o d c z a s  p o b y t u  
w UBC i w ramach 
wyżej opisanego pro-
jektu uczestniczyłem 
w pobieraniu próbek 
do badań w kierunku 
Campylobacter, izolacji 
drobnoustrojów, ocenie 
czułości stosowanych 
metod izolacji bakterii 
oraz ich gatunkowej 
identyfikacji klasyczną 
metodą PCR. Pobyt sty-
pendialny w UBC był dla 
mnie niezwykle cennym 
doświadczeniem; po-
mógł mi m.in w zdoby-
ciu wiedzy na temat tego, 
jak powinno funkcjono-
wać laboratorium klasy 
BSL-2 w zakresie pracy 
z drobnoustrojami zatruć 
pokarmowych. Ponadto 
zdobyłem cenną wiedzę 
z zakresu klasycznych 
i molekularnych tech-
nik mikrobiologicznych 
wykorzystywanych do 
izolacji i identyfikacji 

drobnoustrojów z rodzaju Campylobacter. Trzeba jed-
nak dodać, że efekt pracy badacza pracującego w UBC 
w znacznym stopniu zależy od jego zaangażowania, 
pracowitości, inteligencji i doświadczenia laborato-
ryjnego, które nabył w swej macierzystej jednostce 
w Polsce, zgodnie z resztą z mottem UBC – „it is up 
to you” oraz „it is yours”.

Pobyt w Vancouver stwarza również niepowta-
rzalną okazję do poznania, jak śmiem twierdzić, 
jednego z najpiękniejszych miast na świecie, gdzie 
góry spotykają się z oceanem. Parki: Stanleya, Queen 
Elizabeth oraz VanDusen; Granville Island; Centrum 
Nauki – „Science World” czy też zegar parowy w tu-
rystycznej dzielnicy Gastown to tylko niektóre atrakcje 
warte odwiedzenia. Jednocześnie małe, często ukryte 
punkty z widokiem na Pacyfik zapewniają odpoczynek 
i dostarczają trudnych do opisania emocji i wrażeń. 

Eksponaty w Museum of Anthropology Uniwersytetu Kolumbii 
Brytyjskiej, Vancouver (fot. M. Gondek)
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Djavad Mowafaghian Centre for 
Brain Health (Centrum badań nad 
mózgiem) Uniwersytetu Kolumbii 
Brytyjskiej (fot. M. Gondek)

Kurorty górskie, takie jak Whistler, położone 
w górach skalistych Banff i Jasper to także 
obowiązkowy punkt dla turystów przybywa-
jących do Kanady z całego świata. Podobnie 
jak inne miasta w Kanadzie, Vancouver leży 
w niewielkiej odległości od granicy z USA. 
Stwarza to możliwość odwiedzenia, np. 
Seattle czy też Everett w którym znajdują 
się, udostępnione dla turystów, zakłady 
montażowe Boeinga. Pobyt w Vancouver 
zachęca również do podróży zachodnim, 
pacyficznym wybrzeżem kontynentu, trasą 
Vancouver–Seattle–Portland–Sacramento–
San Francisco–Los Angeles–Las Vegas.

Projekt stypendialny Fundacji A. S. 
Dekabana to wspaniała szansa dla młodych, 
ambitnych naukowców z Polski, którzy, z jed-
nej strony, pod przewodnictwem mądrych 

i zaangażowanych mentorów, 
wykształceni zostali w dobrych 
lub bardzo dobrych ośrodkach 
akademickich w Polsce i nie mają 
żadnych kompleksów względem 
swoich kolegów zza oceanu, 
z drugiej zaś strony, chcą poznać 
zasady i kulturę prowadzenia 
badań naukowych w jednym 
z najbogatszych i najbardziej 
rozwiniętych krajów świata – 
Kanadzie. Jestem przekonany, 
że pobyt w UBC będzie nieza-
pomnianym doświadczeniem to-
warzyszącym stypendyście przez 
cały okres jego kariery.

Irving K. Barber Learning Centre (Centrum edukacyjne im. Irving K. Barber) znaj-
dujące się na obszarze kampusu Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (fot. M. Gondek)

Fundacja założona została przez polskiego lekarza 
medycyny Anatola S. Dekabana i jego małżonkę 
Pamelę Liddle Dekaban. Celem Fundacji jest udo-
stępnienie polskim pracownikom naukowym nowych, 
światowych zdobyczy w zakresie różnych dziedzin 
nauki. Stypendia przeznaczone są dla nauczycieli aka-
demickich ze stopniem naukowym doktora, w wieku 
poniżej 40. roku życia i z bardzo dobrą znajomością 
języka angielskiego. Stypendium przyznawane jest na 
okres 5 miesięcy i pokrywa wydatki związane z poby-
tem stypendialnym oraz podróżą.

Fundacja wspiera trzy dziedziny:
1) nauki rolnicze i przyrodnicze (powstała 

w 1982 r.), miejscem przyjmującym stypendystów 
jest Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, 
Kanada,

2) nauki ekonomiczne (od 1989 r.), stypendy-
stów przyjmuje Uniwersytet Glasgow, Zjednoczone 
Królestwo,

3) nauki techniczne (od 1993 r.), College of 
Engineering Uniwersytet Michigan w Ann Arbor 
(USA).

Od Redakcji: 

Fundacja im. A. Dekabana
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Anatol Dekaban i Pamela Liddle-Dekaban
Informacje dotyczące osoby dr. Anatola Stefana 

Dekabana są skromne, a w niektórych przypadkach 
nawet rozbieżne. Brak w nich np. miejscowości uro-
dzenia. Wiadomo, że urodził się w Polsce, w 1914 r. 
W 1939 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył 
w 1944 r. Czas studiów przypadł na lata wojny i oku-
pacji, co sprawiło, że zaangażował się w działalność 
Polskiego Państwa Podziemnego, czego naturalną 
konsekwencją był udział w Powstaniu Warszawskim. 
Po wojnie praktykował jako lekarz w Warszawie, 
ale zagrożony aresztowaniem przez UB za wojenną 
działalność opuścił kraj, wyjeżdżając w 1947 r. do 
Kanady. Tam pogłębiał wiedzę, specjalizując się w za-
kresie neurologii, m.in. w Uniwersytecie Kolumbii 
Brytyjskiej oraz w National Hospital for Neurology 
and Neurosurgery w Londynie. W 1952 r. uzyskał 
w prestiżowym Uniwersytecie McGilla w Montrealu 
stopień naukowy doktora. W latach 1952-1955 został 
zatrudniony w Oddziale Neurologii Uniwersytetu 
Kolumbii Brytyjskiej, po czym przeniósł się do 
National Institute of Health w Bethesda, Maryland 
(USA), gdzie objął kierownictwo działu neurologii 
dziecięcej. Na tym stanowisku pozostał do przejścia 
w stan emerytalny w 1980 r. Nadal był jednak czynny 
zawodowo, prowadząc konsultacje w University of 
Washington Medical School i w Children’s Orthopedic 
Hospital w Seattle. Zmarł w 2001 r.

Dr Dekaban był autorem dwóch książek z zakresu 
neurologii dziecięcej – Neurology of Early Childhood 

i Neurology of Infancy, monografii dotyczącej wcze-
snego rozwoju ludzkiego mózgu oraz ponad 120 
publikacji naukowych. Postrzegany jest jako jeden 
z twórców neurologii dziecięcej.

Polskę odwiedził we wczesnych latach 80. Dla 
kraju był to trudny okres. Brakowało wszystkiego. 
Dotkliwy był zwłaszcza deficyt żywości. Dekaban 
widział ratunek w podniesieniu jakości polskiej nauki 
poprzez udostępnienie polskim pracownikom nauko-
wym nowoczesnej wiedzy i technologii. Tak powstała 
pierwsza z jego fundacji, którą przeznaczył dla rozwoju 
rolnictwa i nauk przyrodniczych. Polskę odwiedzał 
jeszcze kilkakrotnie, kontaktując się z placówkami 
naukowymi. W 1996 r. odznaczony został za szcze-
gólne zasługi dla oświaty Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, a w 1999 r. nadany mu został tytuł dok-
tora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

Pamela Doris Liddle-Dekaban urodziła się 
w Londynie w 1924 r. W czasie II wojny światowej 
służyła w armii brytyjskiej jako sanitariuszka. Po 
wojnie uzupełniła wykształcenie w King George’s 
Hospital Training School for Nurses, którą ukończy-
ła z pierwszą lokatą i złotym medalem. Pracowała  
w St.Georges Hospital w Londynie i tam poznała swe-
go męża. Mając wykształcenie medyczne towarzyszyła 
mężowi w karierze także poprzez prace redakcyjne 
jego publikacji i wspierała jego działalność filantro-
pijną. Stąd też często anglojęzyczna nazwa fundacji 
uwzględnia oboje małżonków.

Opracowano na podstawie www.piastinstitute.org/dekaban.html oraz  
starywww.up.wroc.pl>glos>krotko


