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O FUNDACJI
Fundacja Nauka. To Lubię została założona w 2020 roku przez dr.
Tomasza Rożka - fizyka, dziennikarza i wieloletniego popularyzatora
nauki, znanego z kanału Nauka. To Lubię na platformie YouTube.
Celem organizacji jest działalność oświatowa oraz edukacyjna i
wszechstronne działania na rzecz promowania nauki, technologii
oraz dobroczynne wspieranie państwa i społeczeństwa, w tym
szczególnie rodzin, z zakresu wykorzystania nauki i technologii.
Cele statutowe Fundacja realizuje przede wszystkim poprzez serwis
popularnonaukowy Nauka. To Lubię oraz kanał YouTube: Nauka. To
Lubię. Obie platformy są miejscem, w którym dr Tomasz Rożek od lat
sprawdza naukowe fakty i opowiada o nich w zrozumiały sposób.
Walczy także z naukowymi fake newsami. Z myślą o najmłodszych
powstał odrębny kanał - Nauka. To Lubię Junior. Publikowane na nim
ciekawostki, materiały edukacyjne i eksperymenty zainteresują
nawet kilkulatków.
Do kluczowych projektów organizacji należy Akademia Cyfrowego
Rodzica, prowadząca rodziców i nauczycieli przez wirtualny świat,
pełen szans i zagrożeń dla dzieci. Fundacji Nauka. To Lubię prężne
działania także na rzecz promowania wybitnych polskich naukowców
i ich osiągnięciach na skalę światową. W tym celu powstała
Akademia Superbohaterów - autorski projekt edukacyjny dr Tomasza
Rożka.
Fundacja Nauka. To Lubię, w ramach swojej misji, przyznaje granty
dla zdolnych, młodych naukowców. Wspiera czasem szalone, ale
zawsze wartościowe projekty, za którymi stoją młodzi ludzie
z ogromnym potencjałem.
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O PROJEKTACH
Popularnonaukowy kanał YouTube Nauka. To Lubię powstał w 2013
roku. W swoich filmach Tomasz Rożek w prosty i interesujący sposób
opowiada o zagadnieniach dotyczących szeroko pojętej nauki.
Obecnie kanał ma ponad pół miliona subskrybentów. W 2020 roku
pod szyldem Nauka. To Lubię Junior Tomasz Rożek otworzył kanał
naukowy dla najmłodszych. To miejsce pełne wiarygodnych treści,
podanych w sposób przystępny dla dzieci. Filmy są krótkie,
animowane i pełne wiedzy zrozumiałej dla kilkulatków. Nie brakuje
w nich ciekawostek i doświadczeń łatwych do samodzielnego
odtworzenia.
Akademia Cyfrowego Rodzica - Internet przestał być dodatkiem do
życia, ale stał się jego częścią. Fundacja Nauka. To Lubię prowadzi
projekt Akademia Cyfrowego Rodzica, który przeprowadza rodziców
przez cyfrowy świat, w którym poruszają się ich dzieci. Udostępniane
treści z jednej strony uczulają na niebezpieczeństwa, jakie mogą
spotkać najmłodszych w sieci, z drugiej pokazują też dobre strony
sfery technologii i oswajają rodziców z tym tematem. W ramach
Akademii Cyfrowego Rodzica powstają wartościowe artykuły, filmy
i webinary.
Akademia Superbohaterów - Polscy naukowcy zmieniali i zmieniają
naszą rzeczywistość, jednak ani na świecie, ani we własnym kraju nie
są rozpoznawalni. Sytuację tę postanowił zmienić dr Tomasz Rożek.
Akademia Superbohaterów to jego autorski projekt, poprzez który
szerzy wiedzę o wybitnych osobistościach z polskiego świata nauki
i ich osiągnięciach. Nie tylko tych bardzo popularnych, ale także
zapomnianych lub przemilczanych.
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TOMASZ ROŻEK
Dr Tomasz Rożek swoją karierę naukową rozpoczął na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie ukończył dwa kierunki
studiów. Stopień doktora nauk fizycznych, o specjalności fizyka
jądrowa, uzyskał w murach tej samej uczelni. Nad samym
doktoratem
pracował
w
Niemczech,
a
dokładnie
w Forschungszentrum w Jülich - jednym z największych
europejskich centrów naukowo-badawczych.
Dr Tomasz Rożek obecnie łączy specjalistyczną wiedzę z karierą
dziennikarską. Jest kierownikiem działu naukowego w tygodniku
„Gość
Niedzielny”
oraz
współpracownikiem
czołowych,
ogólnopolskich redakcji. Aktualnie współtworzy audycję w Radio 357.
Działania dr. Tomasza Rożka nie ograniczają się jedynie do
współpracy z redakcjami i eksperckich wypowiedzi. Sam jest
autorem kilku książek. Jest też jednym z czołowych polskich
popularyzatorów nauki. Od 2013 roku prowadzi na platformie
YouTube swój kanał Nauka. To Lubię. W materiałach filmowych oraz
na blogu o tej samej nazwie, omawia i tłumaczy zagadnienia
z szeroko pojętego świata nauki. Pod koniec 2020 roku poszerzył
swoje internetowe działania o kanał dla najmłodszych - Nauka. To
Lubię Junior.
Za swoje działania związane z popularyzacją nauki był wielokrotnie
wyróżniany i nagradzany. Często zapraszany jest na kluczowe
ogólnopolskie wydarzenia, na których występuje w roli prelegenta.
Pełni także rolę doradcy Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji
Kosmicznej.
Prywatnie jest mężem Anny i tatą nastoletnich bliźniaków.
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