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Wspierać
najlepszych,
aby mogli
stać się
jeszcze lepsi

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od
1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną organizacją typu non profit, realizującą misję wspierania
nauki. Jest największym w Polsce pozarządowym źródłem finansowania nauki.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe
poprzez:
• wspieranie wybitnych naukowców i zespołów
badawczych,
• modernizację warsztatów badawczych
we wszystkich dziedzinach nauki,
• wspomaganie innowacyjnych projektów,
komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych.

Fundacja działa zgodnie ze swoją
naczelną dewizą: wspierać najlepszych,
aby mogli stać się jeszcze lepsi
oraz następującymi zasadami:
• wsparcie jest kierowane bezpośrednio do
naukowców i zespołów badawczych,
• subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są
na podstawie konkursu,
• najważniejszym kryterium decydującym
o przyznaniu wsparcia jest doskonałość naukowa,
• osiągnięcia i dorobek uczestników konkursów
FNP jest oceniany przez uznanych w swoich
dziedzinach uczonych – polskich i zagranicznych
(metoda peer-review),
• wsparcie udzielane jest zgodnie z zasadą
„trudnego pieniądza” (wysoka konkurencyjność
przy wyborze laureatów).
Fundusz założycielski Fundacji w wysokości 95 mln
złotych pochodzi ze zlikwidowanego w 1990 r.
Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki,
przekazanego FNP decyzją Sejmu RP. Dwadzieścia
lat efektywnego pomnażania tych środków poprzez
inwestowanie ich m.in. w obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcje, pozwoliło
Fundacji zbudować stabilną i pewną sytuację finansową. Ze środków pochodzących z działań na rynkach finansowych Fundacja przekazała nauce do
końca 2012 r. łącznie ponad 427 mln zł. Obecnie
wartość funduszy własnych Fundacji to ponad
341 mln złotych.

O Fundacji

Dodatkowe środki na wspieranie nauki Fundacja
otrzymała w latach 2003-2004 na mocy ustawy
z 29 marca 2000 r. „O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw...”. Ustawa ta określiła, że
2% środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa zasili majątek Fundacji. Z uzyskanej dzięki temu kwoty 51,7 mln zł, Fundacja utworzyła odrębny fundusz przeznaczony na finansowanie stypendiów dla młodych uczonych (program
START). W 2007 r. Fundacja uzyskała współfinansowanie programu POWROTY/HOMING z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W 2008 r. rozpoczęła realizację programów finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach
Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Jako beneficjent programów kluczowych PO IG Fundacja otrzyma 408 mln zł (środki te
są wydatkowane w latach 2008-2015). Ponadto, dzięki
uzyskaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju
gospodarczym”), Fundacja uruchomiła w 2011 roku
projekt SKILLS.W latach 2010-2015 otrzyma na jego
realizację 36 mln zł.
Do końca 2012 roku na realizację programów finansowanych z funduszy europejskich (PO IG i PO KL)
Fundacja wydatkowała prawie 239 mln zł.
Od 2005 r. Fundacja posiada status organizacji
pożytku publicznego, co uprawnia ją m.in. do przyjmowania od osób fizycznych wpłat 1% podatku
dochodowego na cele statutowe. Środki uzyskane
z tych darowizn są wykorzystywane na podwyższanie stypendiów laureatom konkursów dla młodych
naukowców – w latach 2006-2009 były to stypendia
dla uczonych powracających z zagranicy (program
POWROTY/HOMING), a od 2010 roku – stypendia dla
najwyżej ocenionych w konkursie laureatów programu START.
Dbając o przejrzystość i jawność, Fundacja publikuje
obszerne sprawozdania ze swojej działalności w formie Raportów rocznych. Jej sprawozdania finansowe
są co roku badane przez renomowane firmy audytorskie. Raporty roczne są dostępne m.in. na stronie
internetowej Fundacji.
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WŁADZE
FUNDACJI NA RZECZ
NAUKI POLSKIEJ

ZESPÓŁ FUNDACJI
NA RZECZ NAUKI
POLSKIEJ

ZARZĄD FUNDACJI
Prezes
prof. dr hab. Maciej Żylicz
Wiceprezes
prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
Wiceprezes
dr Tomasz S. Perkowski

Zarząd FNP (od lewej): prof. Włodzimierz Bolecki,
dr Tomasz Perkowski, prof. Maciej Żylicz.

RADA FUNDACJI
(kadencja od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.)

Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
Wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Irena E. Kotowska
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
prof. dr hab. Henryk Koroniak
prof. dr hab. Marek Z. Świtoński
prof. dr hab. Wojciech Tygielski
prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
Honorowy Członek
prof. dr hab. inż. Maciej W. Grabski

Rada FNP (od lewej, góra): profesorowie M.Z. Świtoński, H.Koroniak, L. Gradoń,
W.Tygielski, (dół): A. Jerzmanowski, I.E. Kotowska, K.I. Wysokiński.

Zespół Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

stan na 31 grudnia 2012 roku

Pion Programowy
Michał Pietras
Dyrektor ds. Działalności Programowej
Zespół ds. Koordynacji Programów
dr Tomasz Poprawka
Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej
dr Monika Biłas-Henne
dr Beata Frączak
Krystyna Frąk
dr Anna Jeż
dr Aneta Michałkiewicz
dr Joanna Rutkowska
Kinga Słomińska
Magdalena Sordyl
Ewa Śliwowska
Małgorzata Świtalska-Bury
Julia Zimmermann
Zespół ds. Umów i Kontroli
Dorota Sierak
Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej
Aleksandra Kowalska
Paweł Kulesza
Viktoryia Luchko
Marcin Marcinków
Lidia Rachocka
Mirosław Serwaczyński
Irmina Sitnicka

Pion Księgowo-Administracyjny
Wanda Krzemińska
Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych,
Główny Księgowy
Zespół ds. Personalnych
Małgorzata Pieńkowska
Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych
Zespół ds. Księgowości
Dorota Komosa
Iwona Pachnowska
Katarzyna Siemieńczuk
Monika Wolińska
Małgorzata Zawłocka
Zespół ds. Administracyjnych
Hubert Choma
Wojciech Janikowski
Piotr Urbaniak
Pion Rozwoju i Analiz Finansowych
Kancelaria Zarządu
Magdalena Borowska-Wittlin
Katarzyna Demczuk
Agata Szostakiewicz
Zespół ds. Analiz
i Kontroli Finansowych
Krystyna Akacka
Aneta Antolak

Zespół ds. Kapitału Ludzkiego
Adam Zieliński
Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej

Dział Prawny
Katarzyna Bojańczyk – Radca prawny
Anna Bergiel

Jagoda Brewczak
Aleksandra Krypa
Marta Michalska-Bugajska
Justyna Motrenko
Katarzyna Pronobis
Jakub Rytka
Emilia Wojewoda

Dział ds. Informacji i Promocji
Magdalena Kołomańska
Elżbieta Marczuk
Dominika Wojtysiak-Łańska
dr Grażyna Żebrowska
Stanowisko ds. Analiz Programowych
Marta Łazarowicz-Kowalik
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List Przewodniczącego Fundacji

LIST
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY FUNDACJI
Szanowni Państwo,

by zapewnić idealne warunki i zneutralizować wszystkie

oceny kandydatów do Nagrody, zwracając uwagę na to,

potencjalne zagrożenia. Rada z ogromną troską i uwagą

czy w pełni odpowiadają randze i renomie tego najważniejszego w Polsce wyróżnienia naukowego.

w minionym, 2012 roku, nastąpiło, wynikające ze

Jest to w pełni niezależne ciało, której relacje z Zarządem

przyglądała się w 2012 r. kondycji finansowej Fundacji.

Statutu Fundacji, odnowienie składu jej Rady. Do czwor-

Fundacji można podsumować trzema słowami: kontrola,

Jak już wspomniałem, jest ona dobra, ale trud utrzyma-

ga z nas, pełniących obowiązki już w poprzedniej ka-

inspiracja, współpraca. Na czym polega istota tych re-

nia jej w tym stanie wzrósł niepomiernie w porównaniu

Na koniec, chcę z wielką przyjemnością poinformować,

dencji, dołączyło trzech nowych członków, wybranych

lacji i jak widzi swą rolę nowa Rada? Zacznę od bilansu

z okresem sprzed 10 czy 15 lat. Wiąże się to z natural-

że w 2012 r. Rada wybrała na swego członka honorowe-

po raz pierwszy. Są to profesorowie: Karol Wysokiński

otwarcia. Fundacja jest w dobrej kondycji, a stały wysoki

nymi zmianami i rosnącą komplikacją sytuacji na ryn-

go Profesora Macieja Grabskiego. Jest to nie tylko wyraz

z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie,

prestiż i renoma jaką się cieszy w polskiej nauce, w pełni

kach finansowych i w gospodarce, zarówno polskiej, jak

naszego uznania dla niedających się przecenić zasług Pro-

Leon Gradoń z Politechniki Warszawskiej i Wojciech

potwierdzają trafność idei wspierania najlepszych, która

i światowej, i wymaga podejmowania trudnych decyzji.

fesora dla Fundacji, ale także pragnienie, aby móc nadal

Tygielski z Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa Rada

legła u podstaw jej powołania. Wielkimi atutami Fundacji

Te decyzje i związane z nimi zmiany są niezbędne i nie

w pełni korzystać z Jego ogromnego doświadczenia i ży-

na swoim pierwszym zebraniu powierzyła mi zaszczyt-

mogą być odwlekane zbyt długo. Rada służyła tu wspar-

ciowej mądrości.

ną funkcję przewodniczącego, wybierając jednocześnie

ciem Zarządowi, jednocześnie zachęcając i inspirując go

na wiceprzewodniczącą Panią Prof. Irenę Kotowską. Te
zmiany, chociaż normalne i dokonujące się co cztery
lata, są dla mnie dobrą okazją zarówno do refleksji, jak
i spojrzenia w przyszłość. Fundacja działa w Polsce już
od ponad 20 lat, ktoś mógłby więc stwierdzić, że jest
instytucją okrzepłą i funkcjonującą w oparciu o wypró-

Fundacja jest w dobrej kondycji, a stały wysoki prestiż i renoma, jaką się cieszy
w polskiej nauce, w pełni potwierdzają trafność idei wspierania najlepszych, która legła
u podstaw jej powołania.

do szukania nowych rozwiązań. Fundacja, w odróżnieniu
niewielką bezwładnością i jest z tego powodu zdolna do
reagowania w sposób szybki i elastyczny. Zainicjowany
wcześniej i kontynuowany w 2012 roku program restrukturyzacji i większego zogniskowania programów sty-

bowane procedury. Jest tak istotnie, jednak świat wokół

pendialnych Fundacji, mający pełne poparcie Rady, jest

zmienia się w szybkim tempie. Przekształca się zarówno

dobrą ilustracją koniecznych działań dostosowujących

Polska, jak i Wspólnota Europejska, której pełnopraw-

były zawsze: jasne i zrozumiałe cele i kryteria działania,

profil Fundacji do istniejącej sytuacji. W ramach tych

nym członkiem staliśmy się w 2005 r. Fundacja nie może

klarowność i absolutna przejrzystość wszelkich procedur

działań mieściło się także wspieranie przez Radę w 2012 r.

pozostawać w bezruchu, bowiem w pełni odnosi się do

konkursowych, sprawność zarządzania i przede wszyst-

wysiłków Zarządu zmierzających do kontynuowania za-

niej reguła Czerwonej Królowej tak obrazowo ujęta przez

kim, niezależność od jakichkolwiek nacisków i pełna

rządzania przez Fundację programami stypendialnymi

Lewisa Carrolla w Alicji po drugiej stronie lustra: – Cóż za

autonomia. Dla Rady są to elementy o fundamentalnym

i grantowymi finansowanymi ze środków unijnych.

powolny naród – powiedziała Królowa. – Popatrz, tyle

znaczeniu, które wspólnie tworzą warunek sine qua non

się musisz nabiegać, żeby pozostać w tym samym miej-

istnienia Fundacji w dotychczasowym kształcie. Są też

Rada Fundacji szczególnym zainteresowaniem i troską

scu. Jeżeli chcesz się dostać gdzie indziej, musisz biec co

podstawą i tworzą ramy codziennej współpracy Rady

otacza doroczną Nagrodę FNP, którą bez przesady można

najmniej dwa razy szybciej!

z Zarządem. Odczuwam szczególną satysfakcję z faktu,

nazwać flagową inicjatywą i najlepiej rozpoznawalnym

że ta współpraca układa się wzorcowo. Jednak zbieżność

spośród wszystkich działań Fundacji. W 2012 r. po raz

poglądów na zasady działania Fundacji nie wystarcza,

kolejny szczegółowo analizowaliśmy procedury i sposób

Rada zajmuje szczególną pozycję w strukturze Fundacji.

Andrzej Jerzmanowski

od dużych instytucji państwowych, charakteryzuje się

Warszawa, kwiecień 2013
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sobą wielkie perspektywy. Chcemy, aby tacy ludzie chcieli
pracować naukowo w kraju, a nie za granicą lub w innych
zawodach.

LIST
prezesa
FUNDACJI
Szanowni Państwo,
w 2012 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej kontynuowała swoją misję wspierania najlepszych uczonych,
pomagając im realizować ambitne plany badawcze i w ten
sposób stymulować przełomowe odkrycia naukowe.
Zorganizowaliśmy 26 konkursów w ramach 12 programów oferujących wsparcie badaczom w kluczowych etapach ich kariery naukowej. Przekazaliśmy naszym beneficjentom (ich grono powiększyło się w 2012 roku o blisko
290 osób) ponad 110 mln zł. Był to kolejny rok, w którym
łączna suma wydatków programowych Fundacji, dzięki
zarządzanym przez nią funduszom strukturalnym, była
wielokrotnie wyższa od wydatków, jakie mogliśmy ponieść
ze środków własnych (wydatki z funduszy strukturalnych
wyniosły ponad 90 mln zł, zaś wydatki ze środków własnych – prawie 20 mln zł).
Rok 2012 zakończyliśmy pozytywnym bilansem finansowym.
Pomimo dużej zmienności panującej w tym roku na rynkach
finansowych, Fundacji udało się wypracować prawie 10,5%
stopę zwrotu z inwestycji kapitałowych. Jest to nasz najlepszy wynik od początku kryzysu finansowego. Dzięki własnym środkom, pomnażanym poprzez inwestycje na rynkach finansowych w 2012 roku finansowaliśmy Nagrody
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, programy MISTRZ, START,
IDEE DLA POLSKI, MONOGRAFIE FNP, a także Nagrodę
COPERNICUS za osiągnięcia polsko-niemieckiej współpracy
naukowej oraz Stypendia im. Aleksandra von Humboldta
dla niemieckich uczonych. Kontynuowaliśmy także realizację kilku programów rozpoczętych w latach ubiegłych,
pomimo braku nowych konkursów w roku 2012, finansując
rozpoczęte projekty oraz przedłużając finansowanie ich laureatom (np. w programach FOCUS, POWROTY, czy w projektach wydawniczych).
W roku 2012 odbyły się ostatnie konkursy w realizowanych przez Fundację przez wiele lat programach KOLUMB (stypendia na zagraniczne staże podoktorskie) oraz KWERENDA

(stypendia na kwerendy za granicą). Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tych programów (więcej mogą się Państwo
o nich dowiedzieć z artykułów w suplemencie do Raportu,
s. 99 i 103), mają one także bardzo pozytywny odbiór w środowisku naukowym. Podjęliśmy jednak decyzję o zakończeniu ich realizacji. Programy te, uruchomione przed wielu laty,
utraciły z czasem swój unikalny charakter, a także rację bytu
jako przedmiot osobnej aktywności Fundacji. Nasza strategia działania opiera się na ciągłym poszukiwaniu obszarów wsparcia niezagospodarowanych przez inne instytucje
finansujące naukę. W obecnej sytuacji, gdy wyjazdy na staże
podoktorskie mogą być realizowane w ramach różnorodnej
oferty polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a wyjazdy krótkoterminowe – w ramach funduszy uzyskanych przez kierowników projektów badawczych (finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju), priorytety Fundacji przesuwają
się w nowe rejony. Pozostając wciąż w obszarze mobilności, skupiamy się obecnie na innym jej kierunku – na programach zachęcających i wspierających powroty młodych uczonych do pracy w polskich instytucjach naukowych, bądź po
przyjeździe z zagranicy (program HOMING PLUS), bądź też
po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci (program
POMOST). Jest to w naszym przekonaniu oferta wychodząca
naprzeciw wyzwaniom obecnego rynku pracy w sektorze
nauki, stojącym przez młodymi badaczami, którzy są już na
pewnym poziomie zaawansowania zawodowego, ale nie osiągnęli jeszcze samodzielności naukowej. Moment po powrocie
do kraju z zagranicznego stażu podoktorskiego lub do intensywnej pracy badawczej po urlopie macierzyńskim/wychowawczym jest często trudny i frustrujący. Jednocześnie jest
to moment potencjalnie największych możliwości młodego
uczonego. Potrzebne są zatem odpowiednie warunki, aby ten
potencjał wykorzystać. Te dwa programy mają na celu zwiększenie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce dla najzdolniejszych młodych ludzi, którzy już wiele osiągnęli, poznali
międzynarodowe standardy prowadzenia badań i mają przed

Zbliżamy się powoli do roku 2015, który stanowi cezurę czasową we wszystkich prowadzonych przez nas programach
finansowanych z funduszy strukturalnych unijnej perspektywy 2017-2013. Do tego roku należy zakończyć wydawanie
środków uzyskanych w tych programach. Mimo że zakończyliśmy już nabory do kilku z tych programów, w programach
HOMING PLUS i POMOST zaplanowaliśmy dwa konkursy
w 2013 r. oraz – jeżeli pozwoli na to budżet tych programów
– rozstrzygniemy ostatni konkurs na początku 2014 r.
W roku 2012 zakończyliśmy natomiast nabór wniosków
w programie TEAM, umożliwiającym realizowanie projektów przez najlepsze zespoły badawcze z udziałem młodych
naukowców. Jego laureaci, wyłonieni w 2012 roku, będą
mogli realizować swoje projekty badawcze przynajmniej
przez trzy lata (do wspomnianego powyżej 2015 roku). Dzięki
dofinansowaniu przyznanemu w programie TEAM, udało się
stworzyć lub rozwinąć działalność 73 zespołów naukowych.
Możemy chyba pokusić się o stwierdzenie, że jest to jeden
z naszych najwyżej ocenianych przez środowisko naukowe,
obecnie realizowanych programów. Zachęcam do zapoznania
się z podsumowaniem pięcioletnich efektów tego programu
w suplemencie do Raportu (s. 94).
W ramach wszystkich programów FNP finansowanych ze
środków strukturalnych udało nam się wesprzeć 83 zespoły
badawcze, stworzyć nowe miejsca pracy dla ponad 270 młodych doktorów, wspomóc prace badawcze 710 doktorantów
i ponad 770 studentów wykonujących prace magisterskie.
Dodatkowo, w ramach programu SKILLS, finansowanego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeszkoliliśmy
ponad 400 osób w zakresie umiejętności prowadzenia projektów badawczych, przedsiębiorczości, współpracy interdyscyplinarnej czy prezentacji wyników pracy naukowej
dla różnych grup odbiorców. Ponadto, w zorganizowanych
dzięki programowi SKILLS spotkaniach naukowych i dyskusyjnych wzięło udział ponad dwustu naszych laureatów lub
stypendystów.
Sukces polskiej nauki to jej międzynarodowa rozpoznawalność i uznanie. Mamy w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Fundacja prowadzi różnorodne działania zmierzające
do tego, by praca naukowa w Polsce była postrzegana jako
atrakcyjna także dla zagranicznych uczonych. Staramy się,
aby nasze programy, niezależnie od źródła ich finansowania,
były otwarte dla wszystkich uczonych – w tym z zagranicy –
pragnących realizować program badawczy w Polsce. Obecnie
dzięki programom Fundacji w Polsce pracuje 4 profesorów,
33 doktorów, 104 doktorantów i 11 studentów nieposiadających polskiego paszportu.
Niezależnie od ewolucji polityki programowej i zmieniających
się celów, jakie wspiera Fundacja, jedno pozostaje niezmienne
– jedynym kryterium wyboru beneficjentów musi być jakość
i oryginalność ich dorobku naukowego oraz zgłoszonego
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projektu badawczego. Nie jest dla nas ważne na przykład to,
czy osoba, której przyznajemy środki na założenie swojego
pierwszego zespołu naukowego posiada habilitację lub na
jakim etacie jest zatrudniona. Wysoka ocena prowadzonych
przez taką osobę badań jest w naszej opinii wystarczającą przepustką do samodzielności. Stopnie i tytuł naukowy nie mogą
stać się celami pracy badacza, a jedynie potwierdzeniem oryginalności prowadzonych przez niego poszukiwań naukowych.
Albert Einstein powiedział: „Kariera akademicka, w której
człowiek jest zmuszony do masowej produkcji prac naukowych, grozi popadnięciem w intelektualny banał”. To przesłanie staramy się zaszczepić szczególnie najmłodszym
badaczom, rozpoczynającym dopiero swoją (mam nadzieję)
przygodę z nauką. Zapoznając się z wnioskami kandydatów

Niezależnie od ewolucji polityki programowej i zmieniających się celów, jakie
wspiera Fundacja, jedno
pozostaje niezmienne - jedynym kryterium wyboru beneficjentów musi być
jakość i oryginalność ich
dorobku naukowego oraz
zgłoszonego projektu badawczego.
do stypendiów START, zauważam niekiedy z przykrością,
że młodzi ludzie dopasowując się do wadliwie działającego
w Polsce systemu kariery akademickiej, nie zwracają wystarczającej uwagi na jakość prowadzonych przez siebie badań,
a dążą często jedynie do zwiększenia liczby opublikowanych
prac i jak najwyższego „sumarycznego Impact Factor” jako
wskaźników oceny swojego dorobku. Staramy się ich przekonać, że na tym etapie kariery naukowej do osiągnięcia sukcesu wystarczy czasami jedna, ale bardzo dobra publikacja
lub zgłoszenie patentowe, zamiast dziesiątek prac przyczynkowych i nic nie wnoszących do nauki światowej.
Jak już wspomniałem powyżej, dobiega końca perspektywa
finansowa Unii Europejskiej 2007-2013, z której funduszy
korzystamy obecnie. Fundacja widzi potrzebę zaangażowania
się w dystrybuowanie funduszy europejskich w następnej perspektywie finansowej, wierząc, że dotychczasowe efekty jej
działalności stanowią gwarancję korzystnego dla rozwoju polskiej nauki ich wykorzystania. Dlatego ubiega się o ponowne
wyznaczenie jej do roli operatora części funduszy strukturalnych, przyznanych Polsce na cele związane z nauką.
W 2012 roku rozpoczęliśmy zatem prace koncepcyjne nad
ofertą, jaką chcielibyśmy zaproponować środowisku naukowemu w ramach perspektywy 2014-2020. Koncentrujemy się
przede wszystkim na trzech obszarach wsparcia:
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1. p
 owrotach z zagranicy do pracy naukowej w Polsce i przyjazdach zagranicznych młodych uczonych do Polski;
2. tworzeniu nowych zespołów naukowych – w formule
będącej kontynuacją i rozwinięciem naszych wcześniejszych programów: FOCUS oraz częściowo TEAM;
3. konsolidacji środowiska badawczego – poprzez wpieranie współpracy pomiędzy zespołami naukowymi, a także
pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłem (kontynuacja i rozbudowa programów TEAM, WELCOME, MPD).
Będziemy się starali, aby w ramach nowych programów
finansowanych ze środków strukturalnych możliwe było
m.in. zatrudnianie – w wyniku międzynarodowych konkursów – nowych pracowników naukowych, wspomaganie
poprzez systemy stypendialne pracy naukowej doktorantów i studentów oraz wspieranie tworzenia międzydziedzinowych zespołów badawczych, kierowanych przez konsorcjum kilku liderów naukowych. Chcielibyśmy także wspomóc
te zespoły naukowe, które przy naszym wsparciu dokonały
odkryć mogących mieć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Bardzo zależy nam na tym, aby dla nowych programów
nie wprowadzać ograniczeń wiekowych, narodowościowych
ani dziedzinowych. Jedyne, co powinno się naszym zdaniem
liczyć i być premiowane przyznaniem znaczących środków
na dalszy rozwój to – zgodnie z naszą zawsze aktualną przewodnią zasadą – jakość prowadzonych badań naukowych
i oryginalność złożonych projektów.
Obok realizacji celów statutowych w wymiarze finansowym
(dystrybucja środków dla uczonych), Fundacja angażuje się
także w różnego rodzaju inicjatywy służące rozwojowi nauki
w Polsce. W 2012 roku włączyliśmy się do środowiskowej dyskusji nad możliwością tworzenia w Polsce Międzynarodowych
Agend Badawczych i bierzemy udział w tworzeniu ich założeń. Te nowe struktury badawcze wykorzystywałyby w pełniejszy sposób inwestycje w infrastrukturę naukową zrealizowane dzięki kończącej się, a także przyszłej perspektywie
finansowej UE oraz byłyby miejscem, gdzie najlepsi uczeni
z całego świata mogliby realizować swoje oryginalne badania naukowe.
Jedną z głównych zasad działania Agend powinno być naszym
zdaniem posiadanie przez każdą z nich silnego partnera (lub
partnerów) zagranicznych, czuwających nad jakością prowadzonych w nich badań oraz promujących je w międzynarodowym środowisku naukowym. Z doświadczenia, w tym także
polskiego, wynika, że czasami dzięki silnemu partnerowi
zagranicznemu udaje się lokalnie, w danym kraju, ominąć
przeszkody organizacyjne, administracyjne i prawne utrudniające rozwój instytucji, której jedynym celem powinno być
uprawianie nauki na najwyższym poziomie.
Jesteśmy przekonani, że stworzenie nowych struktur badawczych umożliwi nam z jednej strony udział w rozwiązywaniu
najważniejszych wyzwań stojących przed światową nauką,
a z drugiej – będzie wspierało kreowanie w naszym kraju kultury jakości (ang. culture of excellence). Cieszy nas bardzo,
że w kolejnym Programie UE HORYZONT 2020, przewidywany
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jest instrument finansowania „Teaming of excellence”,
który stwarza możliwość przyznania dodatkowych środków takim przedsięwzięciom jak Międzynarodowe Agendy.
Pomysłodawcami tej inicjatywy są m.in. Stowarzyszenie Maxa
Plancka, francuski CNRS, Instytut Pasteura oraz tak renomowane uczelnie jak University of Cambridge, University College
of London, Uniwersytet Ludwig-Maximilians w Monachium,
École Politechnique Fédérale de Lausanne i wiele innych.
W myśl tej propozycji nowe instytucje stworzone w ramach
inicjatywy „Teaming” powinny zostać uwolnione od podporządkowywania się niekonkurencyjnym administracyjnym
praktykom obowiązującym w danym kraju, a kryterium
„doskonałości naukowej” ma być dla nich nadrzędną wartością. W naszym przekonaniu powiązanie funduszy strukturalnych z funduszami Horyzontu 2020 jest ogromną szansą
rozwojową dla Polski, z której z pewnością powinniśmy
skorzystać.
Na zakończenie chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować każdemu z Państwa, którzy przekazali w 2012 roku
1% swojego podatku dochodowego naszej Fundacji. Otrzymaliśmy od Państwa blisko 43 tys. zł. Te pieniądze zwiększają
wysokość stypendiów dla najlepszych laureatów programu
START, wyłanianych w kolejnych konkursach. Dziękujemy
za to, że uznali Państwo, iż wśród tylu ważnych społecznie
celów warto zdecydować się na inwestycję w naukę. To dla
nas bardzo budująca i motywująca deklaracja.
Maciej Żylicz

Warszawa, kwiecień 2013

Działalność
programowa
Fundacji

12

Działalność programowa Fundacji

13

Raport Roczny 2012

Raport Roczny 2012

Działalność programowa Fundacji

DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI

W 2012 roku Fundacja realizowała 14 programów.
Wśród nich 11 było finansowanych ze środków własnych FNP (w tym 2, które jednocześnie były finansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej
– udział środków Fundacji dotyczył nauk spoza obszarów bio, info, techno). Jednocześnie realizowane były
3 programy finansowane wyłącznie z funduszy strukturalnych PO IG i PO KL Unii Europejskiej. Szczegółowe

NAGRODY
I STYPENDIA

informacje o konkursach i rozstrzygnięciach poszczególnych programów zamieszczamy w dalszej części
Raportu.
W 2012 roku Fundacja wydatkowała na działalność
programową łącznie 110,4 mln zł.

PROGRAM
Nagroda FNP
Nagroda „COPERNICUS”
Nagroda EURYI

1.125

3.810

Program KOLUMB – stypendia na zagraniczne staże podoktorskie

2.754
290
14

Program KWERENDA – stypendia na kwerendy za granicą

330

Stypendia i granty IDEE DLA POLSKI + składki wspierające

1.010

Stypendium im. A. von HUMBOLDTA

132

Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM

669

Program MONOGRAFIE
Program POWROTY/HOMING – subsydia dla powracających
Program FOCUS – subsydia na tworzenie zespołów naukowych

201
1.178

11.138
24.603
2.709
34.598

Program POMOST

8.469

Program HOMING PLUS

8.794

Program SKILLS

2.460

PROGRAMY RAZEM

Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

w obszarze
nauk
chemicznych
i o materiałach

w obszarze
nauk matematyczno-fizycznych
i inżynierskich

w obszarze
nauk
humanistycznych
i społecznych

prof.

prof.

prof.

prof.

366

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Program TEAM

w obszarze
nauk
o życiu
i o Ziemi

2.980

Program WELCOME
Program VENTURES

Laureaci Nagrody FNP w 2012 roku

101

Program START – stypendia dla młodych uczonych

Program WYDAWNICTWA

Nagroda Fundacji jest przyznawana od 1992 r. W roku
2012 Nagrody zostały przyznane po raz dwudziesty
pierwszy. Wysokość nagrody to 200 tys. zł

298
2.395

Stypendia konferencyjne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje co roku
wybitnym uczonym indywidualne nagrody za osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice
poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze,
wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące
miejsce w nauce światowej.

KOSZTY REALIZACJI
(W TYS. ZŁ)

Program MISTRZ – subsydia profesorskie

Granty wspomagające dla stypendystów zagranicznych FNP

Nagroda FNP

110.424

Krzysztof Palczewski

Mieczysław Mąkosza

Maciej Wojtkowski

Ewa Wipszycka

z Case Western Reserve

z Instytutu Chemii

z Uniwersytetu Mikołaja

z Uniwersytetu

University w Cleveland (USA)

Organicznej PAN

Kopernika w Toruniu

Warszawskiego

za ustalenie struktury

za opracowanie

za opracowanie

za wszechstronną

krystalicznej białka

i wprowadzenie do kanonu

i wprowadzenie do praktyki

rekonstrukcję

rodopsyny i wyjaśnienie

chemii organicznej

okulistycznej metody

funkcjonowania wspólnot

molekularnego mechanizmu

nowej reakcji –

tomografii optycznej

klasztornych

jego udziału

Zastępczego Podstawienia

z detekcją fourierowską.

w późnoantycznym Egipcie.

w procesie widzenia.

Nukleofilowego.

Uroczystość
wręczenia Nagród FNP
odbyła się 6 grudnia 2012 roku, tradycyjnie na Zamku
Królewskim w Warszawie. Swoją obecnością zaszczycili
ją przedstawiciele najwyższych władz państwowych:
Bronisław Komorowski, Prezydent RP oraz
prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także
licznie przybyli przedstawiciele świata nauki, mediów,
a także bliscy, przyjaciele i współpracownicy laureatów.
Prezydent Bronisław Komorowski gratuluje laureatom.

Uroczystość prowadził Sławomir Zagórski.

Prof. Krzysztof Palczewski odbiera nagrodę.

Profesorowie Maciej Żylicz i Andrzej Jerzmanowski wręczają nagrodę prof. Maciejowi Wojtkowskiemu.

(od lewej): prof. Michał Kleiber, Prezes PAN; prof. Maciej Żylicz, Prezes FNP; Bronisław Komorowski, Prezydent RP;
prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Sala Wielka Zamku Królewskiego.

Wystąpienie prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wystąpienie prof. Macieja Wojtkowskiego po odebraniu nagrody.

Laureaci Nagród FNP 2012.

16

17

Działalność programowa Fundacji

Raport Roczny 2012

Raport Roczny 2012

Konkurs w 2012 roku

Działalność programowa Fundacji

Konkurs w 2012 roku

Termin zamknięcia przyjmowania nominacji

15 grudnia 2011 r.

Termin zamknięcia przyjmowania nominacji

15 LUTEGO 2012 r.

Liczba kandydatów w pierwszym etapie konkursu

67 OSÓB

Liczba osób nominujących

74 OSOBY

Liczba kandydatów w drugim etapie konkursu

16 OSÓB

Liczba kandydatów rozpatrywanych w konkursie

27 OSÓB

Liczba recenzentów

25 OSÓB

(oceniają i porównują wszystkie wnioski w danym obszarze)

Liczba recenzentów
20 OSÓB

Liczba panelistów

7 OSÓB

Liczba ekspertów (oceniają wartość naukową konkretnego osiągnięcia)

28 OSÓB	

Liczba laureatów

10 OSÓB

Łączna wysokość przyznanych nagród

800 TYS. ZŁ

Łączna wysokość przyznanych subsydiów

3 MLN ZŁ

Program MISTRZ

W 2012 r. rozpoczęto również procedurę konkursową dotyczącą nauk chemicznych i o materiałach. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to jesień 2013 r.

subsydia profesorskie
Realizowany od 1998 r. program MISTRZ ma na
celu wspieranie najwybitniejszych uczonych poprzez przyznawanie im subsydiów składających się
z grantu badawczego i indywidualnego stypendium.
Subsydia mogą być przeznaczone na podjęcie nowych lub zintensyfikowanie dotychczas prowadzonych badań. Subsydia są przyznawane w drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku jeden

z czterech obszarów: nauk o życiu i o Ziemi, nauk
chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk społecznych
i humanistycznych.
W konkursie rozstrzygniętym w 2012 roku wzięło udział
27 kandydatów, Fundacja przyznała 10 trzyletnich subsydiów w wysokości 300 tys. zł (100 tys. zł rocznie).

Laureaci konkursu rozstrzygniętego w 2012 roku
(nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie)

Wyjazdowe stypendia naukowe dla laureatów programu MISTRZ
W 2012 r. Fundacja rozpoczęła realizację nowego
konkursu skierowanego do laureatów programu
MISTRZ. Mogą oni, po zakończeniu realizacji projektu finansowanego z subsydium profesorskiego,
ubiegać się o wyjazdowe stypendium naukowe (sabbatical leave). W każdym roku może zostać przyznanych do trzech stypendiów. Stypendium to można
otrzymać tylko raz.

W 2012 r. na konkurs wpłynęło 5 zgłoszeń, po jednym
od laureatów z lat: 1998, 2002, 2006, 2007 i 2008.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w I kwartale 2013 r.

PROGRAM TEAM

Laureat

Tytuł projektu

Instytucja

Prof. dr hab. inż.
Andrzej Bartoszewicz

Optymalne ślizgowe sterowanie obiektami dynamicznymi

Politechnika Łódzka

Dr hab.
Krzysztof Belczyński

Badania obiektów zwartych: SNIa, ULX oraz źródeł GR

Uniwersytet Warszawski

Prof dr. hab.
Bożena Czerny

Kwazary jako znaczniki rozkładu ciemnej energii

Centrum Astronomiczne im.
M. Kopernika PAN w Warszawie

Prof. dr hab. inż.
Teodor Paweł Gotszalk

Nanometrologia z zastosowaniem zaawansowanych
metod mikroskopii bliskich oddziaływań (NanoMetSPM)

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab.
Lech Tadeusz Januszkiewicz

Geometryczna teoria grup

Instytut Matematyczny PAN w
Warszawie

Prof. dr hab.
Piotr Kossacki

Manipulacja spinem w nanostrukturach
półprzewodnikowych

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab.
Mieczysław Mastyło

Metody interpolacyjne w teorii operatorów
i przestrzeni Banacha

Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab.
Robert Moszyński

Teoretyczne modelowanie fundamentalnych procesów
molekularnych w reżimie niskich temperatur
nowoczesnymi metodami teorii struktury elektronowej

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż.
Maciej Ogorzałek

Nowe metody obliczeniowe do projektowania układów
mikro-elektronicznych następnych generacji

Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż.
Arkadiusz Wójs

Magneto-optyka nanostruktur półprzewodnikowych
z nośnikami o spinie 3/2 (pod kątem zastosowań
w przetwarzaniu informacji kwantowej)

Politechnika Wrocławska

finansowanie projektów z udziałem młodych naukowców, realizowanych
w najlepszych zespołach badawczych

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania
młodych uczonych – studentów, doktorantów i młodych doktorów – w prace badawcze prowadzone
w obszarach Bio, Info, Techno i realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.
W 2012 roku odbył się ostatni konkurs w programie

TEAM. W 2012 roku w programie TEAM rozstrzygnięte zostały dwa konkursy: rozpoczęty w 2011 roku
(8/2011) oraz zorganizowany i rozstrzygnięty w 2012
roku (9/2012). Były to ostatnie konkursy w tym programie.

Konkurs 8/2011
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła dziewięć projektów, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 16.479 tys. zł. Między lutym a czerwcem 2012 r. podpisano umowy ze wszystkimi laureatami.

Prof. Jarosław Reguła (górny rząd, w środku), laureat programu TEAM z zespołem.
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Laureaci programu Team (konkurs 8/2011)
Laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

prof. dr hab.
Iwona Fijałkowska

Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN
w Warszawie

biologia
molekularna

Nowe elementy regulacji stabilności
genetycznej

1.862 tys. zł

prof. dr hab.
Tadeusz Holak

Uniwersytet Jagielloński

biochemia

Poszukiwanie małocząsteczkowych inhibitorów szlaku ubikwityna-proteosom
i szlaków białek pokrewych ubikwitynie
w celu stworzenia nietoksycznej terapii
przeciwnowotworowej

2.252 tys. zł

prof. dr hab.
Leszek Kaczmarek

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
w Warszawie

neurobiologia

Zależna od MMP-9 pozasynaptyczna
proteoliza w prawidłowej i patologicznej
plastyczności synaptycznej

2.135 tys. zł

prof. dr hab.
Andrzej Maziewski

Uniwersytet
w Białymstoku

fizyka ciała
stałego

Badanie właściwości statycznych i dynamicznych kryształów magnonicznych
i magnetofotonicznych

1.608 tys. zł

dr hab.
Mikołaj Olejniczak

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

biologia molekularna

Mechanizmy molekularne regulacji
translacji przez małe RNA chorobotwórczych bakterii

1.540 tys. zł

prof. dr hab.
Adam Proń

Politechnika Warszawska

materiałoznawstwo

Nowe, przetwarzalne z roztworu funkcjonalne materiały organiczne i hybrydowe (organiczno-nieorganiczne) dla
elektroniki, optoelektroniki i spintroniki

1.314 tys. zł

dr hab.
Ryszard Smoleński

Gdański Uniwersytet
Medyczny

kardiologia

Nukleotydy w patologii, diagnostyce
i terapii chorób serca

1.868 tys. zł

dr hab.
Maciej Wojtkowski

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

fizyka
stosowana

Opracowanie nowoczesnych technik
optycznych do obrazowania struktury
i czynności oka ludzkiego

1.900 tys. zł

prof. dr hab.
Marek Żukowski

Uniwersytet Gdański

fizyka
kwantowa

Technologie przesyłania i przetwarzania
informacji oparte o zjawiska o charakterze ściśle kwantowym

2.000 tys. zł

RAZEM

16.479 tys. zł

Konkurs 8/2011
Data ogłoszenia konkursu

29 LIPCA 2011 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

30 WRZEŚNIA 2011 r.

Liczba wniosków

77

Liczba laureatów

9 OSÓB

Kwota przeznaczona na konkurs

13,5 MLN ZŁ

Kwota przyznana

16,5 MLN ZŁ

Konkurs 9/2012
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła sześć projektów, które otrzymały dofinansowanie w łącznej
wysokości 7.920 tys. zł. Od sierpnia do października 2012 r. podpisano umowy ze wszystkimi laureatami.
Dr hab. Ewa Zuba-Surma, laureatka programu TEAM.
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Program HOMING PLUS

Laureaci programu Team (konkurs 9/2012)

Subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce
Laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

dr hab.
Ryszard Buczyński

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
w Warszawie

inżynieria
optyczna

Nowe źródła światła na światłowodach
fotonicznych z nanostrukturalnymi
rdzeniami

1.370 tys. zł

prof. dr hab.
Zbigniew Gaciong

Warszawski Uniwersytet
Medyczny

kardiologia/
genetyka

Poszukiwanie nowych genów, wariantów genetycznych oraz mechanizmów
wpływających na przerost mięśnia
sercowego – zintegrowane podejście
genomiczne

1.542 tys. zł

dr hab.
Teodor Gotszalk

Politechnika Wrocławska

metrologia

Nanometrologia siły i masy z zastosowaniem mikro- i nanoukładów typu
MEMS i NEMS-FoMaMet

910 tys. zł

dr hab.
Wojciech Macyk

Uniwersytet Jagielloński

chemia nieorganiczna

Aktywacja małych cząsteczek w układach fotokatalitycznych

1.346 tys. zł

prof. dr hab.
Jarosław Reguła

Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

medycyna/
onkologia

Eksperymentalna platforma do oceny
skuteczności kolonoskopii przesiewowej w populacji: populacyjne badanie
z losowym przydziałem osób do badania
przesiewowego

1.699 tys. zł

dr hab.
Ewa Zuba-Surma

Uniwersytet Jagielloński

komórki
macierzyste/
kardiologia

Bioaktywne mikrofragmenty pozyskiwane z komórek macierzystych, jako
nowe narzędzie w regeneracji tkanek

1.053 tys. zł

RAZEM

7.920 tys. zł

Konkurs 9/2012
Data ogłoszenia konkursu

13 STYCZNIA 2012 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

15 MARCA 2012 r.

Liczba wniosków

51

Liczba laureatów

6 OSÓB

Kwota przeznaczona na konkurs

5 MLN ZŁ

Kwota przyznana

7,9 MLN ZŁ

Program IDEE DLA POLSKI
subsydia dla laureatów ERC Starting Grants
Program jest zachętą dla polskich i zagranicznych
laureatów prestiżowych grantów European Research
Council (ERC) – Starting Grants do realizacji projektów
badawczych finansowanych z grantu ERC w polskim
ośrodku naukowym. W ramach programu laureaci
otrzymują indywidualne stypendium oraz subsydium
badawcze.

W roku 2012 do Fundacji wpłynął jeden wniosek
o przyznanie subsydium w programie Idee dla Polski.
Decyzję o jego przyznaniu, na podstawie opinii recenzentów, Zarząd Fundacji podjął w I kwartale 2013 r.

Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału
kadrowego nauki” PO IG 2007-2013. Projekty z innych kategorii są finansowane ze środków
własnych Fundacji.
Celem programu jest zachęcanie młodych polskich naukowców, którzy przebywają za granicą, do powrotu
i kontynuacji pracy badawczej w kraju, a także zachęcanie naukowców zagranicznych do przyjazdu do
Polski na staże podoktorskie. Projekty realizowane
w ramach programu mogą trwać od roku do dwóch
lat. Laureaci otrzymują subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie oraz stypendium naukowe
w wysokości 5 tys. zł miesięcznie. Laureat może także
przyznać stypendia naukowe (w wysokości 1 tys. zł

miesięcznie) studentom realizującym prace magisterskie pod jego opieką.
W 2012 roku w ramach programu rozstrzygnięte
zostały dwa konkursy: rozpoczęty w 2011 roku
(4/2011) oraz pierwszy z dwóch zorganizowanych
w 2012 roku (5/2012). Fundacja przeprowadziła również nabór wniosków i rozpoczęła procedurę konkursową drugiej edycji w roku 2012 (6/2012).

Konkurs 4/2011
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła czternaście projektów z dziedzin Bio, Info, Techno, które
otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 4.075 tys. zł oraz siedem projektów z pozostałych dziedzin,
które otrzymały dofinansowanie w wysokości 1.707 tys. zł. Między marcem i październikiem 2012 r. podpisano
umowy ze wszystkimi laureatami.
Laureaci programu HOMING PLUS
(konkurs 4/2011 – projekty Bio, Info, Techno)
Laureat

Instytucja
zagraniczna,
z której powrócił laureat

Miejsce realizacji
projektu

Dziedzina

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

dr
Anna Ajduk

Wellcome Trust,
Cancer Research
UK Gurdon Institute,
Cambridge
(Wlk. Brytania)

Uniwersytet Warszawski

biologia

Wpływ starzenia poowulacyjnego i stresu
tlenowego związanego
ze starzeniem na potencjał rozwojowy komórek jajowych ssaków

290 tys. zł

dr
Jarosław
Buczyński

Institut Fourier,
Grenoble (Francja)

Instytut Matematyczny
PAN w Warszawie

matematyka, informatyka

Rozmaitości siecznych, złożoność obliczeniowa oraz degeneracje toryczne

316 tys. zł

dr
Jacek Czub

Max Planck Institute for Biophysical
Chemistry in Goettingen (Niemcy)

Politechnika Gdańska

chemia,
fizyka

Telomery jako cel molekularny dla chemioterapii przeciwnowotworowej – podejście
obliczeniowe

300 tys. zł

informatyka

Kolektywne uczenie
296 tys. zł
i wnioskowanie w problemach z wieloma
celami predykcyjnymi

dr
Knowledge EngiPolitechnika Poznańska
Krzysztof
neering BioinforDembczyński matics KEBI Lab at
Philipps-Universitaet
Marburg (Niemcy)
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Laureat

Instytucja
zagraniczna,
z której powrócił laureat

Raport Roczny 2012

Miejsce realizacji
projektu

Dziedzina

Raport Roczny 2012

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

dr Łukasz
Dobrzycki

University of Duisburg-Essen, Essen
(Niemcy)

Uniwersytet Warszawski

chemia
fizyczna

Hydraty alkoholi i eterów – struktura, stabilność, właściwości

316 tys. zł

dr
Konrad
Dziatkowski

University of Texas
at Austin (USA)

Uniwersytet Warszawski

fizyka ciała
stałego

Zjawiska magnoniczne w hybrydowych
nanostrukturach
złożonych z metalicznych ferromagnetyków i rozcieńczonych
półprzewodników
magnetycznych

306 tys. zł

Wytwarzanie i charakteryzacja elastycznych organicznych
ogniw słonecznych
z wyeliminowaną
warstwą tlenku indowo-cynowego

324 tys. zł

Grafy w grafach.
Algorytmiczne aspekty relacji zawierania
się w grafach

298 tys. zł

dr
Fraunhofer-Institut
Filip Granek fuer Solare Ener
giesysteme ISE
(Niemcy)

Wrocławskie Centrum
Badań EiT Sp. z o.o.

fizyka,
nanoinżynieria

dr
Marcin
Kamiński

Universite Libre de
Bruxelles (Belgia)

dr
Zbigniew
Piotrowski

National Center
for Atmospheric
Research, Boulder
(USA)

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie

meteorologia, informatyka

Peta-skalowa numeryczna prognoza pogody dla Europy

296 tys. zł

dr
Tomasz
Rygiel

Department of
Immunology, UMC
Utrecht (Holandia)

Warszawski Uniwersytet
Medyczny

biologia
medyczna

Regulacja odpowiedzi
zapalnej przez ścieżkę
sygnalną CD200

320 tys. zł

dr
Krzysztof
Sadlej

Department of
Aeronautical and
Mechanical Engineering, Princeton
University (USA)

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

inżynieria
biomedyczna

Synteza mikrowłókien
– nośnikow lekow,
w układach mikroprzepływowych

269 tys. zł

dr
Joanna
Sułkowska

Center for Theoretical Biological
Physics, University
of California San
Diego (USA)

Uniwersytet Warszawski

Węzły w biologii:
w jaki sposób natura
kontroluje topologię
białka

253 tys. zł

dr Marcin
Szwed

Laboratoire de Psychologie Cognitive,
CNRS, Marseille
(Francja)

Uniwersytet Jagielloński

dr Marcin
Wieśniak
RAZEM

University of
Vienna (Austria)

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Gdański

matematyka,
informatyka

biofizyka

neurobiologia

fizyka
kwantowa

Laureaci programu HOMING PLUS
(konkurs 4/2011 – projekty z dziedzin spoza Bio, Info, Techno)
Laureat

Instytucja
zagraniczna,
z której
powrócił
laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

Dr Grzegorz
Brona

CERN, Geneva
(Szwajcaria)

Uniwersytet
Warszawski

fizyka

Fizyka wysokich pospieszności
– nowy sposób badania kwantowej chromodynamiki

278 tys. zł

Dr Eryk
Czerwiński

Frascati National
Laboratories of
National Institute of Nuclear
Physics (Włochy)

Uniwersytet
Jagielloński

fizyka

Badania kwantowej interferometrii przy wykorzystaniu detektora KLOE oraz studia kalibracji wewnętrznego
detektora śledzącego dla
układu KLOE-2

277 tys. zł

Dr Andrzej
Jakubowski

European University Institute, Florence (Włochy)

Instytut Nauk
Prawnych PAN
w Warszawie

prawo

Rola i znaczenie kolektywnych praw kulturalnych w międzynarodowym
porządku prawnym

229 tys. zł

Dr Katarzyna
Jażdżewska

Ohio State
University (USA)

Uniwersytet
Kardynała
Wyszyńskiego
w Warszawie

filologia

Forma, techniki narracyjne
i dramatyczne dialogów
Ksenofonta

172 tys. zł

Dr Piotr Nowak

Mathematical
Sciences Research Institute,
Berkeley (USA)

Uniwersytet
Warszawski

matematyka

Sztywność działań grup na
przestrzeniach Banacha i jej
zastosowania

247 tys. zł

Dr Piotr
Przytycki

University of Illinois at Urbana-Champaign (USA)

Instytut
Matematyczny
PAN w Warszawie

matematyka

Kostkowanie grup

222 tys. zł

Dr Teodozja
Rzeuska

Freie
Universitaet,
Berlin (Niemcy)

Instytut Kultur
Śródziemno
morskich PAN
w Warszawie

archeologia

Studia nad produkcją,
dystrybucją i chronologią
górnoegipskiej ceramiki
marglowej epoki Średniego
Państwa (2100-1800 p.n.e.)

282 tys. zł

RAZEM

1.707 tys. zł

Konkurs 4/2011

Czy postrzeganie bodź- 322 tys. zł
ców zmysłowych jest
na stałe przypisanie do
konkretnych rejonów
mózgu, takich jak
kora wzrokowa i dotykowa? Badania fMRI
u osób widzących,
które czytają również
brajlem podważają
klasyczny model funkcjonowania mózgu
Nowe Rodziny Przyległych Nierówności Bella

Działalność programowa Fundacji

Data ogłoszenia konkursu

27 LIPCA 2011 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

17 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

Liczba wniosków
(w tym: 67 – Bio, Info, Techno; 13 – pozostałe dziedziny)

80

Liczba laureatów

21

Kwota przeznaczona na konkurs
(ze środków PO IG)

3,8 mln zł

Kwota przyznana
(ZE ŚRODKÓW PO IG I WŁASNYCH FNP)

5,8 mln zł

169 tys. zł
4.075 tys. zł

Konkurs 5/2012
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła czternaście projektów z dziedzin Bio, Info, Techno, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 3.999 tys. zł. Żaden z wniosków złożonych w pozostałych dziedzinach
nie otrzymał dofinansowania. Między sierpniem a grudniem 2012 r. podpisano umowy ze wszystkimi laureatami.
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Dr Beata Nowakowska, laureatka programu HOMING PLUS.
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Laureaci programu HOMING PLUS
(konkurs 5/2012 – projekty z dziedzin Bio, Info, Techno)

Laureat

Instytucja
Miejsce
zagraniczna,
realizacji
z której poprojektu
wrócił laureat

Dziedzina Tytuł
projektu

Przyznane
dofinansowanie

Laureat

Instytucja
Miejsce
zagraniczna,
realizacji
z której poprojektu
wrócił laureat

Dziedzina Tytuł
projektu

Przyznane
dofinansowanie

dr Magdalena Stobińska

University of
Erlangen-Nuremberg/Max-PlanckInstitute for the
Science of Light
(Niemcy)

Instytut Fizyki PAN
w Warszawie

fizyka

Zastosowanie makroskopowych kwantowych superpozycji światła wytwarzanych
w procesie optymalnego
klonowania kwantowego
w technologiach kwantowych

300 tys. zł

dr Alessandro University of
Facchini
Amsterdam
(Holandia)

Uniwersytet
Warszawski

Siła wyrazu modalnych logik 295 tys. zł
logika,
informatyka stałopunktowych

dr
Eindhoven UniLidia
versity of TechJasińska-Walc nology (Holandia)

Politechnika
Gdańska

chemia

Nowe poliamidy oparte na
izoheksydach; synteza i charakterystyka

164 tys. zł

dr Łukasz
Kiliański

Aalto University,
Helsinki (Finlandia)

Instytut Fizyki PAN
w Warszawie

fizyka

Jednorodne oraz kompozytowe półprzewodniki ferromagnetyczne do zastosowań
w elektronice spinowej: właściwości strukturalne, elektryczne oraz magnetyczne

285 tys. zł

dr Marcin
Śmiglak

IoLiTec Ionic Liquids Technologies
GmbH, Heilbronn
(Niemcy)

Poznański Park
Naukowo-Technologiczny Fundacji
Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

chemia

Nowe, aktywne biologicznie
ciecze jonowe jako induktory odporności u roślin

310 tys. zł

dr Mikołaj
Korzyński

University of
Vienna (Austria)

Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN
w Warszawie

fizyka

Rola małoskalowych niejednorodności w kosmologii
i ogólnej teorii względności

236 tys. zł

dr Jędrzej
Walkowiak

RWTH Aachen
University (Niemcy)

Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

chemia

326 tys. zł

dr Wojciech
Kotłowski

Centrum
Wiskunde Informatica, Amsterdam (Holandia)

Politechnika Poznańska

informatyka

Zastosowanie metod teorii
informacji w teorii systemów
uczących się

256 tys. zł

Winyloborany – efektywne
jednostki budulcowe w syntezie wysoce sprzężonych
molekularnych i makromolekularnych związków oraz ich
zastosowanie w roli materiałów przewodzących

Max-Planck-Institute of Immunobiology and Epigenetics, Freiburg
(Niemcy)

Międzynarodowy
Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

neurobiologia

JILA Joint laboratory of University
of Colorado and
NIST, Boulder
(USA)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

fizyka,
chemia

University of East
Anglia, Norwich
(Wlk. Brytania)

Uniwersytet
Jagielloński

dr Ewa
Liszewska

dr Piotr
Masłowski

dr Łukasz
Michalczyk

RAZEM
Modelowanie stwardnienia
guzowatego przy użyciu
indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych

328 tys. zł

280 tys. zł

Instytut Matki
i Dziecka w Warszawie

Identyfikacja nowych gegenetyka
molekularna nów odpowiedzialnych za
zespół DiGeorge’a

dr Krystyna
Oracz

University of
Freiburg (Niemcy)

Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

biologia
rozwoju

Gdański Uniwersytet Medyczny

medycyna,
biologia

Nagoya University (Japonia)

Konkurs 5/2012

Wyodrębnianie gatunków
biologia
ewolucyjna, przy użyciu połączonych
metod morfometrycznych,
zoologia
molekularnych i eksperymentalnych

Catholic University of Leuven
(Belgia)

dr Karolina
Siwicka

300 tys. zł

Wysokorozdzielcza spek301 tys. zł
troskopia z bezpośrednim
wykorzystaniem grzebienia
częstości optycznych i jej zastosowanie do wykrywania
substancji śladowych i analizy kształtu linii widmowych

dr Beata
Nowakowska

3.999 tys. zł

Data ogłoszenia konkursu

13 STYCZNIA 2011 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

15 MARCA 2011 r.

Liczba wniosków
(w tym: 34 – Bio, Info, Techno; 3 – pozostałe dziedziny)

37

Liczba laureatów

14 OSÓB

Kwota przeznaczona na konkurs
(ze środków PO IG)

3,8 mln zł

Kwota przyznana

3,9 mln zł

Konkurs 6/2012

Analiza biologicznej funkcji
białek zawierających domenę WD40 w regulacji ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion Arabidopsis

314 tys. zł

Przestrzenna forma hodowli
komórek kostniakomięsaka
oraz komórek kości wpływa
na poziom stresu oksydacyjnego i nitryzacyjnego oraz reguluje zmiany ekspresji receptorów dla czynników wzrostu

304 tys. zł

Data ogłoszenia konkursu

14 SIERPNIA 2012 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

15 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

Liczba wniosków
(w tym: 59 – Bio, Info, Techno; 12 – pozostałe dziedziny)

71

Kwota przeznaczona na konkurs
(ZE ŚRODKÓW PO IG)

3,8 mln zł

Do końca 2012 roku trwał pierwszy etap oceny merytorycznej wniosków. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło
w marcu 2013 r.
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Program KOLUMB
stypendia na zagraniczne staże podoktorskie
przyznano 231 stypendiów. W 2012 roku został przeprowadzony ostatni konkurs w programie KOLUMB.

Stypendia w programie KOLUMB są przyznawane najlepszym młodym uczonym ze stopniem doktora na
pobyty badawcze (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych
ośrodkach naukowych na świecie.

W 2012 roku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy:
rozpoczęty w 2011 roku (2/2011) oraz konkurs zorganizowany w 2012 roku.

Program jest realizowany od 1995 roku. Od tego czasu
rozstrzygnięto 25 edycji konkursu, w których łącznie

Laureaci programu KOLUMB
(konkurs 2/2011)

Działalność programowa Fundacji

Laureat

Instytucja

Czas trwania i miejsce stażu

dr Monika
Kowalczyk

The Broad Institute
of MIT/Harvard University (USA)

roczny staż w The Broad Institute of MIT/Harvard Univeristy,
Cambridge (USA)

dr Krzysztof
Krawczyk

Uniwersytet Warszawski

roczny staż w University of Groningen (Holandia)

dr Paweł Parys

Uniwersytet Warszawski

dziewięciomiesieczny staż w CNRS Laboratoire d’Informatique
Algorithmique: Fondements et Applications, Paris (Francja)

dr Tomasz
Sowiński

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

dziewięciomiesięczny staż w The Institute of Photonic
Sciences, Castelldefels, Barcelona (Hiszpania)

dr Łukasz Szyrwiel

Uniwersytet Wrocławski

dziewięciomiesięczny staż w CNRS Laboratoire de Chimie
Analytique Bio-inorganique et Environnement (Francja)

dr Łukasz
Świech

The Broad Institute
of MIT/Harvard University (USA)

roczny staż w Broad Institute of MIT oraz Harvard/McGovern Institute for Brain Research at MIT, Cambridge (USA)

dr Wojciech
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wystrychowski w Katowicach

sześciomiesięczny staż w Stanford University School of
Medicine oraz w Cytograft Tissue Engineering (USA)

Laureat

Instytucja

Czas trwania i miejsce stażu

dr Grzegorz
Cema

Politechnika Śląska w Gliwicach

sześciomiesięczny staż w Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Niemcy)

dr Paweł
Migasiewicz

doktorat na Uniwersytecie
Warszawskim

roczny staż w École Pratique des Hautes Études, Paris
(Francja)

dr Marcin
Sabok

Instytut Matematyczny PAN
w Warszawie

sześciomiesięczny staż w Fields Institute for Research in
Mathematical Sciences, Toronto (Kanada)

Termin ogłoszenia przyjmowania wniosków

15 LUTEGO 2012 r.

dr Tomasz
Tiuryn

Uniwersytet Warszawski

dziesięciomiesięczny staż w University of Oxford
(Wielka Brytania)

Termin zamknięcie przyjmowania wniosków

30 MARCA 2012 r.

dr Robert
Zaleśny

Politechnika Wrocławska

roczny staż w KTH Royal Institute of Technology,
Stockholm (Szwecja)

Liczba kandydatów

138 OSÓB

Liczba kandydatów w drugim etapie

21 OSÓB

Liczba recenzentów

78 OSÓB

Liczba laureatów

10 OSÓB

Ogólna przyznana wartość stypendiów

1,6 MLN ZŁ

Konkurs 2/2011
Termin ogłoszenia przyjmowania wniosków

14 WRZEŚNIA 2011 r.

Termin zamknięcia przyjmowania wniosków

15 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

Liczba kandydatów

103 OSOBY

Liczba recenzentów

289 OSÓB

Liczba kandydatów w drugim etapie

20 OSÓB

Liczba laureatów

5 OSÓB

Łączna wartość przyznanych stypendiów

866 TYS. ZŁ

Laureaci programu KOLUMB
(konkurs 2012)
Laureat

Instytucja

Czas trwania i miejsce stażu

dr Anna
Baranowska –
Rataj*

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

roczny staż w Austrian Academy of Sciences, Vienna Institute of Demography (Austria)

dr Olga
Białostocka

Współpraca z Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej w Warszawie

sześciomiesięczny staż w The Metropolitan Museum of Art,
Department of Egyptian Art, New York (USA)

dr Sławomir
Boncel

Politechnika Śląska w Gliwicach

roczny staż w University of Cambridge (Wielka Brytania)

* Dr Anna Baranowska-Rataj zrezygnowała ze stypendium.

Konkurs 2012

GRANTY WSPOMAGAJĄCE DLA STYPENDYSTÓW PROGRAMU KOLUMB
Laureaci programu KOLUMB (do edycji z 2009 roku
włącznie), po zakończeniu stypendium i powrocie do
kraju, mogą się ubiegać o granty wspomagające. Granty mają im ułatwić wykorzystanie wiedzy i umiejętności
zdobytych podczas pobytu w najlepszych światowych
ośrodkach naukowych poprzez pomoc w stworzeniu
lub unowocześnieniu ich warsztatów badawczych oraz
umożliwienie kontynuowania współpracy z ośrodkami
naukowymi, w których odbyli staże.

W latach 2002-2012 grant wspomagający otrzymało
104 stypendystów.
Wysokość grantu to 40 tys. zł (w przypadku grantu
dla laureatów stypendium in. Marii Skłodowskiej-Curie, przyznawanego w latach 2004-2007 – 60 tys. zł).
W 2012 roku Fundacja przyznała 2 granty wspomagające w łącznej wysokości 72,5 tys. zł.

Granty wspomagające w 2012 roku otrzymali:
dr Piotr Przytycki z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie,
dr Anna Ajduk z Uniwersytetu Warszawskiego.
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Program POMOST
granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające
kobiety w ciąży pracujące naukowo
Program POMOST w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest
współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” PO IG 2007-2013. Projekty z innych kategorii są finansowane ze środków własnych Fundacji.

Celem programu jest umożliwienie powrotu do pracy
naukowej najlepszym badaczom wychowującym małe
dzieci oraz ułatwienie kobietom w ciąży kontynuowania projektów badawczych. Program przewiduje dwa
rodzaje wsparcia:
• Granty powrotowe – finansowanie projektów realizowanych przez badaczy powracających do pracy
naukowej po przerwach związanych z opieką nad
małym dzieckiem
Projekty realizowane w ramach tego programu mogą
trwać od roku do trzech lat. Laureaci otrzymują subsydium badawcze w wysokości do 140 tys. zł rocznie
oraz mogą ufundować stypendia naukowe dla swoich
trzech magistrantów (w wysokości 1 tys. zł) lub doktorantów (w wysokości 3 tys. zł).

• Wsparcie dla kobiet realizujących projekty
naukowe w czasie ciąży – w przypadku zadań,
które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego
przebiegu ciąży
Dofinansowanie służy temu, by ciąża nie stała się przeszkodą w rozwoju kariery naukowej kobiet pracujących naukowo i może być wykorzystane na pokrycie
kosztów zastępstwa, w ramach którego inna osoba
wykona za laureatkę szkodliwe lub niebezpieczne
czynności techniczne.
Omówienie realizacji grantów wspierających kobiety
w ciąży znajduje się w podrozdziale: Programy w realizacji – bez nowych konkursów.

POMOST – granty powrotowe
W 2012 roku w ramach programu zostały rozstrzygnięte dwa konkursy: rozpoczęty w 2011 roku
(4/2011) oraz pierwszy z dwóch zorganizowanych

w 2012 roku (5/2012). Fundacja przeprowadziła również nabór wniosków i rozpoczęła procedurę konkursową drugiej edycji w roku 2012 (6/2012).

Konkurs 4/2011
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła
dwanaście projektów z dziedzin Bio, Info, Techno,
które otrzymały finansowanie w łącznej wysokości 4.849 tys. zł. Żaden z projektów z pozostałych

dziedzin nie otrzymał dofinansowania w tym konkursie. Między kwietniem a lipcem 2012 r. podpisano
umowy z jedenastoma laureatkami, zaś jedna laureatka zrezygnowała z grantu.
Dr Jolanta Kowalewska, laureatka programu POMOST.
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Konkurs 4/2011

Laureatki programu POMOST
(konkurs 4/2011 – projekty z dziedzin Bio, Info, Techno)
Laureatka

dr
Bąkowska-Żywicka

Instytucja

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Dziedzina

biologia
molekularna

Działalność programowa Fundacji

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

W poszukiwaniu nieznanej funkcji niekodujących RNA powstających z cząsteczek tRNA w Saccharomyces cerevisiae

418 tys. zł

dr Beata
Brodowska

Instytut Fizyki PAN
w Warszawie

fizyka
materiałowa

Badania magnetooptyczne ferromagnetycznych półprzewodników z grup IV-VI do zastosowań
w spintronice

378 tys. zł

dr Edyta
Brzóska-Wótowicz

Uniwersytet Warszawski

biologia
komórki

Udział komórek macierzystych
w regeneracji mięśni – ścieżki
przekazywania sygnału

420 tys. zł

dr Izabela
Chincińska

Uniwersytet Gdański

biotechnologia

Badanie możliwości wykorzystania tkanki łyka do produkcji
białek rekombinowanych

420 tys. zł

dr Syliwa
Łukasiewicz

Uniwersytet Jagielloński

neurobiologia

Heteromery receptorów serotoninowych i dopaminowych jako
nowy cel dostarczania leków
przeciwpsychotycznych

420 tys. zł

Data ogłoszenia konkursu

12 SIERPNIA 2011 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

17 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

Liczba wniosków
(w tym: 86 – Bio, Info, Techno; 11 – pozostałe dziedziny)

97

Liczba laureatek

12 OSÓB

Kwota przeznaczona na konkurs

4,2 MLN ZŁ

Kwota przyznana

4,8 MLN ZŁ

Konkurs 5/2012
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła
jedenaście projektów z dziedzin Bio, Info, Techno,
które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 3.901 tys. zł oraz dwa projekty z pozostałych

dziedzin, które otrzymały dofinansowanie na łączną
kwotę 485 tys. zł. Między sierpniem a listopadem
2012 r. podpisano umowy ze wszystkimi laureatami.

Laureaci programu POMOST
(konkurs 5/2012 – projekty z dziedzin Bio, Info, Techno)

dr Iwona
Pilecka*

Międzynarodowy
Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie

biologia
molekularna

Nowe funkcje białek endocytarnych w regulacji czynnika indukowanego przez hipoksję (HIF-1)

420 tys. zł

dr Agnieszka
Piwkowska

Instytut Medycyny
Doświadczalnej
i Klinicznej PAN
w Warszawie

biologia
komórki

Wpływ insuliny i wysokich stężeń
glukozy na szlak sygnałowania
kinazy białkowej G typu I w podocytach. Znaczenie w regulacji
przepuszczalności bariery filtracyjnej

dr Katarzyna
Radwańska

Instytut Biologii
Doświadczalnej PAN
w Warszawie

neurobiologia

dr Dorota
Rybaczek

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Agnieszka
Szumna

Laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

420 tys. zł

dr Karolina
Archacka

Uniwersytet
Warszawski

biologia komórki

Modyfikacja potencjału
miogenicznego pluripotencjalnych komórek
macierzystych – rola
sonic hedgehog i interleukiny 4

397 tys. zł

Czy kolce dendrytyczne o złożonym unerwieniu przechowują
pamięć?

413 tys. zł

dr Katarzyna
Boczulik-Cieśla

Uniwersytet
Wrocławski

biochemia

biologia
komórki

Chromatyna, chromatydy i chromosomy w przebiegu przedwcześnie indukowanych mitoz i ich
zachowanie w kolejnej rundzie
replikacji i podziału jądra

420 tys. zł

Oddziaływanie analo175 tys. zł
gów flufenazyny – modulatorów wielolekowej
oporności ze strukturami błon lipidowych

dr hab. Dorota
Dworakowska

Gdański Uniwersytet
Medyczny

endokrynologia
onkologiczna

420 tys. zł

Instytut Chemii
Organicznej PAN
w Warszawie

chemia
organiczna

Nowe chiralne nanoprzestrzenie
tworzące ograniczone środowisko o rozmiarach molekularnych

420 tys. zł

dr hab. Katarzyna
Stolarz-Skrzypek

Uniwersytet Jagielloński
– Collegium Medicum

kardiologia

Znaczenie pozanerkowych mechanizmów homeostazy sodowej
w regulacji ciśnienia tętniczego

420 tys. zł

Przedkliniczne badanie
oceny wpływu terapii
celowanej szlaków
PI3K/Akt/mTOR oraz
RAF/MEK/ERK na steroidogenezę, proliferację komórkową oraz
apoptozę w raku kory
nadnerczy

neurobiologia

Instytut Chemii
Fizycznej PAN
w Warszawie

chemia
fizyczna

Kataliza w ochronie środowiska
– nowe nanomateriały dla katalitycznej konwersji 1,2-dichloroetanu i 1,1,2-trichloroetylenu
do użytecznych i nietoksycznych
produktów

280 tys. zł

MFGE8/Laktadheryna
wydzielana przez glejaka jako czynnik indukujący przekształcenie
mikrogleju w komórki
wspierające rozwój
nowotworu

385 tys. zł

dr Anna Śrębowata

dr Aleksandra
Instytut Biologii
Ellert-Miklaszewska Doświadczalnej PAN
w Warszawie

dr Agata Fronczak

nauki
obliczeniowe

Statystyczna eksploracja danych i modelowanie w sieciach
komunikacyjnych
i informacyjnych

420 tys. zł

RAZEM

*Dr Iwona Pilecka zrezygnowała z dofinansowania w programie POMOST.

4.849 tys. zł

Politechnika
Warszawska
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Laureat

Instytucja

dr Jolanta
Kowalewska

Uniwersytet Medyczny patologia,
w Białymstoku
nefrologia

dr Izabela
Sierocka

dr Dorota
Szczęsna-Iskander

dr Łukasz Szyrwiel

dr Oksana
Volnianska

dr Sylwia
Waśkiewicz

Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Politechnika
Wrocławska

Akademia Medyczna
we Wrocławiu

Instytut Fizyki PAN
w Warszawie

Politechnika Śląska
w Gliwicach

Dziedzina

biologia
molekularna

inżynieria
biomedyczna

chemia
bionieorganiczna

Tytuł projektu

Raport Roczny 2012

Przyznane
dofinansowanie

Znaczenie rodzaju uszko- 407 tys. zł
dzenia tkanki i aktywacji
płytek w nerkach przeszczepionych z depozytami C4d

417 tys. zł

Chemia bionieorganiczna oraz nieorganiczna
chemia medyczna rozgałęzionych peptydów

220 tys. zł

(w tym: 82 – Bio, Info, Techno; 12 – pozostałe dziedziny)

94

Liczba laureatów

13 OSÓB

(ze środków POIG)

4,2 mln zł

Kwota przyznana (środki POIG i własne FNP)

4,4 mln zł

Data ogłoszenia konkursu

14 SIERPNIA 2012 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

15 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

Liczba wniosków
(w tym: 117 – Bio, Info, Techno; 12 – pozostałe dziedziny)

129

Bioaktywne i biokompatybilne hydrożele
na bazie trehalozy lub
salicyny

349 tys. zł

3,8 mln zł

Do końca 2012 roku trwał pierwszy etap oceny merytorycznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w marcu
2013 roku.

Program START

Laureatki programu POMOST
(konkurs 5/2012 – projekty z dziedzin spoza Bio, Info, Techno)
Laureatka

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

dr
Ewa Manikowska

Instytut Sztuki PAN
w Warszawie

historia sztuki

Fotografia dokumentacyjna i obrazowanie
tożsamości kulturowych w Europie na
przełomie
XIX i XX wieku

221 tys. zł

RAZEM

15 MARCA 2012 r.

Kwota przeznaczona na konkurs
390 tys. zł

geografia

Data zakończenia przyjmowania wniosków

Kwota przeznaczona na konkurs

3.901 tys. zł

Akademia Pomorska
w Słupsku

13 STYCZNIA 2012 r.

(ze środków POIG)

RAZEM

dr
Monika Niska

Data ogłoszenia konkursu

Konkurs 6/2012

fizyka materiałowa Magnetyzm III-V i II-VI
półprzewodnikowych
struktur kwantowych
z metalami przejściowymi: obliczenia
z pierwszych zasad
chemia polimerów

Konkurs 5/2012

Liczba wniosków

Początki płciowego
321 tys. zł
rozmnażania roślin lądowych – globalna analiza
genów zaangażowanych
w rozwój plemni i rodni
u rozdzielnopłciowego
wątrobowca Pellia endiviifolia sp B
Ocena stabilności filmu
łzowego na soczewkach
kontaktowych jako
nowoczesna metoda
zapobiegania powstawaniu efektu „suchego
oka” wywołanego ich
noszeniem

Działalność programowa Fundacji

Rekonstrukcja rozwo- 264 tys.zł
ju środowiska jeziornego w interglacjale
eemskim na podstawie
wyników analizy
kopalnych Cladocera
(Crustacea)
485 tys. zł

stypendia dla młodych uczonych
Stypendia START są przyznawane przez Fundację stojącym u progu kariery młodym naukowcom, którzy
mogą już wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stanowią one dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć badawczych laureatów i są dla
nich zachętą do dalszego rozwoju. Pierwsze stypendia w programie START zostały przyznane w 1993 r.
Wysokość stypendium wynosi 28 tys. zł.
W ramach dodatkowej oferty programu możliwe jest
uzyskanie finansowania krótkich naukowych wyjazdów studyjnych do zagranicznych instytutów badawczych, służących nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się z metodami pracy w tych ośrodkach, a także
poszukiwaniu najlepszego miejsca na odbycie stażu
podoktorskiego.

W roku 2012 Fundacja przyznała 117 stypendiów,
w łącznej wysokości (razem z wyjazdami studyjnymi)
3.363 tys. zł. Stypendia START, na podstawie decyzji
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, są zwolnione
z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Grono laureatów dotychczasowych 20 edycji konkursu liczy już 2212 osób.
W 2012 roku przyznane zostało jedno stypendium specjalne dla najwyżej ocenionego w konkursie laureata (powiększone o środki uzyskane
przez Fundację z wpłat 1% podatku dochodowego).
Stypendium w wysokości 36 tys. zł otrzymał dr Paweł
Kurzyński z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
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Laureaci programu START 2012.
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Laureaci programu START w 2012 roku

Działalność programowa Fundacji

Stypendysta

Dziedzina

Instytucja

Łukasz Gorajek

elektronika

Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie

Stypendysta

Dziedzina

Instytucja

Karolina Adrjanowicz

chemia fizyczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Anna Grochot-Przęczek

biologia medyczna

Uniwersytet Jagielloński

Sylwester Arabas

geofizyka

Uniwersytet Warszawski

Marcin Gronowski

chemia fizyczna

Michał Araszkiewicz

prawoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Chemii Fizycznej PAN
w Warszawie

Artur Bajerski

geografia społeczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Patrycja Grzebyk

nauki prawne

Uniwersytet Warszawski

Konrad Iwanicki

informatyka

Uniwersytet Warszawski

Magdalena Bartnik

biologia medyczna

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Tomasz Jaroń

chemia

Uniwersytet Warszawski

Maciej Bernatt

prawo

Uniwersytet Warszawski

Dariusz Jarząbek

mechanika

Politechnika Warszawska

Mateusz Maria Bieczyński

nauki o sztuce

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wojciech Jaśkowski

informatyka

Politechnika Poznańska

Szymon Bocian

chemia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Elżbieta Jędrych

biotechnologia

Politechnika Warszawska

Tomasz Kalwarczyk

chemia fizyczna

Joanna Bogusławska

biologia medyczna

Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie

Instytut Chemii Fizycznej PAN
w Warszawie

Jan Kamiński

psychologia

Lan Bui-Wrzosińska

psychologia społeczna

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
w Warszawie

Anna Kapusta

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tomasz Ceran

historia

Instytut Pamięci Narodowej

Andrzej Katunin

mechanika

Politechnika Śląska w Gliwicach

Aleksandra Chojnacka

biotechnologia

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie

Jolanta Kiewisz

zootechnika

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności PAN w Olsztynie

Alicja Cecylia Curanović

stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Kiliszek

biologia molekularna

Marek Cygan

informatyka

Uniwersytet Warszawski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
w Poznaniu

Paweł Dąbkowski

automatyka i robotyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Lidia Klein

historia sztuki

Uniwersytet Warszawski

Artur Klimek

ekonomia

Adrian Doroszko

medycyna kliniczna

Akademia Medyczna im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu

Maria Kobielska

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński

Stanisław Dunin-Horkawicz

bioinformatyka

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Andrzej Kotarba

klimatologia i meteorologia

Centrum Badań Kosmicznych PAN
w Warszawie

Witold Dyrka

biocybernetyka i inżynieria
biomedyczna

Politechnika Wrocławska

Magdalena Król

weterynaria

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Adam Dziekoński

elektronika

Politechnika Gdańska

Marek Królikowski

chemia fizyczna

Politechnika Warszawska

Wojciech Fendler

medycyna kliniczna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adam Krzystyniak

biologia medyczna

Uniwersytet Gdański

Małgorzata Figiel

biochemia

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Łukasz Krzyżowski

socjologia

Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Paweł Figurski

historia

Uniwersytet Warszawski

Marzena Kubiak

astronomia

Karol Fijałkowski

chemia fizyczna

Uniwersytet Warszawski

Centrum Badań Kosmicznych PAN
w Warszawie

Kamil Fijorek

statystyka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rafał Kurczab

bioinformatyka

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Magdalena Fitta

fizyka

Instytut Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Paweł Kurzyński

fizyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Urszula Florczyk

biologia medyczna

Uniwersytet Jagielloński

Radosław Kwapiszewski

biotechnologia

Politechnika Warszawska

Katarzyna Gach

biologia medyczna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mateusz Kwaśnicki

matematyka

Marta Anna Galicka

fizyka

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Instytut Matematyczny PAN
w Warszawie

Mikołaj Getka-Kenig

historia

Uniwersytet Warszawski

Łukasz Lach

ekonomia

Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

nauki prawne

Instytut Nauk Prawnych PAN
w Warszawie

Magdalena Lenda

ekologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Michał Głowacki

medioznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Dominika Lewicka-Szczebak

geologia

Uniwersytet Wrocławski

Łukasz Goczek

ekonomia

Uniwersytet Warszawski

Michał Lubas

biologia molekularna

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
w Warszawie

Sylwia Golba

inżynieria materiałowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Justyna Łuczak

technologia chemiczna

Politechnika Gdańska
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Stypendysta

Dziedzina

Instytucja

Stypendysta

Dziedzina

Instytucja

Marcelina Malinowska

biologia medyczna

Uniwersytet Gdański

Anna Sobczak

historia

Uniwersytet Szczeciński

Paweł Malinowski

mechanika

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
w Gdańsku

Agnieszka Ewa Sorokowska

psychologia społeczna

Uniwersytet Wrocławski

Tomasz Marszałek

Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Łódzka

Monika Srebro

chemia

inżynieria chemiczna

Paweł Mierczyński

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Łódzka

Kamil Steczkiewicz

bioinformatyka

technologia chemiczna

Maciej Misiorny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Kamil Szewc

mechanika

fizyka

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
w Gdańsku

Jarosław Miszczak

Politechnika Wrocławska

Instytut Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN w Gliwicach

Lech Sznitko

inżynieria materiałowa

informatyka

Patrycja Śniadek

elektronika

Politechnika Wrocławska

Katarzyna Misztal

biologia molekularna

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Justyna Tabaszewska

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Irina Tuszyńska

bioinformatyka

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Aleksandra Walewska

chemia

Uniwersytet Gdański

Maria Werner

biologia molekularna

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Jakub Witkowski

geologia

Uniwersytet Warszawski

Justyna Mojsa-Kaja

psychologia

Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Norkowska

filologia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Michał Nowak

fizyka

Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Joanna Nynca

rybactwo

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań
Żywności PAN w Olsztynie

Leszek Wroński

filozofia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jan Wróbel

inżynieria materiałowa

Politechnika Warszawska

Jan Olaszek

historia

Instytut Historii PAN w Warszawie

Łukasz Zaremba

kulturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Anna Olejniczak

chemia fizyczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Marcin Zieliński

fizyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dawid Maria Osiński

literaturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Justyna Ziółkowska

psychologia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

Paweł Parys

informatyka

Uniwersytet Warszawski

Karina Ziółkowska

biotechnologia

Politechnika Warszawska

Renata Perlikowska

biologia medyczna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Marcin Piechota

farmakologia

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Marcin Pilipczuk

informatyka

Uniwersytet Warszawski

Dawid Pinkowicz

chemia

Uniwersytet Jagielloński

Rafał Piprek

zoologia

Uniwersytet Jagielloński

Marek Polański

inżynieria materiałowa

Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie

Zofia Prokop

ekologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zbigniew Puchała

informatyka

Instytut Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN w Gliwicach

Mariusz Radoń

chemia

Uniwersytet Jagielloński

Łukasz Rajchel

chemia fizyczna

Uniwersytet Warszawski

Karolina Rakowiecka-Asgari

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński

Magdalena Rowińska-Żyrek

chemia

Uniwersytet Wrocławski

Hubert Paweł Ruta

budowa i eksploatacja maszyn

Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Cezary Samojłowicz

chemia

Instytut Chemii Organicznej PAN
w Warszawie

Karolina Sekita

filologia

Uniwersytet Warszawski

Joanna Skopińska-Wiśniewska

inżynieria materiałowa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Marek Skrzypski

fizjologia roślin i zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aneta Słomka

botanika

Uniwersytet Jagielloński

Dzięki porozumieniu zawartemu w 2006 roku przez
Fundację z Radą Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla
w Lindau (Council for Lindau Nobel Laureate Meetings),
wskazani przez Fundację stypendyści programu START
mogą uczestniczyć w corocznym prestiżowym spotkaniu młodych uczonych z całego świata z noblistami.

Koszty ich udziału pokrywają organizatorzy oraz Fundacja. W 2011 roku podpisana została nowa umowa
partnerska, na mocy której FNP co roku typuje do
udziału w spotkaniach kilkoro młodych uczonych spośród laureatów programu START.

W 2012 r. w spotkaniu przedstawicieli nauk fizycznych wzięło udział sześć osób, spośród wskazanych przez
Fundację:
Jakub Mielczarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Piotr Trocha z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Katarzyna Roszak z Politechniki Wrocławskiej,
Tomasz Kazimierczuk z Uniwersytetu Warszawskiego,
Cezary Migaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Aleksandra Kurek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 2012 roku Fundacja rozpoczęła także procedurę konkursową związaną z nowym stypendium naukowym
im. Barbary Skargi, przyznawanym w ramach programu START. Laureatem tego stypendium może zostać laureat programu START, którego badania wyróżniają się
odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi

dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Wnioski interdyscyplinarne, jakie wpłynęły na konkurs START 2013, zostaną poddane dodatkowej ocenie ekspertów, według zasad
wyłaniania laureatów stypendium im. Barbary Skargi.
Fundacja może przyznać jedno takie stypendium rocznie.
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Konkurs w 2012 roku
Termin zamknięcia przyjmowania wniosków

30 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

Liczba kandydatów w pierwszym etapie konkursu

968 OSÓB

Liczba kandydatów w drugim etapie konkursu

629 OSÓB

Liczba laureatów
117 osób

(+7 stypendiów wyjazdowych)
Łączna wartość stypendiów
(z wyjazdami studyjnymi)

3,4 mln zł

Program VENTURES
wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych uczonych
Celem programu jest ożywienie progospodarczych
i proinnowacyjnych postaw wśród młodych naukowców, zainteresowanie ich pracą naukową oraz zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce.
Jest on skierowany do studentów, absolwentów lub
doktorantów oraz do jednostek naukowych, w których wykonywane są badania służące realizacji prac
magisterskich lub doktorskich, a także do instytucji
naukowych zatrudniających absolwentów studiów

magisterskich na etatach naukowo-dydaktycznych
lub naukowo-technicznych.
W 2012 roku w programie VENTURES rozstrzygnięte
zostały dwa konkursy: rozpoczęty w 2011 roku (8/2011)
oraz pierwszy z dwóch zorganizowanych w 2012 roku
(edycja 9/2012). Fundacja przyjmowała również wnioski i rozpoczęła procedurę drugiego konkursu w roku
2012 (10/2012).

Konkurs 8/2011
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła
osiem projektów spośród wniosków doktorantów,
które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 1.276 tys. zł oraz jeden projekt spośród wniosków

studentów, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 79 tys. zł. W okresie od marca do czerwca
2012 r. podpisano umowy z wszystkimi laureatami.

Laureaci programu VENTURES
(konkurs 8/2011 – dla doktorantów i absolwentów)
Laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

Tomasz Baran

Uniwersytet
Jagielloński

chemia fizyczna

Opracowanie hybrydowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych do
redukcji ditlenku węgla

231 tys. zł

Jarosław
Jucha

Uniwersytet
Jagielloński

biochemia

Otrzymywanie aptamerów RNA ha213 tys. zł
mujących aktywność metaloproteaz
ADAM10 i ADAM17, jako potencjalnych
leków w terapii chorób nowotworowych
i chorób o podłożu zapalnym

Magdalena
Kaliszewska

Uniwersytet Warszawski

genetyka
molekularna

Epidemiologia mitochondrialnych zespo- 205 tys. zł
łów delecyjnych i poszukiwanie mutacji
jądrowych genów wpływających na
stabilność mitochondrialnego DNA

Krzysztof Dudziński, laureat programu VENTURES.
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Laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

Dawid Łyżwa

Uniwersytet Warszawski

chemia
organiczna

Opracowanie nowej asymetrycznej
organokatalitycznej syntezy alfa,alfa-dipodstawionych aminokwasów

153 tys. zł

Maria
Maciejewska

Wojskowa Akademia
Techniczna
w Warszawie

optoelektronika

Światłowodowy nadajnik laserowy
wykonany w technologii all-fiber,
generujący promieniowanie w paśmie
widmowym bezpiecznym dla wzroku

140 tys. zł

Leszek Nowak

Uniwersytet
Jagielloński

informatyka

Analiza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo
wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnych

50 tys. zł

Jacek
Stępniewski

Uniwersytet
Jagielloński

biologia molekularna

Nowe mechanizmy reprogramowania
komórkowego wpływ kwasu walproinowego oraz oksygenazy hemowej-1

142 tys. zł

Krzysztof
Szade

Uniwersytet
Jagielloński

biologia komórki

Nowy model badawczy do poszukiwania związków hamujących proangiogenną aktywność komórek macierzystych w niszy nowotworowej

142 tys. zł

RAZEM

1.276 tys. zł

Laureaci programu VENTURES
(konkurs 8/2011 – dla studentów)
Przyznane dofinansowanie

Laureatka

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Magdalena Paczkowska

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

pediatria

Opracowanie pierwszej
doustnej, pediatrycznej
formulacji farmaceutycznej
zawierającej analog karbapenemu

RAZEM

79 tys. zł

79 tys. zł

Konkurs 8/2011
Data ogłoszenia konkursu

30 SIERPNIA 2011 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

2 LISTOPADA 2011 r.

Liczba wniosków

77

Liczba laureatów

9 OSÓB

Kwota przeznaczona na konkurs
dla doktorantów i absolwentów

900 TYS. ZŁ

Kwota przeznaczona na konkurs dla studentów

200 TYS. ZŁ

Kwota przyznana (łącznie)

1,3 MLN ZŁ
Maria Maciejewska, laureatka programu VENTURES.
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Konkurs 9/2012
Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła
sześć projektów spośród wniosków doktorantów,
które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości
826 tys. zł oraz trzy projekty spośród wniosków stu-

dentów, które otrzymały dofinansowanie w łącznej
wysokości 192 tys. zł. W sierpniu i wrześniu 2012 r.
podpisano umowy z wszystkimi laureatami.

Laureaci programu VENTURES
(konkurs 9/2012 – dla doktorantów i absolwentów)
Laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Krzysztof Bakuła

Politechnika
Warszawska

geodezja

Redukcja danych wysokościowych zawartych w numerycznych modelach terenu pozyskanych z lotniczego skaningu
laserowego do modelowania
hydraulicznego

142 tys. zł

Krzysztof Dziubiński

Uniwersytet
Warszawski

chemia
organiczna

Cyjanohydryny jako bezpieczne
i efektywne źródło anionów
cyjankowych w asymetrycznych
reakcjach organokatalitycznych

153 tys. zł

Lucjan Hanzlik

Politechnika
Wrocławska

informatyka

Bezpieczna i uwierzytelniona
komunikacja nowoczesnych
dokumentów tożsamości z czytnikiem

104 tys. zł

Ewa Jaworska

Uniwersytet
Warszawski

chemia
analityczna

Opracowanie plastikowo-węglowych jednorazowych czujników
elektrochemicznych zawierających nanorurki węglowe

154 tys. zł

Dariusz Nowicki

Uniwersytet
Gdański

biologia
molekularna

Zastosowanie sRNA w terapii
kierowanej przeciw zakażeniom
enterokrwotocznymi szczepami
bakterii Escherichia coli

179 tys. zł

Maciej Wielgus

Politechnika
Warszawska

informatyka

Automatyczna analiza obrazu dla
potrzeb badań nanomateriałów

94 tys. zł

RAZEM

Przyznane
dofinansowanie

826 tys. zł

Laureaci programu VENTURES
(konkurs 9/2012 – dla studentów)
Laureat

Instytucja

Dziedzina

Tytuł projektu

Przyznane
dofinansowanie

Daniel Dziob

Uniwersytet
Jagielloński

biofizyka

Określenie wpływu elastyczności podłoża na migrację komórek keratynocytowych

71 tys. zł

Radosław Kitel

Politechnika Śląska
w Gliwicach

farmacja

Projektowanie, synteza i ocena
aktywności przeciwnowotworowej glikokoniugatów pochodnych genisteiny

79 tys. zł

Tomasz Trzeciak

Politechnika
Warszawska

chemia
organiczna

Synteza i badanie właściwości
nowej soli litowej do zastosowań
w przemyśle bateryjnym

42 tys. zł

razem

Radosław Kitel, laureat programu VENTURES.

192 tys. zł
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Laureaci programu KWERENDA w 2012 roku

Data ogłoszenia konkursu

15 LUTEGO 2012 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

16 KWIETNIA 2012 r.

Liczba wniosków
Liczba laureatów

Laureat

Instytucja

Miejsce kwerendy

Czas
pobytu

72

dr Maria Cieśla

Instytut Historii PAN w Warszawie

Izrael

2 miesiące

9 OSÓB

dr Katarzyna Jarecka-Stępień

Uniwersytet Jagielloński

Wielka Brytania

1,5 miesiąca

Kwota przeznaczona na konkurs

dr Piotr Kociumbas

Uniwersytet Warszawski

Niemcy

1 miesiąc

dla doktorantów i absolwentów

900 TYS. ZŁ

dr Maciej Kowalewski

Uniwersytet Szczeciński

Niemcy

1,5 miesiąca

Kwota przeznaczona na konkurs dla studentów

200 TYS. ZŁ

Kwota przyznana (łącznie)

dr Grzegorz Krzywiec

Instytut Historii PAN w Warszawie

Austria

2 miesiące

1,01 MLN ZŁ

dr Sylwia Kuźma-Markowska

Uniwersytet Warszawski

USA

1 miesiąc

dr Monika Michałowska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Belgia, Francja,
Niemcy

2 miesiące

dr Barbara Niebelska-Rajca

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wielka Brytania

2 miesiące

dr Dariusz Pachocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski

USA

1,5 miesiąca

dr Daniel Sobota

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Niemcy

1,5 miesiąca

dr Elżbieta Szabat

Uniwersytet Warszawski

Wielka Brytania,
Włochy

2 miesiące

dr Katarzyna Szewczyk-Haake

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Szwecja

1 miesiąc

dr Paulina Święcicka

Uniwersytet Jagielloński

Hiszpania

2 miesiące

Konkurs 10/2012
Data ogłoszenia konkursu

31 SIERPNIA 2012 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

31 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

Liczba wniosków

81

Kwota przeznaczona na konkurs
dla doktorantów i absolwentów

850 TYS. ZŁ

Kwota przeznaczona na konkurs dla studentów

150 TYS. ZŁ

Do końca 2012 r. trwał pierwszy etap oceny merytorycznej. Laureaci zostali wyłonieni w lutym 2013 roku.

Program KWERENDA
stypendia na kwerendy za granicą

Program oferuje stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych,
których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce, a niezbędnych do badań naukowych
materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Program obejmuje także badanie zasobów krajowych bibliotek i archiwów przez
naukowców zagranicznych zajmujących się tematyką polską. Wysokość stypendium jest uzależniona od

miejsca i czasu realizacji kwerendy i wynosi średnio
2 500 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty
w innej walucie).
Program jest realizowany od 2002 roku. W roku
2012 Fundacja przeprowadziła ostatni konkurs na stypendia na kwerendy za granicą.

Konkurs w 2012 roku
Data ogłoszenia przyjmowania wniosków

15 MAJA 2012 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków

15 CZERWCA 2012 r.

Liczba recenzentów i ekspertów

27 OSÓB

Liczba kandydatów w konkursie

77 OSÓB

Liczba laureatów

13 OSÓB

Ogólna wartość przyznanych stypendiów

235 TYS. ZŁ

Do końca 2012 r. trwał pierwszy etap oceny merytorycznej. Laureaci zostali wyłonieni w lutym 2013 roku.
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PROGRAMY W REALIZACJI
– BEZ NOWYCH KONKURSÓW

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS
Program FOCUS
subsydia na tworzenie zespołów naukowych
Konkursy w programie FOCUS odbywały się w latach
2006-2010.

przez laureata dodatkowego źródła finansowania ze
źródeł zewnętrznych.

Laureaci programu, przed upływem trzech lat finansowania subsydium, mogą ubiegać się o jego przedłużenie o kolejne dwa lata (w wys. 100 tys. zł rocznie).
Warunkiem przedłużenia subsydium jest uzyskanie

W 2012 r. możliwość przedłużenia subsydium przysługiwała laureatom programu z 2008 roku (tematyka: molekularne i biochemiczne badania nad nowotworami).

Okres realizacji subsydium został przedłużony o dwa lata czterem laureatom programu FOCUS z 2008:
Dr. hab. Marcinowi Drągowi
z Zakładu Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocławskiej;
Dr. hab. Krzysztofowi Giannopoulosowi
z Samodzielnej Pracowni Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
Dr. hab. Krystianowi Jażdżewskiemu
z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
Dr. hab. Arkadiuszowi Piotrowskiemu
z Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Program WELCOME
wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy
tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych
W 2012 roku nie przyjmowano wniosków w programie WELCOME. Finansowaniu podlega łącznie 11 projektów
wyłonionych w latach 2008-2011.

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)
W 2012 roku nie przyjmowano wniosków w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Finansowaniu
podlegają łącznie 22 projekty wyłonione w latach 2008-2010, w których do końca 2012 r. udział wzięło 368
stypendystów. W 2012 r. obronione zostały 3 pierwsze doktoraty realizowane w ramach tego programu.

Program POMOST – wsparcie dla kobiet w ciąży
W 2012 r. nie przyjmowano nowych wniosków do programu. W pierwszej połowie tego roku zakończono realizację ostatnich 6 zastępstw dofinansowanych w ramach programu.

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem
FNP i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Celem
nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych
uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą się wykazać wybitnym dorobkiem

badawczym, będącym rezultatem tej współpracy, jak
również znaczącymi sukcesami w promowaniu młodej
kadry badawczej. Wysokość nagrody wynosi 100 000
euro (50 000 euro dla każdego z dwóch laureatów).

W 2012 roku został rozstrzygnięty czwarty konkurs o Nagrodę COPERNICUS.
Laureatami zostali:
Profesor Jacek Błażewicz z Politechniki Poznańskiej oraz
Profesor Erwin Pesch z Uniwersytetu w Siegen.
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 17 września 2012 r. w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach
Królewskich.
Nagroda została przyznana przez jury w składzie:
prof Bärbel Friedrich (Humboldt Universität w Berlinie)
prof. Rudolf Kawalla (Berg-Universität we Fryburgu )
prof. Klaus Ziemer (Uniwersytet w Trewirze i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. Karol Wysokiński (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
prof. January Weiner (Uniwersytet Jagielloński) – Przewodniczący Jury
prof. Mieczysław Mąkosza (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)

Konkurs w 2012 roku
Termin zgłaszania kandydatów

31 LIPCA 2011 r.

Liczba nominacji (zgłoszonych par naukowców)

19

Liczba wniosków zakwalifikowanych
6

do drugiego etapu konkursu
Liczba recenzentów i ekspertów
(w tym: 6 – z Niemiec, 6 – z Polski oraz 12 ekspertów międzynarodowych)

24

Kwota przyznana w konkursie

50 tys. euro

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta
Stypendia naukowe dla uczonych niemieckich wszystkich specjalności są przyznawane w uznaniu ich osiągnięć naukowych i wkładu w rozwój polsko-niemieckiej współpracy naukowej oraz mają na celu jej dalsze
stymulowanie. Stypendia są przyznawane na podstawie porozumienia zawartego w 1995 roku przez FNP
z Fundacją Aleksandra von Humboldta i stanowią

odpowiednik Humboldt – Forschungspreise, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych przyznawanego przez Fundację Humboldta.
W roku 2012 Fundacja zorganizowała konkurs, na
który wpłynęły dwa wnioski. Decyzja o przyznaniu
stypendiów została podjęta w marcu 2013 roku.

Laureaci Nagrody COPERNICUS 2012 (z kwiatami, od lewej): prof. Jacek Błażewicz
i prof. Erwin Pesch z prezesami organizacji przyznających nagrodę:
prof. Matthiasem Kleinerem, DFG (z lewej) i prof. Maciejem Żyliczem, FNP (z prawej).
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WYDAWNICTWA

Program MONOGRAFIE
W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja finansuje wydawanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych
i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Rocznie wydawanych jest
średnio ok. 10-12 nowych tytułów, subwencję na wydanie książki otrzymuje ok. 10% kandydatów.
W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych
dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP.
Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza FNP.
W 2012 r. rozpoczęła się nowa kadencja Rady Wydawniczej, która potrwa do sierpnia 2016 r. Od września 2012 r.
w skład Rady Wydawniczej wchodzą:
prof. Lech Szczucki,
prof. Janusz Sławiński,
prof. Marek Ziółkowski,
prof. Tomasz Kizwalter,
prof. Antoni Ziemba.
W 2012 r. Fundacja zorganizowała 5 konkursów na wydanie prac w serii Monografie FNP. Do wydania w serii
zostało zakwalifikowanych 13 prac, a drukiem ukazało się 11 nowych tytułów. Od początku realizacji programu do końca 2012 r. w serii Monografie FNP ukazało się w sumie 160 tytułów.
Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu (wydawca serii) rozpoczęło w 2012 roku projekt digitalizacji oraz publikacji drugich/trzecich wydań tytułów, które ukazały się w serii Monografie FNP w latach poprzednich, a obecnie są już niedostępne na rynku. Do końca 2012 r., w ramach serii Res humanae, ukazało się drukiem 11 tytułów. Wersje elektroniczne tych książek są udostępniane w całości na stronie www.fnp.org.pl/monografie
w formule Open Access.
W 2012 r. w Program 2 Polskiego Radia emitował audycje poświęcone wybranym tytułom publikowanym w serii.
Laureaci programu MONOGRAFIE FNP w 2012 roku
(prace zakwalifikowane do wydania)

Laureat

Dziedzina

Instytucja

Tytuł książki

dr Kamila Baraniecka-Olszewska

antropologia

Instytut Archeologii
i Etnologii PAN

Ukrzyżowani. Współczesne
misteria męki Pańskiej w Polsce

dr Agata Dziuban

socjologia

Uniwersytet Jagielloński

Gry z tożsamością. Tatuowanie
ciała w indywidualizującym się
społeczeństwie polskim

Działalność programowa Fundacji

Laureat

Dziedzina

Instytucja

Tytuł książki

dr Iwona Krupecka

filozofia

Uniwersytet Gdański

Filozoficzny kichotyzm Pokolenia
‘98. O idei podmiotu w myśli hiszpańskiej przełomu XIX i XX wieku

dr Filip Lipiński

historia sztuki

Uniwersytet
im. A. Mickiewicza

Hopper wirtualny. Obrazy
w pamiętającym spojrzeniu

dr Marcin Moskalewicz

filozofia

Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu

Totalitaryzm – Narracja –
Tożsamość. Filozofia historii
Hannah Arendt

dr Wojciech Musiał

politologia

Uniwersytet Jagielloński

Polska transformacja w świetle
teorii modernizacyjnych

dr Łukasz NiesiołowskiSpanò

historia starożytna Uniwersytet Warszawski

Dziedzictwo Goliata. Filistyni
i Hebrajczycy: studium wzajemnych wpływów, trwałości kulturowej oraz relacji
międzykulturowych

dr Grzegorz Pac

historia

Uniwersytet Warszawski

Rola społeczna żon i córek w dynastii piastowskiej do połowy XII
wieku. Studium porównawcze

dr Gabriela Świtek

historia sztuki

Uniwersytet Warszawski

Gry sztuki z architekturą

prof. Przemysław
Urbańczyk

archeologia

Instytut Archeologii
i Etnologii PAN

Mieszko Pierwszy Tajemniczy

dr hab. Krzysztof
Wójtowicz

filozofia

Uniwersytet Warszawski

Argumentacja, dowód, prawda
w matematyce

dr Łukasz Wróbel

literaturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Hyle i noesis. Trzy międzywojenne
koncepcje literatury stosowanej

dr hab. Renata
Ziemińska

filozofia

Uniwersytet Szczeciński

Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności

Subwencje na tłumaczenia książek przyznane w 2012 roku

Laureat

Dziedzina

Instytucja

Tytuł książki

prof. Juliusz Domański

historia idei

Uniwersytet Warszawski

Tekst jako uobecnienie. Szkic
z dziejów myśli o piśmie i książce

dr Piotr Filipkowski

socjologia

Instytut Filozofii i Socjologii
PAN

Historia mówiona i wojna.
Doświadczenie obozowe w perspektywie narracji biograficznych

dr hab. Paweł
Gancarczyk

muzykologia

Instytut Sztuki PAN

Muzyka wobec rewolucji druku.
Przemiany w kulturze muzycznej
XVI w.

dr Janusz Grygieńć

filozofia

Politechnika Koszalińska

„Wola powszechna” w brytyjskiej
myśli politycznej

prof. Roman Murawski

filozofia

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Filozofia matematyki i logiki
w Polsce międzywojennej

dr Marek Węcowski

historia starożytna Uniwersytet Warszawski

Sympozjon, czyli wspólne picie.
Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.)

dr hab. Bernadetta
Wójtowicz-Huber

historia

„Ojcowie narodu”. Duchowieństwo
grecko-katolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich
1867-1918

Uniwersytet Warszawski
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Konkurs w 2012 roku
Liczba kandydatów w konkursie

98 osób

Prace zakwalifikowane do wydania w serii
(9 zgłoszonych w 2012 i 4 zgłoszone w 2011 r.)

13

Liczba książek wydanych drukiem

11

Liczba subwencji na tłumaczenie na język obcy
(4 prace zgłoszone w 2012 i 3 prace zgłoszone w 2011 r.)

7

Liczba recenzentów i ekspertów

90 osób

Łączna kwota przeznaczona na wydanie monografii

478 tys. zł

Łączna kwota przeznaczona na translacje

212 tys. zł

W 2012 r. książki wydane w serii Monografie FNP zostały wyróżnione pięcioma prestiżowymi
i specjalistycznymi nagrodami:
F ilozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej prof. Romana Murawskiego:
• Nagroda Naukowa miasta Poznania (Poznań 2012 r.)
• Nagroda główna w Konkursie na Najlepszą Książkę
Akademicką o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań 2012 r.)



 otyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych
G
architektury sakralnej XIX w.
prof. Wojciecha Bałusa:
• Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza
(Kraków 2012 r.)

 pojęciu dowodu w matematyce
O
prof. Krzysztofa Wójtowicza:
• Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę
Akademicką i Naukową (Warszawa 2012 r.)

• Spotkanie autorskie wokół książki prof. Mirosławy
Buchholtz Henry James i sztuka auto/biografii odbyło się 25 stycznia 2012 r. w Kafeterii Dworu Artusa
w Toruniu. Spotkanie poprowadził prof. Cezary Bronowski (UMK).
• Spotkanie autorskie wokół książki dr. hab. Pawła
Gancarczyka Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI w. odbyło się 17 lutego 2012 r. w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.
Dyskusję o książce poprowadziły prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba, dr Elżbieta Zwolińska i prof. Sławomira Żerańska-Kominek.

• Spotkanie autorskie wokół książki prof. Wojciecha
Bałusa Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX w. odbyło się
25 maja 2012 r. w Galerii Zderzak w Krakowie. Spotkanie poprowadzili prof. Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki UJ) oraz prof. Ryszard Kasperowicz (Instytut Historii Sztuki KUL).
• Spotkanie autorskie wokół książki dr. Łukasza Niesio
łowskiego-Spanò Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych odbyło się 30 listo
pada 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Dyskusję o książce poprowadził prof. Adam Ziółkowski z udziałem prof. Edwarda Dąbrowy. Spotkanie towarzyszyło XXI Targom Książki Historycznej.



 uzyka wobec rewolucji druku. Przemiany
M
w kulturze muzycznej XVI w.
dr. hab. Pawła Gancarczyka:
• Nagroda za Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki
Naukowej przyznana podczas XVIII Wrocławskich
Targów Książki Naukowej (Wrocław 2012 r.)




W 2012 r. odbyły się 4 spotkania autorskie połączone z dyskusją naukową wokół książek wydanych w serii Monografie FNP:

Działalność programowa Fundacji

Projekty wydawnicze
Celem programu jest wspieranie serii publikacji,
naukowo dokumentujących dziedzictwo historyczne
i cywilizacyjne Polski. W roku 2012 były kontynuowane projekty, które uzyskały subwencje w latach
wcześniejszych.
Publikacje wspierane w roku 2012 (zakwalifikowane do programu w 2008 roku):
• dr Eleonora Bergman, Archiwum Ringelbluma –
konspiracyjne archiwum getta warszawskiego,
wydawca: Żydowski Instytut Historyczny
W 2012 r. ukazały się 4 tomy:
tom 6: Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty, opr. Aleksandra Bańkowska
tom 7: Spuścizny, opr. Katarzyna Person
tom 8: Tereny wcielone do Rzeszy: Okręg Rzeszy
Gdańsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk, opr. Magdalena Siek
tom 9: Tereny wcielone do Rzeszy: Kraj Warty, opr.
Magdalena Siek

Programem objęta jest również seria ORIGINES
POLONORUM (cykl monograficznych opracowań
archeologicznych, powstałych w ramach programu
badawczego „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”).
W 2012 r. skierowano do realizacji 3 kolejne tomy:
tom 6: Wolin wczesnośredniowieczny – część 1, pod
red. Błażeja Stanisławskiego i Władysława Filipowiaka
(planowany termin wydania: marzec 2013 r.)
tom 7: Wolin wczesnośredniowieczny – część 2, pod
red. Błażeja Stanisławskiego i Władysława Filipowiaka
(planowany termin wydania: wrzesień 2013 r.)
tom 8: Gród i zamek w Międzyrzeczu w wiekach IX-XIV, pod red. Stanisława Kurnatowskiego (planowany
termin wydania: listopad 2013 r.)
W 2012 r. (31 stycznia) w Muzeum Historii Szczecina
odbyło się spotkanie promocyjne 5. tomu wydanego
w serii Origines Polonorum: Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum autorstwa Anny
B. Kowalskiej, Marka Dworaczyka. Dyskusję na temat
książki poprowadzili autorzy, a udział wzięli w niej
m.in. prof. Przemysław Urbańczyk i prof. Marian Rębkowski.
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INNE INICJATYWY
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Beneficjent

Instytucja

Przedmiot subwencji

Kwota
subwencji

Artur Jóźwik

Fundacja Ośrodka
KARTA w Warszawie

sfinansowanie kosztów zakupu i montażu regałów
archiwalnych

22 tys. zł

Prof. dr hab.
Marek
Maleszewski

Wydział Biologii,
Uniwersytet
Warszawski

dofinansowanie kosztów organizacji konferencji naukowej
„Mammalian Embryology Conference. Celebrating
Pioneering Work of Professor Andrzej K. Tarkowski”

15 tys. zł

Konkurs 2012 roku
Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM
wsparcie dla wyjątkowych inicjatyw naukowych
Celem programu jest pomoc najlepszym naukowcom i zespołom badawczym, jednostkom naukowym
i organizacjom pozarządowym działającym w obszarze nauki, w realizacji różnych nietypowych, ciekawych, nowatorskich i innowacyjnych projektów służących rozwojowi nauki w Polsce.

Przyjmowanie wniosków w programie EXTERIUS
odbywa się w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na program
w danym roku. W 2012 roku Fundacja przeprowadziła
ostatni konkurs w programie.

Beneficjent

Instytucja

Przedmiot subwencji

Kwota
subwencji

Zbigniew
Gluza

Fundacja Ośrodka
KARTA w Warszawie

dofinansowanie realizacji projektu „Polityka Związku
Radzieckiego wobec Polski w latach 1980-1991: Kwerenda
archiwalna w zasobach Rosyjskiego Archiwum Państwowego Najnowszej Historii”

70 tys. zł

Monika
Koperska

Wydział Chemii,
Uniwersytet Jagielloński

sfinansowanie nagrody głównej za pierwsze miejsce
w polskiej edycji konkursu FameLab

30 tys. zł

European Science
Foundation oraz
European Molecular
Biology Organization

pokrycie kosztu udziału młodych polskich naukowców
w konferencjach naukowych organizowanych przez ESF
i EMBO

10 tys. euro

Wydział Sztuk Pięknych,
Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu

sfinansowanie realizacji projektu badawczo-konserwatorskiego „Identyfikacja technik wykonania, ocena stanu
zachowania oraz zastosowanie cyfrowych technik rekonstrukcji wraz z wykonaniem kopii cennych archiwalnych
fotografii ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN”

63 tys. zł

Liczba beneficjentów

10 osób

Łączna wysokość subwencji

355 tys. zł

Projekt SKILLS

Projekt SKILLS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój kwalifikacji
kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”).
Oferta projektu SKILLS jest adresowana przede wszystkim do laureatów programów FNP. Jego realizacja odbywa
się w formie m.in. szkoleń i warsztatów, programu mentoringowego, konferencji i paneli dyskusyjnych, a także
wyjazdów studyjnych. Głównym celem tych działań jest podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie zarządzania projektami i zespołami naukowymi oraz swoją karierą naukową, a także upowszechniania
wyników badań.
W 2012 roku realizacja projektu SKILLS obejmowała:
SKILLS/Szkolenia

dr Radosław
Stachowiak

Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski

sfinansowanie kosztów realizacji projektu biorącego udział
w międzynarodowym konkursie biologii syntetycznej iGEM
2012

40 tys. zł

prof. dr hab.
Andrzej
Białas

Polska Akademia
Umiejętności

sfinansowanie kosztów publikacji wywiadów
z kilkudziesięcioma wybitnymi polskimi fizykami z okresu
przed i po II wojnie światowej

30 tys. zł

prof. dr hab.
Andrzej Buko

Instytut Archeologii
i Etnologii PAN
w Warszawie

sfinansowanie kosztów przygotowania tłumaczenia książki
Bodzia: A new type of cemetery with chamber graves from
the Viking period w celu wydania jej w serii wydawnictwa
Brill Academic Publishers „East Central Europe
in the Middle Ages”

25 tys. zł

Zakład Neurochirurgii
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
PAN w Warszawie

dofinansowanie kosztów merytorycznej redakcji publikacji
Choroby nerwowo-mięśniowe

15 tys. zł

prof. dr hab.
Irena Hausmanowa-Petrusewicz

90 osób

rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz
doktorantów w zakresie komunikacji, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania
projektami naukowymi

Beneficjenci programu EXTERIUS/POZA SZLAKIEM w 2012 roku

dr Tomasz
Kozielec

Liczba kandydatów

Zakres szkolenia

Liczba szkoleń

Liczba uczestników

Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych

5

71

Prezentacja zagadnień naukowych dla różnych grup
odbiorców

5

82

Negocjacje

2

40

Komercjalizacja wyników prac badawczych (szkolenie
wyjazdowe w Cambridge, Wielka Brytania)

1

15

Przedsiębiorczość (szkolenie wyjazdowe w Bedfordshire,
Wielka Brytania)

1

15

Zarządzanie projektami dla naukowców

2

63

Zarządzanie zespołem naukowym

1

15

Szkolenie z zakresu współpracy interdyscyplinarnej

6

103

62

63
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SKILLS/Spotkania z inicjatywy uczestników projektu
Celem spotkań inicjowanych przez uczestników projektu SKILLS jest prezentacja najnowszych kierunków badań, wymiana myśli, doświadczeń oraz integracja grup badawczych finansowanych przez FNP.

Raport Roczny 2012

Laureat

Instytucja

Tytuł projektu

dr Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika
Gdańska

Optoelektroniczne metody wsparcia terapii
behawioralnej dzieci z autyzmem

mgr Marcin Krzykawski

Teoria chaosu w służbie badań nad nowoWydział Lekarski, Collegium
Medicum, Uniwersytet Jagielloński tworami

mgr inż. Łukasz Nowak

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

Bioniczny sonar

dr Paweł Rutkowski

Wydział Polonistyki, Uniwersytet
Warszawski

Migający mózg

dr Piotr Sułkowski

Wydział Fizyki,
Uniwersytet Warszawski

O topologii, strukturach RNA oraz fizyce
kwantowej

dr Bartosz Wilczyński

Wydział Matematyki, Informatyki
i Mechaniki, Uniwersytet
Warszawski

Jak szukać molekularnych mechanizmów
zapamiętywania przy pomocy komputera?

W 2012 r. odbyło się 7 spotkań, w których udział wzięło łącznie około 200 osób.
Spotkania dotyczyły następujących zagadnień:
• współpraca interdyscyplinarna,
• komunikacja naukowa,
• finansowanie badań naukowych i rozwój kariery naukowej,
• mentoring w nauce,
• zarządzanie projektami badawczymi,
• proces oceny wniosków grantowych.
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SKILLS/Program INTER – konkurs popularyzatorski
Celem programu INTER jest promocja badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności popularyzowania
nauki. Uczestnicy programu mają możliwość wzięcia
udziału w szkoleniach z zakresu współpracy interdyscyplinarnej i popularyzacji nauki oraz w konkursie
polegającym na zaprezentowaniu autorskiego projektu naukowego o charakterze interdyscyplinarnym.
Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę w wysokości
100 tys. zł (w tym: 20 tys. zł indywidualnego wsparcia
oraz subwencję w wysokości 80 tys. zł na realizację
zwycięskiego projektu badawczego).

W 2012 roku Fundacja zorganizowała pierwszy konkurs INTER. Wzięło w nim udział 65 osób, które
w ramach pierwszego etapu konkursu uczestniczyły
w dwóch jednodniowych szkoleniach. W drugim (finałowym) etapie, który odbył się 18 października 2012 r.
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 19 finalistów zaprezentowało swoje projekty przed publicznością i Kapitułą konkursu. Finał konkursu wyłonił dziesięciu laureatów. Zwycięzcą nagrody publiczności
został dr Paweł Rutkowski.

Laureaci programu INTER 2012
Laureat

Instytucja

Tytuł projektu

dr inż. Krzysztof Fic

Wydział Technologii Chemicznej,
Politechnika Poznańska

Elektrochemiczne nosy i języki do magazynowania energii

mgr inż. Piotr Gawroński

Wydział Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu,
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

Analiza DNA u roślin, czyli jak znaleźć igłę
w stogu siana

dr hab. Krzysztof Giannopoulos

Wydział Lekarski, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie

Identyfikacja nowych celów dla immunoterapii peptydowej z wykorzystaniem analizy
biofizycznej interakcji peptyd – cząsteczka
MHC ukrytych epitopów występujących in
vivo na komórkach nowotworowych

dr Beata Graff

Wydział Lekarski,
Gdański Uniwersytet Medyczny

Ocena regulacji układu sercowo-naczyniowego przy użyciu nowych narzędzi matematycznych do badania przyczynowości
zjawisk

Łukasz Nowak podczas finałowej prezentacji w konkursie INTER.

Konkurs 1/2012
Data ogłoszenia konkursu

13 LUTEGO 2012 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków do konkursu

15 MARCA 2012 r.

Liczba wniosków zgłoszonych na konkurs
(uczestników I etapu konkursu)

65 OSÓB

Liczba laureatów

10 osób

Kwota przeznaczona na konkurs

1 MLN ZŁ

64
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SKILLS/Akademia Menadżerów Programowych

Działalność programowa Fundacji

Uczestnicy programu Mentoring FNP w 2012 roku

Celem Akademii jest podnoszenie umiejętności w zakresie zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnienie współpracy między menadżerami nauki w Polsce. Program jest skierowany do pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, którzy są bezpośrednio zaangażowani w obsługę programów grantowych lub stypendialnych.
W ramach Akademii oferowane są:
• szkolenia, seminaria i warsztaty prowadzone przez renomowanych ekspertów z Polski i z zagranicy
• zagraniczne wyjazdy studyjne i staże w wiodących instytucjach finansujących badania naukowe za granicą.
W 2012 r. przeprowadzono 4 nabory uczestników, w wyniku których do udziału w projektach AMP zakwalifikowano 60 osób. Uczestnicy Akademii wzięli udział w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz stażach.

Szkolenia w ramach Akademii Menadżerów Programowych w 2012 roku

Laureat

Instytucja

dr Barbara Błasiak

Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

dr hab. n. med. Krzysztof
Bojakowski

Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Anna Brytek-Matera

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (Wydział Zamiejscowy
w Katowicach)

dr Krystyna Dąbrowska

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

dr Łukasz Drewniak

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Wojciech Fendler

Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr Dorota Frydecka

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Akademia Medyczna we Wrocławiu

dr Marcin Gołaszewski

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

dr Beata Graff

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Beata Hasiów-Jaroszewska

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - Państwowy Instytut Badawczy

dr Agnieszka Kaczor

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

dr inż. Michał Jan Kalita

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Zakres szkolenia

Liczba szkoleń

Liczba uczestników

Autoprezentacja i prowadzenie spotkań
i paneli eksperckich

3

31

dr inż. Magdalena Kasprowicz

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Peer-review

2

28

dr hab. Tomasz Klimczuk

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

Zarządzanie strategiczne

1

9

dr Adam Kola

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wystąpienia publiczne oraz współpraca z mediami

1

10

dr inż. Urszula Krupa-Kozak

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
i w wybranych krajach

1

16

dr Agnieszka Mączyńska

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

dr hab. Grzegorz Pietrzyński

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wizyty studyjne
• Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Niemcy – 5 uczestników
• Riksbankens Jubileumsfond oraz Research Council of Sweden, Szwecja – 1 uczestniczka
• National Science Foundation, National Institutes of Health, Howard Hughes Medical Institute,
AAAS, Office of Naval Research i National Academies of Sciences, USA – 12 uczestników
Staż zagraniczny
• Wissenschaftsfonds (FWF), Austria – 1 uczestnik

SKILLS/MENTORING FNP
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom pracującym w Polsce nawiązania kontaktów
i współpracy mentoringowej z doświadczonymi
i cenionymi w swojej dziedzinie uczonymi – z Polski
lub z zagranicy. Program wspiera pracę w parach
mentor-mentorowany (tzw. one-to-one mentoring).

Przyjmowanie zgłoszeń do programu jest prowadzone
w trybie ciągłym, a nowi uczestnicy są kwalifikowani
co kwartał. Pary mentoringowe wspólnie opracowują,
a następnie realizują programy trwające od 1 do 2 lat,
mające na celu osiągnięcie konkretnych celów, istotnych dla kariery zawodowej mentorowanego.

dr Barbara Piętka

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Arkadiusz Piotrowski

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Zbigniew Piotrowski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie

dr Agnieszka Podborska

Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza

dr Paweł Rutkowski

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jacek Rzepka

Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski

dr Marcin Szwed

Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Bartosz Trzaskowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

dr Joanna Tyrowicz

Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

dr Oksana Yastrubchak

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

dr Piotr Zarzycki

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Konkurs w 2012 roku
Liczba zgłoszeń

51 osób

Liczba zakwalifikowanych uczestników

29 osób

Wszystkie powyższe działania w ramach projektu SKILLS będą kontynuowane w roku 2013 r.
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DZIAŁANIA
EWALUACYJNE
FUNDACJI
W 2012 r. Fundacja zakończyła proces analizy swoich procedur pod kątem ich zgodności z wytycznymi
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Analizie poddano statut, kodeksy etyczne FNP, regulaminy poszczególnych programów, procedury i kryteria oceny wnioskodawców, umów z laureatami oraz
praktykę działania Fundacji. Przeprowadzono również anonimowe badanie ankietowe wśród laureatów
FNP reprezentujących zróżnicowane dziedziny nauki
i rozmaite etapy kariery naukowej. Analiza wykazała,
że większość zasad wyrażonych w Karcie i Kodeksie
jest stosowana przez FNP. Jednocześnie wyłoniono
kwestie, w których działania Fundacji odbiegają
w mniejszym lub większym stopniu od zapisów Karty
i Kodeksu. Analizę przeprowadzono wewnętrznie, po
czym raport z wynikami i planem działań służących
dalszej realizacji zapisów Karty został pozytywnie
zweryfikowany przez Komisję Europejską. Tym samym
Fundacja, jako pierwsza organizacja w Polsce, została
uznana za instytucję wdrażającą Europejską Kartę
Naukowca.
Raport z analizy jest dostępny na stronie internetowej
FNP: http://www.fnp.org.pl/assets/Europejska_Karta-Naukowca_062012.pdf
Począwszy od 2010 r. Fundacja była zaangażowana
w prace poświęconego ewaluacji forum organizacji
członkowskich Europejskiej Fundacji Nauki. Celem
forum było m.in. wypracowanie adekwatnych wskaź-
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RECENZENCI I OPINIODAWCY
FNP W 2012 ROKU
(KRAJOWI I ZAGRANICZNI)
ników umiędzynarodowienia, by ułatwić ewaluację
tego aspektu funkcjonowania instytucji badawczych
oraz instytucji wspierających naukę. Uczestnictwo
w pracach forum i dyskusjach na temat istotnych
i mierzalnych wskaźników umiędzynarodowienia
doprowadziło do przeanalizowania działań FNP w tym
kontekście. Analiza objęła politykę programową Fundacji, system oceny wniosków oraz stopień otwartości
programów FNP na obywateli innych państw.
Raport z badania jest dostępny na stronie internetowej FNP: http://www.fnp.org.pl/assets/Internacjonalizacja_OK.indd_.pdf
Atrakcyjność kariery badawczej dla młodych
zdolnych naukowców była przedmiotem badania
ankietowego przeprowadzonego w 2012 roku wśród
stypendystów programu START z lat 2008-2012. Podstawowe pytania zadane w badaniu dotyczyły kontynuacji pracy naukowej przez stypendystów, ich obecnej sytuacji materialnej i warunków pracy, dalszych
aspiracji i obaw, a także postrzegania swojego otoczenia i uwarunkowań sukcesu w nauce. Badanie miało
charakter anonimowy. Dzięki porównaniu z podobną
ankietą przeprowadzoną przez FNP w 2002 r., jego
wyniki pozwoliły na porównanie sytuacji i opinii stypendystów w odstępie 10 lat, które upłynęły
od poprzedniego badania. Raport z analizy będzie
dostępny na stronie internetowej FNP.

Benjamin Abecassis, Andrea Abele-Brehm, Janina Abramowska, Krzysztof Marek Abramski,

Costanzo , Nicholas Courtois, Joao A.P. Coutinho, Elizabeth Cowper, Krzysztof Cpałka,

Pedro Abreu, Marek Adamczak, Monika Adamczyk-Garbowska, Erwin Adams, Jerzy

Martin Crespi, Randy Cron, Muriel Cuendet, Steven T. Cundiff, Michał Cyrański, Roman

Adamski, Philip Adey, Alexander Agadjanian, Carlos Agelet de Saracibar, Hans-Erik

Czaja, Danuta Czarnecka, Stanisław Czerniak, Agnieszka Czerw, Artur Czumaj, Jarosław

Akerlund, Dmitry Aldakov, Leigh Aldous, Ryszard Amarowicz, Jolanta Ambrosewicz-Jacobs,

Czyż, Andrzej Czyżewski, Marek Ćwintal, Ewa Dahlig-Turek, Antonio d’Alessandro, Janusz

Tejraj M. Aminabhavi, Marie-Laure Ancelin, Joao Paulo André, Pedro Andres, Robert Antoni

Danecki, Ming Dao, Kazimierz Darowicki, Anibh Das, Jarosław Dastych, Donald J. Davidson,

Andrzejczuk, Jadwiga Andrzejewska, Leon Andrzejewski, Dominik Antonowicz, Jędrzej

John K. Davies. Anthony P.Davis, Piotr Dawidowicz, Johannes F. de Boer, Bart De Bruyn,

Antosiewicz, Andrzej Antoszewski, Ricardo Aroca, Jerome Artus, Katsura Asano, André-Jean

Maurice de Gosson, Walter de Heer, Miguel de la Guardia, Richard De La Rue, Jose M.De

Attias, Maurizio Avella, Francisco Ayuga, Angelo Azzi, Alan Baddeley, Stephen Badylak,

Teresa Nogueras, William deJong-Lambert, Mirela Delibegovic, Asterios Deligiannis,

Kwang-Hyun Baek, Joan Bagaria i Pigrau, Bogusław Bakuła, Wojciech Bal, Piotr Balcerowicz,

Krzysztof Dembczyński, Roman Dembinski, Grzegorz Deptuch, Marta Derek, Theodoor

Edward Balcerzan, Edward Balog, Aleksander Balter, Guido Baltes, Piotr S. Bała, Jerzy

D’haen, Tomasz Dietl, Benjamin Dietzek, Ryszard Dindorf, David A. Dixon, David Djurado,

Bałdyga, Maciej Banach, Zbigniew Banaszak, Konrad Banaszek, Jacek Banaszkiewicz, Teresa

Bogdan Z. Długogórski, Jacek Dobaczewski, Wawrzyniec Lawrence Dobrucki, Agnieszka

Bandosz, Bogdan Banecki, Krzysztof Bankiewicz, Jerzy Bańbura, Zhenan Bao, Adrian

Dobrzyń, Paul Dodson, Jan Dorosz, Jolanta Dorszewska, Józef Drabowicz, Bogdan Dragnea,

Baranchuk, Waldemar Baraniewski, Krzysztof Barański, Andrea Barbieri, Andrzej Bargiela,

Marcin Drąg, Arnold Dreyblatt, Judith Driscoll, Marija Drndić, Marek Dróździk, Marek

Józef Barnaś, Grzegorz Bartosz, Grzegorz Bartoszewski, Peter Bartsch, Zsuzsanna

Drużdżel, Adam Dubin, Marian Dubowski, Artur Dubrawski, Włodzisław Duch, Wolfgang

Bata-Csorgo, Michel Baudry, Josep Maria Bayona, Tomasz Bączek, Andrzej Bednarek, Jeroen

Duer, Józef Dulak, Magdalena Durlik, Albert Duschl, Paweł Dybel, Adam Dziadek, Leszek

Beeckman, Dorothy Bennett, Leónie Bentsink Frances Berdan, Anthony J. Berdis, Andrzej

Dziawgo, Andrzej Dziembowski, Piotr Dzięgiel, Marek Dziubiński, Julian Eaton-Rye,

Beręsewicz, Claire Berger, Jonas Bergquist, Janet E. Berrington, Andrzej Betlej, Piotr

Konstantin B. Efetov, Artur Ekert, Matti Eklund, Murray Elder, Esam El-Fakahany, Naomi

Białasiewicz, Krzysztof Piotr Bielawski, Marian Bielecki, Ann Biersteker, Janusz Bieżyński,

Ellemers, Isabella Ellinger, Jonathan Engel, Andries P.Engelbrecht, Arzum Erdem, Oliver

Piotr Biler, Wiesław Binienda, Fabio Biscarini, Rainer Bischoff, Brian Bix, Giovanni Blandino,

Ernst, Vladimir A. Erokhin, Alexander Etkind, Ireneusz Ewiak, Faustino Fabbianelli, Danilo

Juliette Blevins, Claudia Blindauer, Katarzyna Blinowska, Loic Blum, Tomasz Bocheński,

Facca, Jerzy Falandysz, Piotr Faliszewski, Amir Fam, Ferric C. Fang, Isabella Faraoni, Rui

Andreas Boecker, Christian Boehmer, Mikołaj Bojańczyk, Piotr Bojarski, Filippo Bonchi,

Fausto, John K. Fellman, Katja Fennel, Brock Fenton, Luis Fernández, Marcia Ferreira,

Eileen Boris, Franciszek Borowiec, Andrzej Borowski, Julian Bradfield, Jan Bradley,

Alexandrina Ferreira Mendes, Marcin Fiałkowski, Wiesław Fiebig, Leszek Fiedor, Marek

Katarzyna Braszczyńska-Malik, Mark R. Brawley, Zoe Bray, Mieczysław Brdyś, Georg Breier,

Figlerowicz, Mirosław Filiciak, Sławomir Filipek, Susan Fiske, Jerzy M. Floryan, Erwin

Mirosław Brewczyk, Grzegorz H. Bręborowicz, Andrzej Bronk, Witold Brostow, David A.

Flueckiger, John S. Foord, Iwona Foryś, Zygmunt Frajzyngier, Piotr Franaszek, Alison Frank,

Brown, Jason Brownlee, Magdalena Bryś, Tomasz Brzeziński, Tomasz Brzozowski, Franciszek

Philipp Franken, Elżbieta Frąckowiak, Bärbel Friedrich, Gerhard Fritz, Barbara Fryzeł, Naomi

Brzóska, Zbigniew Brzózka, Andrzej Buchacz, Mirosława Buchholtz, Maciej Bugajski, Janusz

Kay Fukagawa, David C. Funder, Markus Gabriel, Bogdan Gabrys, Wojciech Gadomski,

Marek Bujnicki, Dorota Bukowska, Ewa Bulska, Tadeusz Burczyński, Kvetoslava Burda,

Charles Gale, Paola Galletti, William Gallus, Virginia Garcia Canas, Piotr Garstecki, Nicholas

Aleksandra Burgiel , Guido Burkard, Edmund Burke, Sandeep Burma, Carolyn Burns,

Gathergood, Wojciech Gawlik, Lidia Gawlik, Jacek Gawroński, Grzegorz Gazda, Leszek

Wojciech Burszta, Hans-Jürgen Buschmann, Richard Butterwick, Krzysztof Byczuk,

Gąsieniec, Zafer Gedik, Mai Gehrke, Michael Geller, Cicek Gercel-Taylor, Kris Gevaert, Piotr

Stanisław Bylka, Jarosław Byrka, Peter Cahusac, Kenneth Cain, Neil R. Cameron, Darren

Gębczyński, Joe Giacalone, Krzysztof Giannopoulos, Tomasz Giaro, Miłosz Giersz, Maria

Candow, Eugenia Carvalho, Stanisław Cebrat, Witold Robert Cecot, Jiri Cejka, Wojciech

Giller, Jerzy Ginalski, Giuseppina C. Gini, Victor Giurgiutiu, Tomasz Gizbert-Studnicki, Piotr

Cellary, Czesław Cempel, Jan Chabrowski, Agnieszka Chacińska, Jerry Chan, Frédéric

Gliński, Ewa Głodek, Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, Andrzej Gniazdowski, Wiesław
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Konopiński, Jerzy Konorski, Paweł Koperski, Mladen Korbelik, Marek Korczynski, Tomasz
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Ferdinand von Eggeling, Elizabeth von Hauff, Johannes G. Vos, Anthony Wachs, Przemysław

Proń, John D. Protasiewicz, Maria Prussak, Geoff Pryde, Barbara Przewłocka, Barbara
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Roszkowski, Leszek Roszkowski, Gareth J. Rowlands, Vwani P. Roychowdhury, Paul Rozen,

Bożena Witosz, Ursula Witte, Maciej Wiznerowicz, Alexander Wlodawer, Edmund
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Grzegorz Woszczek, Dorota Wójcicka-Migasiuk, Ryszard Wójcicki, Jacek Wójcik, Anna
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Sanyal, Paweł Satora, Jerzy T. Sawicki, Tadeusz Sawik, Franciszek Sączewski, Maria Sąsiadek,
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Skrócona
informacja finansowa
i opinia niezależnego
biegłego rewidenta

Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2012, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.
Nr 50 z 2001 r., poz. 529), zostało złożone Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Realizując zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21 z 1984 r., poz. 97 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r.,
poz. 873 z późn. zm.), Fundacja umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z pełnym sprawozdaniem
z działalności Fundacji w roku 2012, które jest dostępne w siedzibie Fundacji w Warszawie, przy ul. Grażyny 11.
Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe zostaną opublikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie internetowej http://pozytek.gov.pl pod numerem KRS 0000109744.
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA O SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Skrócona informacja finansowa

SKRÓCONA INFORMACJA FINANSOWA za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku

DLA RADY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Załączona skrócona informacja finansowa składająca się z bilansu na dzień 31 grudnia 2012 r., rachunku zysków
i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2012 r. oraz noty dotyczącej zasad sporządzenia tej informacji (zwanej dalej „Informacją finansową”) została sporządzona na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 11 (zwanej dalej „Fundacją”) za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., sporządzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. Poz. 330 – „Ustawa o rachunkowości”) („Sprawozdanie finansowe Fundacji”).
Badanie Sprawozdania finansowego Fundacji, na podstawie którego sporządzono Informację finansową, przeprowadziliśmy zgodnie z przepisami rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. W dniu 25 marca 2013 r. wydaliśmy opinię
bez zastrzeżeń o Sprawozdaniu finansowym Fundacji. Sprawozdanie finansowe Fundacji, jak również Informacja
finansowa nie odzwierciedlają efektów zdarzeń, które miały miejsce po dniu wydania powyższej opinii.
Informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych przez Ustawę o rachunkowości. Dla pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 31 grudnia 2012 r., jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. oraz zakresu przeprowadzonego przez nas badania
sprawozdania finansowego, należy zapoznać się z pełnym Sprawozdaniem finansowym Fundacji, wraz z opinią
i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.
Odpowiedzialność Zarządu za Informację finansową
Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie Informacji finansowej zgodnie z zasadami opisanymi
w nocie do Informacji finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii na temat Informacji finansowej, na podstawie wykonanych przez nas
procedur, które przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 810 „Zlecenia
sporządzania opinii na temat skróconych sprawozdań finansowych”.
Opinia
Naszym zdaniem Informacja finansowa sporządzona na podstawie zbadanego Sprawozdania finansowego Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. jest we wszystkich istotnych aspektach zgodna z tym
sprawozdaniem.
Sporządzający niniejszą opinię i przeprowadzający badanie Sprawozdania finansowego w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 144:
Wojciech Maj
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 6128
Warszawa, 22 maja 2013 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.,
Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 523 4000, F: +48 (22) 523 4040, www.pwc.com

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa,
Al. Armii Ludowej 14.

Niniejsza skrócona informacja finansowa zawiera bilans Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na dzień 31 grudnia
2012 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym i rachunek przepływów pieniężnych
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. i została sporządzona na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji sporządzonego według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z dnia
29 września 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. Poz. 330).
Skrócona informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych przez Ustawę o rachunkowości
i dlatego w celu pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji oraz jej wyniku finansowego za
okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. należy zapoznać się z pełnym sprawozdaniem finansowym
Fundacji, oraz z opinią i raportem z badania niezależnego biegłego rewidenta dotyczącymi tego sprawozdania
finansowego.
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BILANS
AKTYWA (w tysiącach złotych)

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inne wartości niematerialne i prawne

BILANS (cd.)
31.12.2012

31.12.2011

13 632

12 662

3

7

Fundusz zasadniczy

7

Fundusz na działalność statutową

3

PASYWA (w tysiącach złotych)
Fundusz własny

13 629

12 655

Środki trwałe

742

814

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

473

602

Urządzenia techniczne i maszyny

214

150

55

62

12 887

11 841

Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie

Aktywa obrotowe

363 458

328 338

31.12.2012

31.12.2011

341 869

335 847

95 000

95 000

268 225

268 225

27 615

27 615

(54 993)

(21 862)

6 022

(33 131)

35 221

5 153

Rezerwy na zobowiązania

1 572

1 411

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

1 544

1 396

-- długoterminowa

679

490

-- krótkoterminowa

Fundusz rezerwowy
Rzeczowe aktywa trwałe

Skrócona informacja finansowa

Strata z lat ubiegłych
Zysk/(Strata) netto

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

865

906

28

15

28

15

Zapasy

15

16

Pozostałe rezerwy

Materiały

15

16

-- krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe

1 326

795

Zobowiązania krótkoterminowe

20 044

1 944

Należności od pozostałych jednostek

1 326

795

Wobec pozostałych jednostek

20 040

1 943

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

10

8

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

310

344

-- do 12 miesięcy

10

8

-- do 12 miesięcy

310

344

9

669

1 143

577

22

3

1 307

118

18 565

1 019

4

1

Inwestycje krótkoterminowe

362 085

327 500

Krótkoterminowe aktywa finansowe

362 085

327 500

Rozliczenia międzyokresowe

13 605

1 798

W pozostałych jednostkach

310 185

310 607

Inne rozliczenia międzyokresowe

13 605

1 798

62 035

54 239

-- krótkoterminowe

13 605

1 798

377 090

341 000

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
Inne

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Z tytułu wynagrodzeń
Inne
Fundusze specjalne

-- udziały lub akcje

248 150

256 368

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

-- inne papiery wartościowe

51 900

16 893

-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

15 313

2 619

-- inne środki pieniężne

36 587

14 274

32

27

377 090

341 000

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

Pasywa razem
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM
2012

2011

Przychody z działalności statutowej

90 852

82 909

Inne przychody określone statutem

90 852

82 909

Koszt realizacji zadań statutowych

110 424

103 339

(Strata) na działalności statutowej

(19 572)

(20 430)

6 981

7 467

Amortyzacja

286

277

Zużycie materiałów i energii

158

141

1 728

2 138

Podatki i opłaty

144

18

Wynagrodzenia

(w tysiącach złotych)

Koszty administracyjne

Usługi obce

3 621

3 681

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

707

654

Pozostałe koszty rodzajowe

337

558

Strata na działalności statutowej i administracyjnej
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Inne przychody operacyjne

(26 553)

(27 897)

15

10

2

-

13

10

Pozostałe koszty operacyjne

199

293

Inne koszty operacyjne

199

293

(26 737)

(28 180)

32 778

18 511

Dywidendy

2 495

1 794

Odsetki

8 417

11 148

Zysk ze zbycia inwestycji

1 839

5 208

19 365

-

662

361

Koszty finansowe

2

23 418

Odsetki

1

-

Aktualizacja wartości inwestycji

-

23 410

Inne

1

8

Zysk/(Strata) brutto

6 039

(33 087)

Podatek dochodowy

17

44

6 022

(33 131)

Strata na działalności operacyjnej

Przychody finansowe

Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

Zysk/(Strata) netto

Skrócona informacja finansowa

2012

2011

Fundusz własny na początek okresu

335 847

368 978

Fundusz własny na początek okresu, po korektach

335 847

368 978

Fundusz zasadniczy na początek okresu

95 000

95 000

Fundusz zasadniczy na koniec okresu

95 000

95 000

Fundusz na działalność statutową na początek okresu

268 225

268 225

Stan funduszu na działalność statutową na koniec okresu

268 225

268 225

Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu

27 615

27 615

Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu

27 615

27 615

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

(21 862)

(20 559)

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

(21 862)

(20 559)

zwiększenie (z tytułu)

(33 131)

(1 303)

–

(33 131)

(1 303)

(54 993)

(21 862)

Wynik netto

6 022

(33 131)

-- zysk/(strata) netto

6 022

(33 131)

Fundusz własny na koniec okresu

341 869

335 847

Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku/pokrycia straty

341 869

335 847

(w tysiącach złotych)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)
2012

2011

(14 386)

(30 914)

6 022

(33 131)

(20 408)

2 217

286

277

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(10 910)

(12 942)

Strata z działalności inwestycyjnej (aktualizacja wartości inwestycji)

(21 850)

17 873

161

205

1

1

468

(414)

(363)

118

11 801

(2 904)

(2)

3

(14 386)

(30 914)

49 393

8 824

Wpływy

3 061 668

1 827 883

Z aktywów finansowych, w tym:

3 061 668

1 827 883

a) w pozostałych jednostkach

3 061 668

1 827 883

3 050 758

1 814 941

-- dywidendy i udziały w zyskach

2 495

1 794

-- odsetki

8 415

11 148

(3 012 275)

(1 819 059)

(1 253)

(788)

(3 011 022)

(1 818 271)

(3 011 022)

(1 818 271)

(3 011 022)

(1 818 271)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

49 393

8 824

Przepływy pieniężne netto, razem

35 007

(22 090)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

35 007

(22 090)

Środki pieniężne na początek okresu

16 893

38 983

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym

51 900

16 893

-- o ograniczonej możliwości dysponowania

4

1

(w tysiącach złotych)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

-- zbycie aktywów finansowych

Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w pozostałych jednostkach
-- nabycie aktywów finansowych

Suplement
o naszych
beneficjentach,
inicjatywach,
projektach

80

81

Suplement

Raport Roczny 2012

Raport Roczny 2012

Suplement

„Gazeta Wyborcza”, 6.12.2012

Dziś na Zamku Królewskim w Warszawie
po raz 21. wręczone zostaną nagrody
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
PROF. KRZYSZTOF PALCZEWSKI
Otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk
o życiu i o Ziemi za ustalenie struktury
krystalicznej białka rodopsyny i wyjaśnienie molekularnego mechanizmu jej
udziału w procesie widzenia.
Żywy organizm odbiera i analizuje tysiące sygnałów płynących
z otoczenia – wzrokowych, smakowych, węchowych. Organizm
musi też „wiedzieć”, co dzieje się w jego wnętrzu, a to zapewniają
czujniki wewnętrzne mierzące np. wartość ciśnienia krwi, poziom
natężenia bólu, a także nastrój.
W naszym genomie znajduje się aż 800 genów zawierających
informację konieczną do produkcji tych komórkowych czujników. To wielka i ważna rodzina białek fachowo zwanych receptorami sprzężonymi z białkiem G, w skrócie GPCR. Dodajmy, że
mimo iż węch u człowieka nie odgrywa już tak fundamentalnej
roli jak u wielu zwierzęcych kuzynów, aż 400 białek GPCR pracuje
w naszych nosach. Naukowcy sądzą, że właściwie w każdą reakcję fizjologiczną człowieka zaangażowane jest jakieś białko GPCR.
Białkiem związanym z kluczowym dla nas zmysłem wzroku jest
znajdująca się w siatkówce oka rodopsyna. Profesor Krzysztof
Palczewski określił szczegółową strukturę tego białka poprzez
jego wykrystalizowanie. Było to pierwsze białko GPCR, którego

trójwymiarową budowę udało się poznać. Zadanie nie należało
do łatwych – rodopsyna jest bowiem białkiem związanym z błoną
komórkową, a ponadto nietrwałym.
Ustalenie struktury rodopsyny pozwoliło z jednej strony zrozumieć lepiej molekularne podłoże widzenia, z drugiej stworzyło
podstawy do poszukiwań leków mogących pomóc w walce z różnymi zaburzeniami wzroku. W laboratorium prof. Palczewskiego
prowadzi się wiele prac nad takimi schorzeniami, jak wrodzona
ślepota Lebera, a także zwyrodnienie plamki żółtej związane
z wiekiem (AMD).
Prace te doprowadziły do stworzenia molekularnego modelu
AMD i już wkrótce zaowocują pierwszymi badaniami klinicznymi
leków, których zadaniem jest powstrzymanie degeneracji wzroku.
W przypadku wrodzonej ślepoty Lebera wyzwanie jest inne -chodzi bowiem o przywrócenie widzenia osobom niewidzącym od
urodzenia. Tu też po serii prac na myszach i psach nadchodzi czas
na pierwsze badanie kliniczne obiecującego preparatu.
Ale to nie koniec. Badania prof. Palczewskiego są także zaczynem do prac nad innymi białkami z licznej rodziny GPCR. Najlepiej
poznana rodopsyna stała się tu białkiem modelowym.

PROF. MIECZYSŁAW MĄKOSZA
Otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk
chemicznych i nauk o materiałach za
opracowanie i wprowadzenie do kanonu chemii organicznej nowej reakcji
– zastępczego podstawienia nukleofllowego. Nukleofil to cząsteczka, która „lubi” jądro – słowo pochodzi od łacińskiego nucleus (jądro) i greckiego philein (lubić). Nukleofile mają nadmiar elektronów i na ogół ładunek ujemny. Prof.
Makosza zajmował się reakcją podstawienia, inaczej zastępowania jednego podstawnika innym w związkach aromatycznych. To
bardzo duża i ważna grupa związków zbudowanych z charakterystycznych, przypominających plaster miodu pierścieni. Przykładem takiego związku jest benzen. Wierzchołki pierścienia stanowią atomy węgla związane z atomami wodoru, wewnątrz zaś
zamknięta jest chmura wolnych elektronów.
To właśnie z powodu tej chmury elektronów benzen niechętnie
reaguje z mającymi nadmiar elektronów nukleofilami, ale jeżeli
wprowadzimy do niego jakąś grupę wyciągającą elektrony, np.
grupę nitrową, wówczas reakcja taka staje się możliwa. Przez

wiele, wiele lat uważano, że jeśli chcemy np. do związku zbudowanego z benzenu połączonego z grupą nitrową i chlorem
podstawić jakiś nukleofil, może on wejść wyłącznie w miejsce
chloru. Była to reakcja opisywana w podręcznikach i stosowana
przy produkcji wielu związków. Prof. Makosza doszedł do wniosku, a następnie wykazał eksperymentalnie, że jest to jednak
reakcja wtórna, że de facto znacznie łatwiej wprowadzić nukleofil w miejsce obecnego tam od początku atomu wodoru niż
chloru, który należało wprowadzić wcześniej do cząsteczki. Laureat nazwał nowo odkrytą reakcję zastępczym nukleofilowym
podstawieniem wodoru, opisał dokładnie jej przebieg, warunki,
mechanizm. W efekcie trzeba było wprowadzić istotną korektę
do podręczników chemii organicznej.
Reakcja ta ma również duże znaczenie praktyczne, gdyż otwiera
nowe możliwości w syntezie organicznej. A ponieważ praktycznie wszystkie związki, jakich używamy w lecznictwie, elektronice,
przy produkcji środków ochrony roślin czy barwników, zawierają
wspomniane pierścienie aromatyczne, reakcja ta może być szeroko używana w tego rodzaju przemysłach.

PROF. MACIEJ WOJTKOWSKI
Otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk
matematyczno-fizycznych i inżynierskich za opracowanie i wprowadzenie
do praktyki okulistycznej metody tomografii optycznej z detekcją fourierowską. Ludzkie oko jest na tyle wspaniałym organem, że niektórzy
dowodzili, iż nie mogło powstać w wyniku ewolucji, lecz aktu
stworzenia. Niestety, ten wspaniały organ często niedomaga,
z wiekiem ulega niekorzystnym zmianom. Do ich wykrywania od
lat służyło klasyczne badanie dna oka – okuliści oświetlali je silnie
lampą i za pomocą tzw. oftalmoskopu usiłowali dojrzeć zmiany
chorobowe.Aby z takiego badania wyciągać wnioski, trzeba było
mieć bardzo duże doświadczenie. Obraz, jaki uzyskiwał lekarz, był
niewyraźny, mało precyzyjny.
To wszystko zmieniło się nie tak dawno, a kluczową rolę w tym
technologicznym skoku odegrał młody, ambitny fizyk z Polski
– dzisiejszy laureat. Nieco ponad dziesięć lat temu Maciej
Wojtkowski wykonywał najróżniejsze obserwacje świńskich oczu
i doszedł do wniosku, że jest w stanie rejestrować sygnały pochodzące z siatkówki nawet wtedy, gdy soczewki są bardzo zmętniałe.
Tak właśnie wyglądał pierwszy krok prowadzący do stworzenia
nowej wersji tomografu optycznego, urządzenia, które omiata

wiązką światła wnętrze oka i potrafi rozróżnić jego struktury na
różnej głębokości.
Metoda wywodzi się do pewnego stopnia z mikroskopii laserowej, o ile jednak do obserwacji w mikroskopie trzeba przygotować odpowiednio cienkie preparaty, o tyle tu tomograf sam –
za pomocą optyki – te preparaty „robi”, nie uszkadzając próbki.
Można więc wybrać jakąkolwiek warstwę do badania i oglądać ją do woli, nie czyniąc najmniejszej krzywdy pacjentowi.
Tomograf optyczny pozwala zobaczyć dokładnie strukturę siatkówki, dostrzec, czy się nie odkleja, czy nie ma w niej otworów,
czy plamka żółta nie ulega zmianom związanym z wiekiem. Dzięki
temu urządzeniu można diagnozować jaskrę, a także choroby
nerek czy cukrzycę, oko jest bowiem prawdziwym wziernikiem
tego, co dzieje się w naszym organizmie.
Prototyp tomografu optycznego powstał osiem lat temu. Dziś na
świecie działają tysiące takich urządzeń, w samej Polsce niespełna
400. Niektóre kraje wprowadzają nawet obowiązek robienia przy
pomocy tej aparatury badań okresowych.

PROF. EWA WIPSZYCKA
Została uhonorowana w dziedzinie
nauk humanistycznych i społecznych
za interdyscyplinarną rekonstrukcję
funkcjonowania wspólnot klasztornych
w późnoantycznym Egipcie.
W początkach akademickiej kariery dzisiejszej laureatki profesor
Iza Bieżuńska-Małowist kazała swojej uczennicy zająć się dziejami
Egiptu w okresie, gdy rządzili w nim Grecy. Ewa Wipszycka nie
była wcale tym zachwycona, ale jej mentorka się uparła, wiedząc,
jak wielkie możliwości kryją się w badaniach tego kraju w tych
czasach. Na szczęście Ewa Wipszycka uległa i to doprowadziło
ją do wielu wspaniałych osiągnięć, w tym do dzisiejszej nagrody.
Fundacja nagrodziła jej monografię Moines et communautes
monastiąues en Egypte, IVe-VIIIe siecles (Mnisi i wspólnoty monastyczne w Egipcie, wieki IV-VIII) podsumowującą trzy dekady
badań laureatki.
W chrześcijańskim świecie Egipt był pierwszym krajem, w którym pojawił się monastycyzm. Tu zrodziły się reguły ascetycznego życia i specyficzna mnisza mentalność trwające w następnych wiekach od Irlandii po Kaukaz. Owo pierwszeństwo nadaje
badaniom nad monastycyzmem szczególną wagę, sprawia, że bez

poznania dziejów mnichów egipskich nie sposób zrozumieć rozwoju chrześcijaństwa. Dlatego prace prof. Wipszyckiej wpisują się
w najważniejszy nurt badań nad historią Kościoła.
Pani profesor przez lata zgłębiała dzieje mnichów, odwiedzając
miejsca, w których znajdowały się opisane w monografii klasztory i pustelnie, studiując najrozmaitsze źródła, w tym liczne
dokumenty, listy, dzieła literackie. Dzięki jej badaniom możemy
poznać życie mnichów z rozmaitych stron, dowiedzieć się, że byli
to ludzie wszystkich sfer, umiejący czytać i pisać, że wiodąc życie
pełne modlitw i licznych, a surowych postów, byli sprawnymi
administratorami swych majętności. Że dostrzegali także pewne
uroki życia, o czym świadczą ściany ich cel ozdabiane pięknymi,
kolorowymi malowidłami, wreszcie, że ich społeczny autorytet
nie miał sobie równych.
Zachodnia cywilizacja zdaniem prof. Wipszyckiej zawdzięcza
egipskim mnichom głęboką refleksję nad własnym ja i nad wnętrzem ludzkiej duszy w stopniu, jaki w cywilizacji antycznej nie
był osiągany. W tym sensie jesteśmy wszyscy do pewnego stopnia
ich spadkobiercami, a dzięki drobiazgowym badaniom laureatki
poznajemy świat tych ludzi tak szczegółowo jak nigdy dotąd.

Sławomir Zagórski
Przedruk za zgodą redakcji „Gazety Wyborczej”
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Polacy na tropie
tajemnic Natury

Kwantowy opis Natury jawił się jak inskrypcja na słynnym kamieniu z Rosetty. Napis w matematycznym abstrakcyjnym języku głosił, że odtąd
między przeszłością a przyszłością nie ma deterministycznego związku. – Ta osobliwa inskrypcja zawsze
mnie fascynowała. Byłem przekonany, że wiele „wersetów” czeka na odczytanie – mówi prof. Ryszard
Horodecki, jeden z trzech Polaków, którzy uzyskali finansowanie badań z funduszu ERC Advanced
Grants. To pieniądze na przełomowe projekty badawcze prowadzone przez wybitnych uczonych. Nie bez
powodu otrzymał je laureat Nagrody FNP z 2008 roku.
Od wsparcia FNP zaczęła także się droga do europejskich grantów dwojga młodych badaczy, którzy w swojej pracy rozszyfrowują tajemnice natury
i kultury. „Wersety” zapisane w kodzie genetycznym odczytuje dr Andrzej Dziembowski. Język Azteków poznała i przekazuje go innym dr Justyna
Olko. Obydwojgu w 2012 roku Europejska Rada ds.
Badań Naukowych przyznała na badania ERC Starting Grants, których w Polsce jest na razie zaledwie
dziesięć.

Fenomeny Natury w służbie kryptografii
W latach 30. ubiegłego wieku odkryto kwantowy, prawie uniwersalny opis Natury, który unicestwił koncepcję pozwalającą przewidywać z pewnością ruchy
obiektów we wszechświecie. Jak wyjaśnia prof. dr hab.
Ryszard Horodecki, kwantowa inskrypcja stanowi
instrukcję – zbiór przepisów określających sposób probabilistycznego przewidywania wyników przyszłych
pomiarów w laboratoriach. Od tego czasu, już ponad
70 lat naukowcy próbują rozszyfrowywać inskrypcję,
podobnie jak Jean-François Champolion, francuski językoznawca i archeolog rozszyfrowywał tekst z kamienia
z Rosetty. Odkrycie tego zabytku piśmiennictwa staroegipskiego stało się przełomem na drodze do odczytania hieroglifów.
W latach 80. odkryto, że inskrypcja przewiduje istnienie tzw. kwantowej informacji, która ma zdumiewającą cechę – nie daje się klonować. A przecież cała
nasza cywilizacja począwszy od Gutenberga opiera się
na kopiowaniu (klonowaniu) informacji. Paradoksalnie
ten „zakaz” kopiowania informacji kwantowej Charles
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tylko pojedynczy pomiar, aby fizycy przekonali się, czy
udało im się wytworzyć ten cenny zasób. Ta praktyczna
metoda, ciągle rozwijana i udoskonalana, weszła szybko
„pod strzechy” laboratoriów na całym świecie.

H. Bennett i Gilles Brassard przekuli na komercyjny sukces, odkrywając słynny protokół szyfrowania informacji wykluczający podsłuch i dający początek kwantowej kryptografii.
Ale kwantowa inskrypcja przewiduje jeszcze dziwniejszy fenomen – istnienie splątania, czyli korelacji między bardzo odległymi cząstkami. Nawet gdyby dwa splątane fotony rozleciały się do różnych galaktyk, są ze sobą
zawsze skorelowane. Jeśli ktoś złapałby taki foton w jednej galaktyce i zrobił pomiar jego polaryzacji, a drugi
obserwator zmierzyłby polaryzację w drugiej galaktyce
– z osobna obserwowaliby kompletny chaos. Ale gdyby
się spotkali i pokazali swoje obserwacje, okazałoby się, że
polaryzacje bliźniaczych fotonów są całkowicie ze sobą
skorelowane. Oznacza to tyle, że jeżeli jeden partner ma
polaryzację poziomą (0) to drugi ma tą samą polaryzację (0). Podobnie jest w przypadku polaryzacji pionowej
(1). Kluczowe jest to, że te wartości tworzą się w procesie
pomiaru, a nie pochodzą ze źródła jak np. rozdarcie kartki
papieru, której kawałki pasują potem do siebie. W wyniku
serii kolejnych pomiarów na splątanych fotonach partnerzy otrzymują nieznane nikomu skorelowane losowe ciągi
zer i jedynek. A to jest nic innego jak bezpieczny klucz
kryptograficzny oparty na splątaniu odkryty przez Artura
Ekerta – przypomina prof. Horodecki.

Nie byłoby jednak w Gdańsku grantu ERC gdyby nie
ludzka życzliwość, znakomity zespół, zobowiązująca
statuetka FNP i wybitni koledzy, którzy namówili mnie
do złożenia wniosku.
Okazało się więc, że na głębszym poziomie Natura dysponuje egzotycznymi zasobami takimi jak np.: kwantowa
informacja, kwantowe splątanie. Pozwalają one wykonywać zadania (tutaj kryptograficzne), których niepodobna
wykonać przy pomocy standardowych zasobów.
Do osiągnięć prof. Horodeckiego i jego zespołu należy
m.in. odkrycie, tzw. świadków splątania – niezwykle ekonomicznej metody detekcji splątania. Wystarczy często
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rzy Andrzej Dziembowski i Justyna Olko zorganizowali
swoje drużyny dzięki stypendiom Fundacji. Teraz mogą
porywać się na śmiałe projekty, które uzyskują finansowanie europejskie.

Kolejne odkrycie zdumiało fizyków. Otóż kwantowe splątanie, jak każdy zasób, np. ruda żelaza, nie jest idealnie
czyste w tym sensie, że ciągi losowe otrzymane w odległych laboratoriach nie są idealnie skorelowane. Natura
wprowadza szum i pojawiają się błędy. Aby przezwyciężyć ten problem Charles H. Bennett ze współpracownikami wymyślił coś w rodzaju maszynki do destylacji splątania. Zespół z Gdańska pokazał, że taka maszynka nie
jest uniwersalna. Uczeni z zespołu prof. Horodeckiego
udowodnili, że istnieje w Naturze „związane splątanie”,
którego nie da się wydestylować. Jest ono na zawsze
uwięzione w szumie jak w czarnej dziurze.
– Byłem pewny, że tajemnica wydarta w 1998 roku
kwantowej inskrypcji prędzej czy później zostanie
potwierdzona eksperymentalnie. Pozostała kwestia rozwoju kwantowych technologii. Trzeba było długo czekać. Między rokiem 2010 a 2012 ośrodki ze Sztokholmu,
Innsbrucku, Waterloo (Kanada), Dortmundu, Hanoweru
i Tokio doniosły o wytworzeniu związanego splątania
w laboratorium – opowiada laureat Nagrody FNP.
Wspomina też o przygodzie, która odbiła się echem
w prasie krajowej i zagranicznej. Otóż kwantowe splątanie jest także odpowiedzialne za fenomen ujemnej informacji – zjawiska, w którego odkryciu ma udział również zespół gdański. Po raz pierwszy dowiedziono, że,
paradoksalnie, ujemna informacja oznacza dodatkowe
impulsy dla kwantowej komunikacji, a więc ujemność
oznacza tutaj nadmiar a nie brak.
– Te osiągnięcia miały znaczenie w uzyskaniu ERC
Advanced Grant, w którym obok silnych ośrodków
polskich uczestniczą światowej klasy ośrodki eksperymentalne z Monachium i Sztokholmu. Dzięki grantowi,
który wynosi blisko 2 mln euro, można było skompletować znakomity zespół (włączając młodych niezwykle
uzdolnionych pasjonatów), przed którym stoją ambitne
wyzwania, m. in. zbadanie granic stosowalności kwantowej inskrypcji w procesach przetwarzania informacji. Nie byłoby jednak w Gdańsku grantu ERC gdyby nie
ludzka życzliwość, znakomity zespół, zobowiązująca
statuetka FNP i wybitni koledzy, którzy namówili mnie
do złożenia wniosku – zastrzega laureat Nagrody FNP.
W przypadku profesora Nagroda FNP była uhonorowaniem wagi rezultatów 15-letniej ciężkiej, ale fascynującej pracy. Również zdobyty przez niego grant ERC
ma zupełnie inną rangę, niż granty wspierające startujące dopiero projekty młodych uczonych. Jednak już
na wczesnym etapie pracy naukowej badacze wskazują na pracę zespołową jako klucz do sukcesu. Dokto-

Dr hab. Andrzej Dziembowski

Nowy poziom regulacji
syntezy białek w komórce
Informacja o funkcjonowaniu organizmu jest zapisana
w genomie zbudowanym z DNA w postaci genów, które
w większości kodują białka. Geny obecne w jądrze komórkowym ulegają transkrypcji (przepisaniu) na cząsteczki
informacyjne zwane matrycowym RNA (mRNA), które
jest transportowane do cytoplazmy, gdzie zachodzi proces syntezy białek na matrycy mRNA w procesie translacji.
Jak tłumaczy dr hab. Andrzej Dziembowski, właściwa
regulacja produkcji poszczególnych białek, czyli ekspresji genów, jest kluczowym aspektem funkcjonowania komórek. Mogą one zachowywać równowagę podstawowych parametrów biologicznych, różnicowania
i dostosowywania się do zmieniających warunków środowiska. Regulacja syntezy białek odbywa się na wielu
poziomach ale jednym z najbardziej interesujących jest
kontrola transportu, stabilności i translacji mRNA.
Matrycowe RNA może być chemicznie modyfikowane
na swoich końcach. Niekanoniczne Poli(A) i Poli(U) polimerazy to właśnie te enzymy, które modyfikują końce
cząsteczek RNA, dodając do nich niekodowane w genomie łańcuchy nukleotydowe Poli(A) lub Poli(U). Najnowsze badania prowadzone w zespole dra Dziembowskiego
wykazały że w genomie człowieka jest aż 11 takich
enzymów. Jego projekt ma na celu zrozumienie ich roli
w regulacji ekspresji genów.
– Projekt który realizujemy w ramach grantu ERC ma
przede wszystkim znaczenie poznawcze. Jeden z analizowanych przez nas enzymów jest często zmutowany
u pacjentów chorych na nowotwór krwi zwany szpiczakiem mnogim. Tak więc nasze badania mogą przyczynić
się do zrozumienia podstaw tego nieuleczalnego dzisiaj
nowotworu – ma nadzieję autor projektu.
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Dzięki grantowi ERC wynoszącemu 1,5 miliona euro
dr Dziembowski będzie mógł zatrudnić pięciu badaczy
i będzie miał wystarczające środki na zakup kosztownych odczynników i sprzętu laboratoryjnego.
Wiele innych zespołów na całym świecie prowadzi badania nad metabolizmem RNA podobne do prac dra Dziembowskiego. Jednak to właśnie polski zespół zaproponował
nowe podejścia badawcze, które mają służyć do analizy
niekanonicznycznych Poli(A) i Poli(U) polimeraz.
– Między innymi odkryliśmy nową rodzinę poli(A) polimeraz
oraz staramy się opracować nowe metody badania modyfikacji cząsteczek RNA– mówi zdobywca ERC Starting Grant.
Fundacja od wielu lat wspiera działania Andrzeja Dziem
bowskiego. Jako doktorant uzyskał on stypendium w programie START. Stypendium programu KOLUMB pozwoliło mu na wyjazd na staż podoktorski do Francji, który
był niezwykle istotny dla jego rozwoju naukowego. Po
powrocie do Polski dostał finansowanie z European Molecular Biology Organisation (EMBO) i VI Programu Ramowego UE oraz grant wspomagający FNP dla stypendystów Kolumb. Na wzmocnienie własnego zespołu badawczego pozwoliły mu pieniądze z programu TEAM. Obecnie grupa dra Dziembowskiego liczy ponad 20 osób i rozwija nowe tematy badawcze.
Według doktora, dzięki pieniądzom z FNP mógł on prowadzić badania, które zaowocowały istotnymi odkryciami
opublikowanymi w prestiżowych czasopismach naukowych. Te z kolei ułatwiają zdobywanie nowych grantów.
Jego recepta na sukces to mieć odwagę, by podejmować
nowe tematy badawcze i stawiać pytania niewynikające
bezpośrednio z tego, co już wcześniej zostało zrobione.
– Myślę, że bez grantu TEAM trudno byłoby mi dostać grant
ERC. Zbudowanie wystarczająco dużego zespołu badawczego pozwoliło mi na podjęcie innowacyjnych badań dalszych od moich pierwotnych zainteresowań. Ich wstępne
wyniki stały się podstawą uzyskania pieniędzy europejskich
– przyznaje badacz. Grant będzie realizowany do końca
2017 r. w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN.
Nahuatl – sposób na pielęgnację
różnic kulturowych
Język nahuatl, popularnie nazywany azteckim, pełnił niezwykle ważną funkcję polityczną i kulturową
w przedhiszpańskiej Mezoameryce. Jest do dziś jednym
z najważniejszych języków tubylczych obu Ameryk,
nadal posługuje się nim ponad milion osób. W Polsce
wykłada go dr Justyna Olko, jedyna Polka, która zdobyła ERC Starting Grant w dziedzinie humanistyki (choć
mamy też laureatkę grantu w dziedzinie nauk społecznych – w 2009 roku zdobyła go inna Polka – dr Natalia Letki z UW). Pod jej kierunkiem naukowcy z Polski,
Dr Justyna Olko
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Hiszpanii, Meksyku i USA, zamierzają poznać i zrekonstruować przekaz kulturowy między Europą a Ameryką
od XVI wieku przez okres kolonialny aż po współczesność. Szukają przede wszystkim zmian zachodzących
w żywym do dziś języku oraz kulturze Indian Nahua,
ale również w języku hiszpańskim i kulturze iberoamerykańskiej rozwijającej się na terenie Nowego Świata.

Recepta na sukces to mieć
odwagę, by podejmować
nowe tematy badawcze i stawiać pytania niewynikające
bezpośrednio z tego, co już
wcześniej zostało zrobione.
Jak podkreśla dr Justyna Olko, współczesne kultury
indiańskie są kontynuacją kultur dawnych. Jednak ta
kolej rzeczy jest w dzisiejszym Meksyku powszechnie
negowana i obecni Indianie Nahua nie mają poczucia
związku z przeszłością. Brak silnie zakorzenionej tożsamości historycznej sprawia, że trudniej jest im szanować własny język i kulturę. Przez to Nahua łatwiej stają
się obiektem dyskryminacji. Przez ostatnie dziesięciolecia system edukacji meksykańskiej na wiele sposobów
karał uczniów za to, że mówią swoim językiem. Taka
polityka nacechowana rasizmem powoduje, że rodzice
mówią do dzieci po hiszpańsku. Nie ma tam przestrzeni
na poczucie dumy z własnej tożsamości, a polityka edukacyjna i językowa stosowała formy dyskryminacji nierzadko podobne do tych, jakich doświadczyły społeczności Romów, Kaszubów czy Wilamowian po wojnie.
– W badaniu form kontaktu i przekazu między Europej
czykami a mieszkańcami Ameryki i zrozumieniu spuścizny, którą po sobie zostawili Nahua, konieczne jest łączenie dyscyplin: etnohistorii, lingwistyki kontaktowej, etnolingwistyki, antropologii, filologii. Kluczem do zrozumienia
tych procesów jest również szersze spojrzenie tematyczne,
tzn. nie ograniczanie się do przeszłości, ale wykorzystanie
wiedzy o kulturze, która przetrwała. Współpracujemy nie
tylko z uczonymi europejskimi, ale również staramy się włączyć w nasze prace studentów pochodzenia tubylczego, staramy się im pomóc stać się niezależnymi badaczami, ale nie
poprzez porzucenie własnej tożsamości, lecz dostarczenie
narzędzi i perspektyw badawczych – mówi Justyna Olko.
Język nahuatl, ze względu na jego rolę i znaczenie,
można porównać do „łaciny Nowego Świata”. Dr Olko
bada historię z punktu widzenia tubylców, opierając
się na ogromnym korpusie źródeł indiańskich pisanych
w języku nahuatl od XVI do XIX wieku. Jednocześnie kierowany przez nią zespół wraz z partnerami naukowymi
w Meksyku chce połączyć pracę badawczą z działaniami na rzecz rewitalizacji języka nahuatl, a także – we
współpracy z badaczami polskimi – zagrożonych języ-
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ków w Polsce. Tak narodził się pomysł wspólnego wypracowania modeli rewitalizacji, które będzie można wykorzystać m.in. dla języka wilamowskiego i łemkowskiego.
– W świecie globalnym nie możemy się wszyscy poddać homogenizacji i przejść na język angielski. Obrona
i wzmacnianie różnorodności kulturowej jest szalenie
istotna dla integralnego rozwoju kultury i społeczeństwa,
dla koegzystencji, komunikacji, przełamywania barier
między różnymi grupami. Nie chodzi o to, by nagle wszyscy zaczęli uczyć się ginących języków, ale o budzenie
szacunku dla odmienności i podjęcie starań o zachowanie
bogactwa wynikającego z wielokulturowości. Warto mieć
świadomość, że prace badawcze związane z konkretną
kulturą i językiem mogą być ważne i niezwykle przydatne
dla lokalnych społeczności, dla wzmocnienia ich tożsamości, kreatywności oraz obrony ich kultury w świecie
globalnym. Wychodzenie z tą wiedzą poza mury akademickie jest bardzo ważne – podkreśla badaczka, która
swoje wcześniejsze badania nad kulturami Mezoameryki
popularyzuje w książce Meksyk przed konkwistą.
W zajęciach prowadzonych przez dr Olko od ponad 12
lat uczestniczą studenci z całego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nie tylko filolodzy, antropolodzy, historycy
czy amerykaniści – również studenci kierunków ścisłych.
Obecnie w grupie podstawowej jest aż 35 osób – to prawdopodobnie największa stała grupa ucząca się języka nahuatl na świecie, włączając w to Meksyk. W opinii wykładowczyni zainteresowanie to świadczy o chęci otwarcia się na
różnorodność kulturową. Przecież to właśnie ciekawość
i pragnienie poznania kultur pozaeuropejskich determinuje historię i kulturę Europy – przypomina Justyna Olko.
W 2009 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wsparła projekt, który wychodził poza ograniczenia dyscyplinarne
i był szerszym spojrzeniem na proces kontaktu międzykulturowego. Jego autorka z wykształcenia jest archeologiem i historykiem, ale zaproponowała połączenie
wiedzy etnohistorycznej oraz badań kulturoznawczych
z badaniami językoznawczymi. Sformułowany wówczas projekt został rozszerzony i dopracowany. Dzięki
temu dwa lata później również panel ERC mógł poprzeć
badania zahaczające o lingwistykę wykonywane przez
osobę, która nie jest lingwistą i próbuje stworzyć interdyscyplinarny zespół o różnych kompetencjach.
Prof. Ryszard Horodecki podczas zajęć,
obok doktorant Łukasz Pankowski.

– W humanistyce granty w tradycyjnym systemie finansowania są przede wszystkim nastawione na indywidualną
pracę badacza. Nawet jeśli badania archeologiczne czy
historyczne wykonują różne osoby, to często jest to autorski projekt tylko jednego badacza. W 2009 r. FNP ogłosiła
edycję programu FOCUS, która wspierała tworzenie zespołów w humanistyce. Jestem głęboko przekonana, że nie
byłoby grantu ERC, gdyby nie program FOCUS. To dla mnie
logiczna kontynuacja – opowiada dr Olko.
Budżet 100 tys. rocznie na trzy lata pozwolił jej na
stworzenie w Polsce sześcioosobowego zespołu. Pracę
badawczą podjęły m.in. osoby, które sama wykształciła, nauczyła języka nahuatl i przygotowała warsztatowo. Środki nie były przeznaczone na finansowanie
współpracowników zagranicznych, jednak pozwoliły na
prezentację projektu w najważniejszych miejscach na
świecie i rozwinięcie międzynarodowej współpracy. Do dr
Olko zaczęli zwracać się badacze z USA, Hiszpanii, Meksyku – to pozwoliło wyselekcjonować grupę, która teraz
rozwinie skrzydła dzięki wsparciu finansowemu z ERC.

Chciałabym, żeby moje badania nie tylko przyniosły
zmiany w zakresie wiedzy
naukowej, ale też w zakresie aktywizacji środowiska
i przełamywania barier we
współpracy naukowej.
Jaką receptę na zdobycie europejskiego finansowania
ma polska znawczyni języka nahuatl? Jak mówi, już
samo przygotowanie wniosku pozwala sformułować
wizję projektu, która – jeśli jest bardzo dobra, to prędzej
czy później uda się ją zrealizować. Potrzebne jest przekonanie, entuzjazm, pasja i przekonujące sformułowanie wizji badań, a także plan finansowy i doświadczenie
w zarządzaniu zespołem i projektami, bo prowadzenie
projektu naukowego przypomina nieco pracę menedżera w prężnie działającym przedsiębiorstwie.
– Trzeba poświęcić sporo czasu na sprawy organizacyjno-administracyjne. Jeśli ktoś uważa, że to nie leży
w obowiązkach uczonego, może ostatecznie spędzić
całe swoje życie zawodowe w zaciszu własnego gabinetu, prezentując wyniki indywidualnej pracy na konferencjach i w publikacjach. Ja jednak chciałabym, żeby
moje badania nie tylko przyniosły zmiany w zakresie
wiedzy naukowej, ale też w zakresie aktywizacji środowiska i przełamywania barier we współpracy naukowej
– deklaruje zdobywczyni grantu.
Wsparcie FNP zawierało dodatkowe subsydium na stworzenie pracowni, dzięki czemu udało się stworzyć zaplecze do pracy na wiele kolejnych lat. Wyremontowane
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zostało skrzydło budynku Wydziału „Artes Liberales”
UW, stanowiska pracy wyposażono w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające pracę z materiałem źródłowym
i bazami danych, do biblioteki trafiło mnóstwo publikacji. Pracownia „Spotkania Starego i Nowego Świata”
została połączona z salą seminaryjną i wykładową.
Fundacja oferuje bardzo elastyczny sposób finansowania, który pozwala na efektywne wydawanie środków,
na przykład w postaci wypłacanych młodym ludziom
stypendiów. Zespół dr Olko zyskał z tej puli pieniądze
nie tylko na stypendia, ale też na wyjazdy, organizację
spotkań, prowadzenie badań archiwalnych w Meksyku,
Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. To pozwoliło stworzyć podwaliny projektu europejskiego. Analiza przekazu międzykulturowego, od przybycia Europejczyków
do Ameryki aż po współczesność, w tym systematyczne
badanie zmiany językowej i kulturowej w kilku najważniejszych regionach świata Nahua na przestrzeni kilku
stuleci, to przedsięwzięcie, z jakim nikt dotąd się nie
zmierzył. Grant ERC, jako kontynuacja badań finansowanych z programu FOCUS, daje dr Olko 1,3 mln euro
na rozwijanie swojego projektu.
Nie uciekniemy od statystyk
Czy można narzekać, że tylko trzech Polaków ma grant
ERC na zaawansowane badania, a jedynie dziesięć osób
otrzymało granty na startujące projekty?
Zdaniem prof. Ryszarda Horodeckiego, trzy ”zaawansowane” granty ERC jak na 38-milionowy naród wobec 344
angielskich, 201 niemieckich, 178 francuskich i remisu
z Cyprem w ogonie 21 państw, to bardzo niekomfortowe signum nauki polskiej. Trudno tego nie skorelować
z wykresem prezentującym procentowy udział w finansowaniu nauki z PKB w poszczególnych państwach, gdzie
znajdujemy się na jednym z ostatnich miejsc (0,39%
w 2012 r.). Te statystyki prowokują do głębszej refleksji
nad kondycją nauki, która jest także częścią kultury.
Czy ta liczba może wynikać z tego, że polscy uczeni nie
mają dobrych propozycji, czy może mają kłopoty z formalnościami? Owszem, w Polsce przygotowanie formalnej części wniosku o grant ERC spoczywa na liderze. Jak
obserwuje prof. Horodecki, na Zachodzie zajmują się tym
wyspecjalizowane komórki, kontaktujące się nieustannie
z Brukselą w adminstracyjno-finansowych kwestiach projektu. Pozwala to liderowi skoncentrować się na optymalnym sformułowaniu części merytorycznej wniosku.
Uczony zaznacza jednak, że problem jest bardziej złożony
i przypomina, że w ostatnich 20 latach w Polsce wielokrotnie reformowano naukę i edukację. Kaskada, niekiedy
sprzecznych zapisów, utrudnia rozwój nauki, np. ustawa
o zamówieniach publicznych jest sprzeczna z kryterium
gospodarności, a ponadto hamuje realizację zadań badaw-
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czych. Jak w takich warunkach można utworzyć twardy
rdzeń konkurencyjnej kadry polskich naukowców? Jak
rozwiązać dylemat wymogu połączenia wysokiej jakości
badań naukowych z wysoką jakością nauczania?
– Stawiam tezę, że tylko długofalowe optymalne rozwiązania systemowe mogą przeciąć ten węzeł gordyjski.
W historii nauki to nic nowego. Na przykład Król Edward
II widząc, że mury Sorbony wchłaniają kwiat intelektualny angielskiej młodzieży, założył Oksford – konkurującą uczelnię, która w rankingu nieprzerwanie trzyma się
w pierwszej 10 na świecie. Następcy Edwarda II, mimo
targów, intryg, politycznych waśni, konsekwentnie kontynuowali jego politykę. W takich warunkach rosło Cambridge przyszłe genius loci – kuźnia noblistów.
Fizyk podaje też inny przykład, tym razem z nowszej
historii. W stanie North Carolina w latach 50. trzy uniwersytety połączył jeden cel – stworzenie Research
Triangle Park, który miał przyciągnąć sfery biznesu
do nauki. To obecnie u nas modny trend w pogoni za
światową czołówką. Jednak od założenia RTP do pierwszych sukcesów minęło 20 lat… Powstaje tu pokusa
uproszczenia: oto mamy patent na zdynamizowanie nauki. Nic bardziej mylnego, jak przekonuje prof.
Horodecki. Nauka to nie taśma produkcyjna, ale produkt wysiłku wolnego umysłu, który „tchnie kędy chce”
i, jak dowodzi historia, w tym jego siła. Dlatego obok
inicjatyw na wzór RTP powinno się stawiać na silne jednostki poświęcające się badaniom podstawowym.
W jego opinii powstanie w naszym kraju autonomicznej
instytucji – Fundacji na rzecz Nauki Polskiej było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Świadczyło o niezwykłej
przenikliwości i dalekowzroczności pomysłodawców
i założycieli. Również powołanie do życia w ostatnich
latach Narodowego Centrum Nauki to, jego zdaniem,
krok w dobrym kierunku. Uczony podaje przykład programu Sonata Bis (konkurs NCN na projekty badawcze
mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego),
który byłby dobrą trampoliną do grantów ERC IDEAS, pod
warunkiem zwiększenia funduszu na budowę zespołu.
Nawet najlepszy pomysł na Nobla pozostanie bowiem
w głowie bez wsparcia dużego silnego zespołu.
– Długofalowa polityka naukowa wymagałaby konsekwentnego budowania kapitału społecznego, ryzyka
inwestowania w naukę, a przede wszystkim – odbudowania wiary w olbrzymie możliwości potencjału intelektualnego w Polsce. Warto przy tym pamiętać o zawsze
aktualnych rzymskich maksymach: primum non nocere
(po pierwsze nie szkodzić – przyp. red.) oraz vivere,
deinde philosophari ([najpierw] żyć, potem filozofować
– przyp. red.) bo w końcu teraźniejszość to historia
w nowych kostiumach – podsumowuje profesor.
Karolina Olszewska
(Polska Agencja Prasowa)
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INTERdyscyplinarna
opowieść w pięć minut

Obudzić w sobie duszę showmana, opowiedzieć w pięć minut o swoich naukowych wyzwaniach,
dobrać odpowiednie eksponaty, porwać publiczność
i zdobyć uznanie jurorów. Takie wyzwanie podjęli stypendyści Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który wzięli
udział w zorganizowanym po raz pierwszy w 2012
roku konkursie popularyzatorskim INTER. Na najlepszych czekało 100 tys. złotych i możliwość zrealizowania za nie interdyscyplinarnych badań.
W programie mogli wziąć udział dotychczasowi laureaci
lub stypendyści Fundacji. Do jego pierwszej edycji zgłosiło
się 65 z nich. – Organizując konkurs chcieliśmy połączyć
ogień z wodą i zwrócić uwagę na dwa zupełnie inne elementy: interdyscyplinarność badań i popularyzację nauki
– wyjaśnił zastępca dyrektora ds. działalności programowej FNP Adam Zieliński.
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Ostatecznie wybrano 10 zwycięzców. Na każdego z laureatów czekała nagroda: 100 tys. złotych na przeprowadzenie badań, o których laureat mówił podczas finałowego
wystąpienia.

18 października 2012 r. na widowni zasiedli zarówno wybitni
profesorowie, jak i studenci czy dziennikarze. Wśród jurorów znaleźli się: prof. Maciej Żylicz – prezes FNP, prof.
Magdalena Fikus – przewodnicząca Rady Upowszechniania
Nauki PAN, prof. Elżbieta Frąckowiak i prof. Włodzimierz
Krzyżosiak – laureaci Nagród FNP, dziennikarz Sławomir
Zagórski oraz popularyzator nauki – Wiktor Niedzicki.
Występujący reprezentowali niemal wszystkie dziedziny
nauki. Dlatego podczas finału można było się dowiedzieć
np. czego delfiny mogą nauczyć człowieka, jak wykorzystać teorię chaosu w badaniach nad nowotworami,
a nawet jak grecki śmiech „wygląda” w świetle współczesnych badań nad humorem.

O ile sam naukowiec nie
jest w stanie opowiedzieć
w interesujący sposób,
czym się zajmuje, nikt nie
zrobi tego za niego.

– Jeden z laureatów powiedział coś, co mnie zachwyciło
i co zapamiętam do końca życia. Dowiedziałem się, że
w każdym kraju język migowy jest inny. Wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy. Co ciekawe, nie była to wcale
prezentacja bardzo efektowna, ale opowiedziana w fascynujący sposób – powiedział Sławomir Zagórski.
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Gdzie się kryje język migowy
Laureatem, którego tak dobrze zapamiętał Sławomir
Zagórski, a publiczność nagrodziła największą liczbą
głosów, był dr Paweł Rutkowski z Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. W nagrodzonym i realizowanym obecnie projekcie naukowym sprawdza, czy język
migowy bazuje na innych możliwościach ludzkiego mózgu
niż język foniczny, czy też jest jego prostym odpowiednikiem. Naukowy chcą rozstrzygnąć tę kwestię skupiając się
na znakach zwanych klasyfikatorami. Stanowią one znaczącą część znaków, którymi posługują się osoby głuchonieme. Choć decydują o rozumieniu języka migowego, to
nie mają swoich odpowiedników wśród słów wypowiadanych w języku fonicznym.
Blisko im pod wieloma względami do gestykulacji spontanicznej, która często towarzyszy językowi fonicznemu.
Zdania zawierające klasyfikatory są pewnego rodzaju
scenkami pokazywanymi przez użytkownika języka migowego. – Choć w komunikacji fonicznej używamy przede
wszystkim słów, często zdarza nam się ilustrować relacje
przestrzenne przy pomocy rąk. Gdy chcę powiedzieć, że

INTER jak
interdyscyplinarność
INTER jest częścią projektu SKILLS, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który
FNP powołała do życia z myślą o swoich stypendystach. – Chcieliśmy dać im narzędzia umożliwiające
wyjście poza jedną dyscyplinę i rozwinąć umiejętności,
które potem przydadzą im się w dalszej karierze – mówi
Adam Zieliński. Dlatego uczestnicy konkursu, przed
rozpoczęciem rywalizacji, mogli wziąć udział w szkoleniach dotyczących pracy w interdyscyplinarnych
zespołach, ale i wystąpień publicznych.
Już sama nazwa konkursu nawiązuje do interdyscyplinarności, której znaczenie FNP akcentowała już w kilku
innych programach. – Chcieliśmy zachęcić młodych
naukowców do myślenia w szerszym kontekście, do szukania inspiracji poza swoją dyscypliną – podkreślił Zieliński.
Dla twórców programu równie ważne było, by młodzi
uczeni o swoich badaniach umieli mówić w przystępny sposób. – Dzisiaj naukowcy wręcz muszą pokazywać wyniki
swoich badań innym, przekonać do nich osoby decydujące
np. o przyznawaniu grantów na badania. Coraz częściej
tym, na co przeznaczane są publiczne pieniądze interesuje
się też świat pozanaukowy – podkreślił Zieliński.
Wystąpienia 20 finalistów konkursu w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej mógł śledzić każdy.
Laureaci konkursu INTER 2012.
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ktoś do mnie przyjdzie, wykonuję gest w stronę swojego
ciała, z kolei gest w przeciwnym kierunku oznaczać może,
iż ktoś mnie opuści. W języku migowym tego typu przestrzenne ilustracje są kwintesencją bardzo wielu komunikatów i kluczowym elementem gramatyki – wyjaśnia dr
Paweł Rutkowski.
O ile słyszący bez tego rodzaju gestów poradzi sobie
zazwyczaj bez problemu, to dla osób głuchych komunikat migowy pozbawiony klasyfikatorów będzie w wielu
wypadkach zupełnie niezrozumiały.
– W naszych badaniach chcemy sprawdzić, w jakiej mierze
konstrukcje klasyfikatorowe odpowiadają pod względem
lokalizacji w ludzkim mózgu zdaniom języka fonicznego.
Czy gdy mówię: +Jaś przeszedł przez ulicę+, mój mózg zareaguje w ten sam sposób, co mózg osoby głuchej, która to
samo zamiga – powiedział uczony.
Badania prowadzone przez zespół dr. Rutkowskiego będą
wyglądały w ten sposób, że osoba głucha będzie badana
rezonansem magnetycznym, a naukowcy przedstawią jej
konkretne komunikaty w języku migowym. W przypadku
języków fonicznych badanie byłoby dość proste, bo
komunikat wystarczyłoby np. odtworzyć z głośnika. Tutaj
osoba głucha będzie musiała spoglądać na mały ekranik
z wyświetlanymi komunikatami migowymi, a naukowcy
sprawdzą reakcje jej mózgu na docierające sygnały.
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Bransoletka nie będzie jednak jedynym elementem systemu sygnalizacji emocji. Dołączą do niego małe czujniki,
mierzące fizjologiczne parametry organizmu, takie jak:
tętno, temperatura, ukrwienie skóry, zmiany w składzie
potu. – Zmiany tych łatwych do zmierzenia wskaźników
są jednoznacznie powiązane ze zmianami emocji. Wiemy
np. że jeżeli jesteśmy zdenerwowani to wzrasta nam
tętno. Gdy jesteśmy zadowoleni, zmienia się ukrwienie
skóry – opisuje uczona.
Takie powiązania dr Jędrzejewska-Szczerska bada teraz
w ramach grantu Fundacji. – Chodzi o to, by zmiany
poszczególnych wskaźników fizjologicznych powiązać
z konkretnymi stanami emocjonalnymi. By ruszyć dalej
z badaniami muszę mieć pewność, że takie zależności
występują – zaznaczyła.
Znaki szczególne raka: poszukiwane
Badania, które w przyszłości mogą zaowocować skutecznymi terapiami antynowotworowymi prowadzi z kolei dr
hab. Krzysztof Giannopoulos z Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.
Od wielu lat naukowcy próbują prowokować do odpowiedzi układ immunologiczny pacjentów przechodzących chorobę nowotworową i zmusić chory organizm
do walki. Układ odpornościowy każdego z nas potrafi

Emocje bez tajemnic
Kolejna z nagrodzonych w programie INTER: dr inż. Małgo
rzata Jędrzejewska-Szczerska z Politechniki Gdańskiej pracuje nad specyficznym sygnalizatorem emocji. Pomoże on
w terapii dzieci autystycznych, mających trudności z rozpoznawaniem uczuć innych osób i okazywaniem swoich.

bowiem rozpoznać komórki nowotworowe i odróżnić je od tych zdrowych. Jest to możliwe dzięki czemuś co można nazwać cechami charakterystycznymi
tychże komórek. Cały problem w tym, że w chorobie
nowotworowej rozpoznanie tych cech jest utrudnione,
a odpowiedź układu immunologicznego nie może skutecznie unieszkodliwić nieprawidłowo namnażających
się komórek nowotworowych.
Dlaczego tak się dzieje? – Przeciwko najlepiej znanym
i łatwo identyfikowanym cechom nowotworów istnieje
tzw. tolerancja immunologiczna. Oznacza to, że nowotwory wytwarzają liczne mechanizmy hamujące działanie układu immunologicznego i nie jest on w stanie
skutecznie walczyć z chorobą –tłumaczy dr Krzysztof
Giannopoulos.
Kierowany przez niego zespół chce jednak poszukać
rzadko spotykanych cech charakterystycznych nowotworów. Ich znaków szczególnych. Naukowcy zakładają, że
będzie można skutecznie aktywować przeciwko nim układ
odpornościowy.
– Dotychczas używano do tego algorytmów matematycznych, które dawały jednak tylko przybliżony obraz rzeczywistości i oddalały się od realnych zjawisk zachodzących
w organizmie chorego. My chcielibyśmy zbadać, czy te
rzadziej występujące cechy są i czy można nauczyć system odpornościowy reakcji na nie. Zrobimy to bezpośrednio na komórkach nowotworowych – podkreśla uczony.
Choć swoje cechy charakterystyczne mają wszystkie
nowotwory, to zespół dr. Giannopoulosa zajmie się
badaniem przewlekłej białaczki limfocytowej, która
jest najczęstszą białaczką dorosłych zamieszkujących
Europę i Stany Zjednoczone. – Komórki nowotworowe
białaczki występują w krwi obwodowej. Jest to więc
dobry materiał do badania – wyjaśnia dr Giannopoulos.

Jak wyjaśnia autorka badań, wstępna idea zakłada, że
sygnalizatorem będzie bransoletka, która pokaże, czy
nosząca ją osoba jest wesoła, smutna czy rozgniewana.
– Zmieniałaby kolor wraz ze zmianą emocji osoby, która
ją nosi. Przykładowo czerwone światło sygnalizatora
wskazywałoby, że nosząca go osoba jest zła – wyjaśnia dr
Jędrzejewska-Szczerska.
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Badać jest co, bo jak podkreśla uczony, we współczesnej
nauce wciąż toczy się spór o status języków migowych
w ludzkim umyśle. Badań na ten temat przeprowadzono
do tej pory niewiele, a ich wyniki były na tyle zróżnicowane, że nie można wysnuć na ich podstawie jednoznacznych wniosków.
– Nie ma pewności, czy języki migowe są prostym odpowiednikiem języków fonicznych, czy są zupełnie innym
sposobem komunikowania, który bazuje na innych możliwościach ludzkiego mózgu – mówi dr Rutkowski.
Język migowy długo nie był uznawany za pełnowartościowy sposób komunikacji. – Za w pełni rozwinięte
języki uznawano jedynie języki foniczne. Dlatego pokazanie, jakie podłoże mózgowe ma komunikacja migowa,
będzie miało znaczenie dla wykazania jej złożoności
i równorzędności względem języka fonicznego. Chodzi
o udowodnienie, że nie jest ona czymś gorszym, ale
czymś innym – podkreśla.
Przez to, że wciąż bardzo mało wiadomo o komunikacji
głuchych, bardzo trudno jest np. opracować programy
nauczania dla tych osób, czy też nauczyć osoby słyszące
płynnie migać. – Wielu słyszących tłumaczy języka migowego tworzy za pomocą znaków migowych proste kalki
zdań polszczyzny fonicznej. Częstym błędem jest niedostateczne opanowanie złożonego systemu klasyfikatorów.
Z punktu widzenia osoby głuchej komunikatu odwzorowującego gramatykę polszczyzny fonicznej nie można zrozumieć – zaznacza uczony.
Również dr Giannopoulos wyjaśnia, że badania prowadzone w ramach projektu finansowanego w programie INTER
to wstępna część bardziej zaawansowanego projektu badawczego. – Liczymy, że dzięki temu projektowi uda się
nam uzyskać wyniki, które pozwolą na dalsze prace. Końcowym efektem może być opracowanie skutecznych terapii antynowotworowych – ma nadzieję uczony.

Pierwszy krok za 100 tys. zł
Każdy z laureatów programu otrzymał 100 tys. złotych,
z czego za 80 tys. powinien sfinansować badania, a resztę
może przeznaczyć na własne wydatki. Laureaci zgodnie
podkreślają, że uzyskane dofinansowanie umożliwi im
przeprowadzenie pierwszej części badań, która jeśli się
powiedzie, może być pierwszym krokiem do większych
projektów.

Dzieci autystyczne mają problemy z interpretacją sygnałów pozawerbalnych: gestów czy mimiki twarzy innych
osób. – Stąd pomysł by umożliwić im porozumiewanie
z otoczeniem i ułatwić odczytywanie emocji innych
osób – opowiada dalej laureatka. Oprócz tego z trudem
przekazują też własne uczucia. Przez to rodzice czy
terapeuci takich dzieci często nie rozumieją ich intencji
i zachowań. Dlatego bransoletkę mogłyby nosić też same
dzieci. Dla ich opiekunów byłaby ona cenną pomocą
w terapii czy codziennym życiu. – Chciałabym by sygnalizator nosiły dwie strony, to ułatwiałoby dwustronną
komunikację – podkreśliła dr Jędrzejewska-Szczerska.

– Przyznane nam środki posłużą do przeprowadzenia
badania pilotażowego – mówi dr Rutkowski. – Liczę, że
jeśli dobrze dobierzemy bodźce, które zaprezentujemy
głuchym, to uda się uzyskać ciekawe wyniki. Wtedy
postaramy się utworzyć międzynarodowe konsorcjum
i wystąpić o grant, który pozwoliłby szerzej i dokładniej
zbadać neurobiologiczne podstawy komunikacji migowej
– zapowiada.
Dr hab. Krzysztof Giannopoulos.

– Na razie badamy komórki białaczki limfocytowej, ale
w przyszłości wyniki naszych badań, a przynajmniej ich
metodyka, posłużą sporządzeniu nowych schematów
terapii innych rodzajów nowotworów – podkreśla dr
Giannopoulos.
Dr Jędrzejewska-Szczerska zaznacza, że dotychczas nie
prowadzono badań, w których optoelektroniczny sygnał
pomiarowy płynący z tak wielu metod pomiarowych byłby
skoordynowany ze stanem emocjonalnym badanej osoby.
Prowadzony przez nią projekt sygnalizującej emocje bransoletki jest również na początkowym etapie. W przyszłości
opracowaną metodę będzie można zastosować w rozmaitych badaniach biomedycznych, a także w terapii innego
rodzaju zaburzeń psychicznych oraz w wojsku, policji,
więziennictwie i przy treningach menadżerskich.
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Pokonać bariery między dyscyplinami
Zdaniem Sławomira Zagórskiego ogromną wartością konkursu jest to, że promuje on badania interdyscyplinarne.
– To strasznie fajna idea, by zrobić coś wspólnego na
styku różnych dziedzin – podkreślił juror konkursu.
– To było świetnie dopasowane do naszych potrzeb, bo
bez współpracy z biologami nie moglibyśmy przeprowadzić tego rodzaju badań. Chcemy zobaczyć jak nam się
współpracuje i pokonać bariery, które dzielą nasze dyscypliny – wtóruje mu dr Rutkowski.

Uczony UW swoje badania prowadzi z zespołem dr.
Pawła Boguszewskiego z Pracowni Układu Limbicznego
Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego
Nenckiego. – Nasi współpracownicy z Instytutu przygotowują techniczną stronę przedsięwzięcia. Sprawdzają
np. to jak badane klasyfikatory mają być prezentowane
głuchym podczas badania.
Zbudowanie sygnalizatora emocji wymaga z kolei współpracy specjalistów z dziedziny: psychologii, fizjologii
chemii, inżynierii materiałowej oraz optoelektroniki.
Dlatego gdy już dr Jędrzejewska-Szczerska powiąże
zmiany poszczególnych wskaźników fizjologicznych
z konkretnymi stanami emocjonalnymi, do pracy ruszą
inni naukowcy.
Specjalista inżynierii materiałowej dr Robert
Bogdanowicz z Politechniki Gdańskiej zbuduje czujniki umożliwiające np. pomiar zmiany stopnia przewodnictwa elektrycznego skóry. Chemik Uniwersytetu
Jagiellońskiego Szymon Buda opracuje m.in. związki,
które będą reagowały na zmiany składu potu.
Skuteczność ich działania podczas badań klinicznych
przetestuje psycholog Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej Anna Orylska.
Dr Krzysztof Giannopoulos podczas prac połączy
doświadczenia trzech zespołów badawczych: zespołu
medycznego zajmującego się immunologią i poszukiwaniem nowych metod terapii w onkologii; zespołu zajmującego się badaniami charakteryzującymi właściwości
biofizyczne oddziaływań receptorowych oraz zespołu
wykorzystującego zaawansowane techniki analizy białek.
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Zdaniem dr. Rutkowskiego o konieczności popularyzowania nauki muszą być przede wszystkim przekonani sami
naukowcy, co w Polsce wciąż nie jest regułą. – O ile naukowiec nie jest w stanie opowiedzieć w interesujący sposób,
czym się zajmuje, nikt nie zrobi tego za niego.
Konkursowe wystąpienie musiało być interesujące i zrozumiałe, a mówcy musieli się podporządkować ścisłym
regułom. Najważniejszą z nich był z góry określony czas
prezentacji. Nie mógł on być dłuższy niż pięć minut. Po
ich przekroczeniu przemowę brutalnie przerywał głośny gong.
– Opowiedzenie w tak krótkim czasie o swoich badaniach było i łatwe i trudne jednocześnie. Jeśli ktoś nigdy
tego nie robił i nie ma doświadczenia akademickiego,
to bardzo trudno mu opowiedzieć coś w prosty sposób, ale tak by tego nie strywializować – zauważył dr
Rutkowski.
Jego zdaniem, podczas wystąpień popularyzatorskich słuchaczowi trzeba dać odczuć, że traktuje się go poważnie,
a jednocześnie oszczędzić mu skomplikowanej terminologii, nudnego bagażu wynikającego z przeczytanej literatury. – Trzeba założyć, że człowiek, do którego mówimy,
jest inteligentny, ciekawy świata, ale po prostu nie zna
się na naszej dziedzinie.
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Dla ułatwienia konkursowych zmagań naukowcy na
scenie mogli korzystać z ubarwiających pokaz eksponatów. Znalazł się więc na niej nadmuchiwany delfin,
który pomógł wyjaśnić na czym polega działanie bionicznego sonaru; była też sylwetka człowieka, demonstrująca działanie wirtualnego manekina termicznego.
Wystąpienie dr Rutkowskiego tłumaczono na język
migowy, a dr Jędrzejewskiej-Szczerskiej na scenie towarzyszyła kartonowa sylwetka małego chłopca.
Dr. Krzysztofowi Giannopoulosowi w zrozumieniu
skomplikowanego zagadnienia pomogły symbolizujące
komórki nowotworowe … dwa jabłka. – Z daleka obydwa wyglądają tak samo. Jednak gdy przyjrzymy się im
bliżej i dokładniej wtedy widać, że każde jabłko jest inne.
Nasz układ odporności chce te różnice rozpoznać, tylko
czasem musimy go tego nauczyć – wyjaśnił uczony.
– Było to jedno z najtrudniejszych wystąpień, jakie przygotowywałem, bo nie było ściśle naukowe. Wcześniej
nie miałem doświadczeń popularyzatorskich. To było
doświadczenie bardzo ciekawe i trudne zarazem – podsumowuje dr Giannopoulos.
Ewelina Krajczyńska
(Polska Agencja Prasowa)

– Pozyskaliśmy do współpracy dr. Leszka Guza, który
zajmuje się biologią białek rybich. Pomoże on nam
sekwencjonować te części białek, które są widoczne na
komórkach nowotworowych. Drugą część badań, polegającą na modyfikacji białek, wykonamy z zespołem
dr. hab. Krzysztofa Jóźwiaka z Samodzielnej Pracowni
Chemii i Neuroinżynierii – powiedział uczony.

Dwa jabłka, manekiny
i nadmuchiwany delfin
INTER to pierwszy konkurs FNP, w którym poza wartością merytoryczną, liczyły się umiejętności popularyzatorskie badaczy i łatwość mówienia o skomplikowanych
zagadnieniach w sposób przystępny. – Zdecydowaliśmy
się na taką formę, bo stwierdziliśmy, że dzisiaj w społeczeństwie trzeba umieć się sprzedać – wyjaśnił po
zakończeniu konkursu prezes FNP prof. Maciej Żylicz.
– Byłem zaskoczony tym, że nasi finaliści byli tak
otwarci, nie spodziewałem się, że będą tak ekspresyjni
na scenie – przyznał Adam Zieliński z FNP.

Dr Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska.

Dr Paweł Rutkowski.
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Na dobry
początek

To te sumy pozwalały liderom organizować konkursy kwalifikacyjne dla młodych naukowców, spośród których wybierali najlepszych.
Gęste sito

Program TEAM był dla jego laureatów
jak podarowanie skrzydeł albo mocny powiew wiatru
w skrzydła tych, którzy już je posiadali. W latach 20082012 siedemdziesiąt trzy osoby, pokonując liczną konkurencję, otrzymały możliwość stworzenia własnego
zespołu badawczego.

W 2008 roku to było novum – stworzenie programu, który
poza finansowaniem działalności stricte naukowej, przyjmuje jako fakt, że dobra nauka powstaje w równym stopniu dzięki świetnie wyposażonym laboratoriom czy kontaktom międzynarodowym, jak też odpowiednio do swoich kwalifikacji uposażanym pracownikom.

TEAM otwierał drzwi nauki przede wszystkim przed młodymi uczonymi. Zarówno tymi, których umiejętności – np.
opracowania i zaplanowania projektu badawczego oraz
zarządzania zespołem – mimo młodego wieku, zostały ocenione na tyle wysoko, że powierzano im po kilka milionów
złotych na stworzenie własnej grupy badawczej (wśród
laureatów aż 24 osoby w momencie otrzymania subsydium były przed czterdziestką). Także przed doktorantami
i młodymi doktorami – program TEAM przewidywał bowiem, obok sum, jakie można było przeznaczyć na kupno
aparatury badawczej, materiałów do badań, literatury czy
finansowanie wyjazdów na konferencje naukowe, środki
na stypendia i tworzenie etatów. I to z pensją zapewniającą życie na odpowiednim poziomie – takim, który pozwoliłby młodym ludziom zajmować się wyłącznie nauką,
nie zmuszając ich do podejmowania dodatkowych zajęć,
a jednocześnie stwarzając warunki do założenia i utrzymania rodziny.

– Jeżeli lider otrzymywał średnio 2,5 miliona złotych na realizację kilkuletniego projektu, połowa tej sumy była przeznaczana na zatrudnienie ludzi – przypomina Michał Pietras, dyrektor do spraw działalności programowej Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej, nadzorujący uruchamianie programów finansowanych ze środków unijnych (program TEAM
korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) i wylicza: – Stypendium
młodego doktora: 5 tys. złotych netto, doktoranta: 3,5 tys.
złotych netto, pensja lidera zespołu – ustalana indywidualnie. Kwoty te były wyliczane w latach 2007–2008, więc
teraz na pewno trzeba byłoby je podwyższyć, ale w realiach sprzed kilku lat, kiedy uczelnia mogła wypłacić stypendium, np. w wysokości tysiąca złotych, albo nie miała
w ogóle środków na ustanowienie funduszu stypendialnego dla młodych naukowców, to była propozycja więcej
niż atrakcyjna.
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ność. Eksperci wnikliwie przyglądali się również samemu
kandydatowi, starając się ocenić, czy jego kompetencje zawodowe i osobowość pozwolą mu stworzyć prężnie działający zespół badawczy, który po kilku latach wspólnej
pracy uzyska wyniki na światowym poziomie. Gąszcz pytań miał pomóc w wyłonieniu tych, których potencjał da-

Tak jak młodzi uczeni musieli radzić sobie z liczną konkurencją, podobnie ich szefowie musieli udowodnić, że to
właśnie ich projekt zasługuje na to, by znaleźć się w gronie
wyróżnionych. Każdy wniosek oceniało minimum trzech
recenzentów, specjalistów z danej dziedziny; większość
z nich pochodziła z ośrodków zagranicznych. Tych, którzy przeszli przez te gęste sita, zapraszano na rozmowę
kwalifikacyjną prowadzoną przez naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki.
Dr Beata Frączak, koordynatorka programu TEAM, uczestniczyła we wszystkich tych rozmowach: – Znakomici badacze kompetentnie i z pasją opowiadali o swoich projektach, którym zamierzali poświęcić kilka najbliższych
lat pracy zawodowej. Słuchając np. prof. Doroty A. Pawlak z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
w Warszawie, która zdradzała szczegóły wytwarzania
metamateriałów o nowych właściwościach elektromagnetycznych, które mogą znaleźć zastosowanie przy wykorzystaniu taniego źródła energii jakim jest światło słoneczne, albo prof. Wojciecha Młynarskiego z Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, opowiadającego o najrzadziej występującej cukrzycy monogenowej i ogólnopolskim rejestrze
cukrzyków tego rodzaju, umożliwiającym optymalne ich
leczenie, byłam przekonana, że mamy do czynienia z naukowcami na światowym poziomie.
Zastosowanie wyników badań to nie wszystko, co eksperci
brali pod uwagę przed podjęciem decyzji. Przede wszystkim oceniali wartość naukową projektu, jego innowacyj-

W nauce – co TEAM
pozwala w ludziach
kształtować – najważniejsza
jest samodzielność:
myślenia, stawiania pytań,
kierowania pracą.
wał szansę tworzenia dobrej nauki. Kim więc są ci, którzy
stworzyli własny TEAM, by znaleźć odpowiedzi na nowe
pytania? Najlepiej im samym oddać głos.
Twórczy ferment młodych
Jak liczny zespół ma prof. Wiesław Gruszecki, biofizyk
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jego
twórca i szef widzi codziennie podczas porannej kawy
i podczas „labmitingów” – w każde piątkowe popołudnie
osiemnaście osób tworzących TEAM (studenci, doktoranci,
doktorzy tuż po obronie) spotyka się dla przedyskutowania tego, co udało im się zrobić w ciągu minionych pięciu
dni i zaplanować następny tydzień. Prof. Gruszecki słucha
i patrzy, trochę z niedowierzaniem, że tak może być: ludzie
dzielą się ustaleniami, potrafią się cieszyć z wyników innej
osoby, jak z własnych osiągnięć, chyba się lubią...
Prof. Gruszecki: – Współpracowników dobierałem bardzo starannie, ale też renoma FNP zadziałała na najlep-

Program TEAM w liczbach
Okres przeprowadzania naborów

lata 2008-2012

Liczba przeprowadzonych konkursów

9

Liczba wniosków

546

Liczba laureatów

73

Laureaci poniżej 45 r.ż. (w momencie uzyskania finansowania)

40

Laureaci z zagranicy

2

Liczba stypendystów (studentów, doktorantów i postdoców

TEAM prof. Wiesława Gruszeckiego (pierwszy z prawej).

zatrudnionych w projektach laureatów)

801

Stypendyści z zagranicy

54

Zgłoszone patenty

30

Uzyskane nagrody

124

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

163

Koszty realizacji programu (do końca 2012 r.)

152,8 mln zł
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szych jak magnes – miałem spośród kogo wybierać. Troskę
o zespół traktuję jak zadanie: muszę go cementować, rozbudzać w tych młodych ludziach – przepraszam za staroświeckie wyrażenie – poczucie misji, bo takie talenty
grzech byłoby zmarnować.
Zespół, powstały za sprawą grantu otrzymanego w 2011
roku (temat projektu: „Spektroskopia molekularna w badaniach biomedycznych”), jest wciąż w fazie „dynamicznego
rozkręcania się”, a szef zespołu, mimo osiągnięcia już pewnych wyników, uważa, że najważniejsze są ciągle przed
nimi. Co nie znaczy, że nie ma jeszcze o czym mówić.
Prof. Gruszecki: – Zbadaliśmy np. organizację molekularną
antybiotyku polienowego amfoterycyna B, który należy
do grupy leków ratujących życie i jest stosowany w leczeniu ostrych, wewnątrzustrojowych infekcji grzybiczych.
Korzystają z tego leku między innymi pacjenci z nabytym
brakiem odporności, choćby w przypadku AIDS oraz osoby
po przeszczepach w ramach terapii osłonowej. Toksyczne
efekty uboczne działania leku można porównać jednak
z pożądanymi skutkami farmakologicznymi – są na tyle
poważne, że mogą prowadzić nawet do śmierci pacjentów.
Dlatego wiele laboratoriów na świecie skupia uwagę na
opracowaniu formuły antybiotyku o zminimalizowanych
efektach ubocznych. By tego dokonać, trzeba po prostu
poznać mechanizmy molekularne odpowiedzialne za niepożądaną toksyczność antybiotyku. W badaniach prowadzonych z zastosowaniem spektroskopii fluorescencyjnej
udało nam się odkryć, że cząsteczki amfoterycyny B w różnych środowiskach o znaczeniu biologicznym tworzą bardzo wydajne formy dimerów, które spontanicznie łączą
się w struktury tetrameryczne. Struktury tego typu w środowisku błon lipidowych mogą pełnić rolę transmembranowych kanałów jonowych zaburzających fizjologiczny
transport jonów. W tym momencie zakładamy, że toksyczne dla pacjentów efekty stosowania amfoterycyny B
związane są właśnie z tym mechanizmem. Co będzie dalej?
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To zależy od tego, co mnie i moim osiemnastu współpracownikom uda się ustalić w ciągu dalszych prac.
Szef zespołu poprzeczkę ustawia wysoko. Obserwując
twórczy ferment w grupie ocenia jednak, że wyznaczona
wysokość chyba jednak znajduje się w zasięgu możliwości
jego młodych współpracowników.
*
Prof. Konrad Banaszek, uczony z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który od 2009 roku realizuje projekt „Fotoniczne implementacje technologii wykorzystujących efekty kwantowe”, podkreśla, że bezpośrednio bierze udział tylko w części prac prowadzonych przez trzech
doktorów zaangażowanych w jego projekt (cały zespół liczy dziewięć osób). Więcej: zapewnia, że nie zawsze rozumie wszystkie szczegóły publikacji...
– Tak właśnie powinno być – przekonuje prof. Banaszek.
– Nie chcę ograniczać ich swobody, a tak by się stało,
gdybym próbował uczestniczyć we wszystkich zadaniach
i wnikał w każdy szczegół zagadnień badawczych, którymi
się zajmują ci młodzi ludzie. Nie tędy droga... W nauce –
co TEAM pozwala w ludziach kształtować – najważniejsza jest samodzielność: myślenia, stawiania pytań, kierowania pracą. Moim zadaniem jest zapewnienie – przede
wszystkim doktorom, którzy w ramach projektu mają zdobyć habilitacje – warunków do osiągnięcia samodzielności
naukowej.
Sednem projektu są technologie kwantowe, czyli wykorzystanie bardzo subtelnych zjawisk kwantowych do szeroko
rozumianego zbierania, przetwarzania i przesyłania informacji. Z tym wiąże się rozwój nowych kierunków badań
na Wydziale Fizyki UW: – Optyka kwantowa jest od dawna
specjalnością naszego wydziału, ale ten projekt pozwolił
nam wejść w nowe zagadnienia – takie, które pojawiły się
w nauce światowej w ostatnich latach. W tej chwili można
wskazać dwa „najjaśniejsze
punkty” projektu.

torantami jeden z doktorów pracujących w TEAM-ie, Rafał
Demkowicz-Dobrzański, dzięki któremu powstała seria ciekawych prac publikowanych w prestiżowych czasopismach.
W ramach tego projektu wynikła też współpraca z prof. Romanem Schnablem z Hanoweru, który jest zaangażowany
w budowę detektora fal grawitacyjnych – to właśnie Rafał badał, czy i jak bardzo można poprawić działanie tego
urządzenia przez wykorzystanie technologii kwantowych.
– Drugi jasny punkt mojego projektu to zbudowanie od zera
laboratorium przez mojego drugiego „postdoka” – Wojciecha Wasilewskiego, który po pobycie w Instytucie Nielsa
Bohra w Kopenhadze zajął się inżynierią stanów kwantowych w parach gazów atomowych. To zupełnie nowy kierunek prac doświadczalnych, który mógł stać się przedmiotem
naszego zainteresowania dzięki temu, że mój projekt uzyskał znaczące wsparcie w ramach programu TEAM.
W najbliższych miesiącach ma się pojawić pierwsza habilitacja w zespole, druga – jest już widoczna na horyzoncie. Dojrzewanie młodego pokolenia widać więc jak na dłoni... Prof.
Banaszek nie ukrywa jednak, że dzięki programowi TEAM
udaje się też sprostać wyzwaniom znacznie bardziej prozaicznym: uzupełniono zasoby aparaturowe, problemem przestały być wyjazdy na konferencje czy prowadzenie współpracy zagranicznej, nie wspominając o przyzwoitej wysokości stypendiów młodych współpracowników, co pozwala
im na skupienie sił i zdolności wyłącznie na uprawianiu nauki. Ot, taki komfort: kupić materiały do laboratorium bez
nerwowego prowadzenia rachunków w głowie, czy po takim wydatku stać ich jeszcze będzie na udział w konferencji,
podczas której mieliby pokazać światu to, co praca w laboratorium pozwoliła poznać i zrozumieć.
Z sercem i matematyczną precyzją

– Jednym z nich jest metrologia kwantowa, czyli pytanie, jak zjawiska kwantowe
mogą nam pomóc w poprawie precyzji pomiaru długości albo czasu, co ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju zegarów atomowych.
Czy poprawę można uzyskać
w realistycznych sytuacjach,
kiedy mamy do czynienia
z szumami i niedoskonałościami doświadczalnymi?
Szukając odpowiedzi na te
pytania, sporo ciekawych
wyników uzyskał wraz z dok-

Wśród współpracowników prof. Krzysztofa Narkiewicza
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego tworzących jego
TEAM, czterech badaczy jest z Francji i USA.
To jeden z warunków
otrzymania dofinansowania w programie: szefowie zespołów ogłaszając nabór muszą zadbać
o nagłośnienie konkursu
w ośrodkach zagranicznych, w ten sposób
otwierając drzwi przed
młodymi uczonymi z innych krajów. Zespół
współpracuje też z jednymi z najlepszych w tej
dziedzinie ośrodkami:
w Paryżu oraz Mayo Clinic w Rochester. Jak inaczej bowiem, niż przez

Prof. Konrad Banaszek
(czwarty z lewej) ze swoim
zespołem.

Zespół prof. Krzysztofa
Narkiewicza
(piąty z lewej).
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osobiste kontakty, pokazać – i to zarówno polskim uczonym, jak tym, którzy przyjeżdżają z zagranicy do polskich
ośrodków badawczych – że dobrą naukę można uprawiać
w każdym kraju. Że godziwe finansowanie czy wyposażone
odpowiednio laboratorium nie spełni niczyich aspiracji, jeżeli nie trafi do tych, których pomysły i umiejętności pozwolą najpełniej je wykorzystać.
U prof. Narkiewicza pięciu „oficjalnych” stypendystów –
trzy osoby rozpoczynają karierę naukową, dwóch badaczy jest już doktoracie – pracuje z kilkunastoma zaangażowanymi w projekt osobami znajdującymi się na różnych
etapach kariery naukowej. Bardziej doświadczonym TEAM
umożliwia systematyczny rozwój; dla naukowych „debiutantów” to okres formacyjny – prowadzenia pierwszych
samodzielnych badań, ale też poznania, czym jest życie
z nauką. Dla trzech osób prowadzonego od 2008 roku projektu, którego przedmiotem badania są między innymi
schorzenia układu sercowo-naczyniowego i leczenia nadciśnienia tętniczego, udział w pracach TEAM-u miał kluczowe znaczenie w przygotowaniu rozprawy hablitacyjnej, a więc w zdobyciu naukowej samodzielności.
Gdyby szukać w nauce wyłącznie możliwości zastosowania jej osiągnięć, TEAM prof. Narkiewicza odpowiadałby na to zapotrzebowanie z nawiązką – zajmuje się
bowiem jednymi z najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych: – W ramach TEAM-u przebadaliśmy grupę chorych w ostrej fazie udaru mózgu, wykazując, że ich dalszy los – zdrowienie albo pogłębianie się choroby – zależy
zarówno od sztywności naczyń krwionośnych, jak zaburzeń autonomicznej regulacji układu krążenia. U osób
borykających się z nadciśnieniem tętniczym udokumentowaliśmy związek między podatnością tętnic szyjnych
a poziomem aktywacji układu współczulnego. W grupie
chorych z obturacyjnym bezdechem podczas snu wykazaliśmy z kolei, że leczenie zaburzeń oddechu prowadzi
do poprawy funkcji tak serca, jak naczyń. Badania nie by-
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łyby możliwe, gdyby nie nowoczesna aparatura do oceny
funkcji naczyń, która pozwala badać pacjentów tzw.
wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, zakupiona
dzięki środkom przyznanym w ramach programu TEAM.
To, co udało nam się zrobić do tej pory – to nie jest mało.
Sam uważam te wyniki za niezwykle ważne – poznanie
nowych mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój chorób układu krążenia w przyszłości może się przyczynić
do ich lepszej prewencji i terapii. Czy może być coś ważniejszego?
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prof. Dorota A. Pawlak.

*
Zaledwie rok po rozpoczęciu realizacji projektu, który
zdobył dofinansowanie w ramach programu TEAM, prof.
Dorota A. Pawlak wyjechała wraz ze współpracownikami
na kameralną konferencję na temat materiałów eutektycznych (można też powiedzieć: łatwotopliwych). Każdy
z członków jej TEAM-u miał swoje wystąpienie. Wypowiedzi, prezentujące nowe podejście do materiałów, zostały zauważone natychmiast. Między innymi w 2011 roku
obecny na konferencji pracownik NASA, który następnie
przeniósł się do Air Force Office for Scientific Research
(agencja sił powietrznych USA finansująca badania naukowe), ogłosił konkurs „Multiuniversity Research Initiative” dla konsorcjów uniwersytetów amerykańskich, dotyczący dokładnie tego właśnie tematu, który wprowadził
do nauki zespół prof. Pawlak.
Przyznane w 2008 roku dofinansowanie FNP już się skończyło, ale zespół – w tym momencie dziesięcioosobowy –
istnieje nadal. Co równie ważne, skład TEAM-u zmieniał się
w czasie, ale jego praca działała motywująco w równym
stopniu na jego nie zmieniający się rdzeń, jak też na osoby,
które pojawiły się w zespole tylko na jakiś czas.
Prof. Dorota A. Pawlak: – Mogłam stworzyć młody, dynamiczny, chętny do pracy zespół. Efekty nie dały na siebie
czekać.
I wylicza z matematyczną precyzją niektóre z nich: pomysł
i opracowanie technologii tworzenia objętościowych materiałów nanoplazmonicznych „NanoParticles Direct Doping”,
która pozwala projektować i wykonywać materiały o konkretnych właściwościach (za sprawą dodawanych do mate-

Odkrywcy
nieznanych lądów

riałów plazmonicznych nanocząstek o różnym składzie chemicznym, specyficznym kształcie, różnych wielkościach);
demonstracja siedmiokrotnego wzmocnienia fotoluminescencji dla długości fali 1.5 mikrometra – to długość fali
wykorzystywanej na co dzień w światłowodach; pierwsza
w historii nauki demonstracja zlokalizowanego rezonansu
plazmonów powierzchniowych w materiale eutektycznym…
Kolejne badania mają szansę doprowadzić badaczy do ustaleń, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle.
Twórczyni zespołu nie zapomina wspomnieć o praktycznych umiejętnościach, które mieli szansę nabyć jej młodzi
współpracownicy: – Często organizowane w języku angielskim seminaria, wyjazdy dla przeprowadzenia pomiarów
do zagranicznych partnerów oraz wygłaszanie wystąpień
na konferencjach dało młodzieży obycie międzynarodowe;
pozwoliło też zobaczyć, jak pracują inni.
Podkreśla też kwestię, która prawdopodobnie będzie równie kształcąca dla młodych naukowców, którzy wyszli
spod jej skrzydeł, jak współudział w pracy stricte naukowej: – Mieli okazję dowiedzieć się, że naukowiec nie jest
osobą pracującą od ósmej do szesnastej, bo nauka poważnie traktowana to pasja, która nie pozwala wyjść z laboratorium po ośmiu godzinach; że otrzymanie ekscytującego wyniku czy materiału o nieznanych właściwościach
jest znacznie większą przyjemnością niż najbardziej wyszukana rozrywka.
Przepustka do nauki
Siedemdziesiąt trzy osoby, którym zapewniono warunki
dla stworzenia własnego zespołu badawczego, może się
wydawać szczupłym gronem wybrańców – zbyt małym,
by doprowadzić do jakościowej zmiany w polskiej nauce.
A trzeba jeszcze dodać, że choć program TEAM nie ograniczał liderów w pozyskiwaniu funduszy z innych źródeł
(grantów tak krajowych, jak zagranicznych), które pozwalały przedłużyć czas pracy zespołu, nie przewidywał
jednak w gronie beneficjentów programu przedstawicieli
nauk humanistycznych i społecznych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, finansowany z unijnych
funduszy, pomyślano bowiem wyłącznie jako wsparcie dla
dziedzin „bio, info, techno” – a więc eksperymentalnych.
Z drugiej strony: przy każdym z dofinansowanych projektów pracowała spora grupa młodych ludzi, których „być”
albo „nie być” w nauce zależało właśnie od przyznania stypendium. Udział w programie TEAM był ich przepustką do
nauki. I dopiero, gdy popatrzy się na całość przedsięwzięcia z tej perspektywy widać, że siedemdziesiąt trzy osoby,
którym dano możliwość stworzenia zespołu badawczego,
to wcale nie jest mało.

Anna Mateja
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Program stypendiów zagranicznych dla młodych
doktorów, który później otrzymał nazwę KOLUMB, wszedł
do oferty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1995 r. Jednak
pierwsze pomysły na taki program pojawiły się już wcześniej. Prof. Maciej Władysław Grabski, prezes FNP w latach
1992-2005, przypomina, że myślano o podobnym programie już w 1993 roku. Jeśli uświadomimy sobie, że pierwsza
Nagroda FNP została przyznana w 1992 roku, a pierwsze
stypendia krajowe (obecnie START) rozdano w 1993 roku,
okazuje się, że pomysł na KOLUMBA należał do najstarszych planów FNP. Program utrzymał się też w ofercie
Fundacji bardzo długo, bo aż do 2012 roku, czyli przez
osiemnaście lat. Prof. Grabski podkreśla, że wówczas –
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku – nie było
w Polsce żadnego programu stypendiów zagranicznych
i żadnej możliwości uzyskania takiego stypendium fundowanego z krajowych środków. Wtedy jedyną możliwością
sfinansowania wyjazdu naukowego za granicę, zarówno
dla młodych, jak i dla dojrzałych naukowców, było uzyskanie grantu zagranicznego. – Dość szybko zaczęliśmy się
rozglądać, czy są takie możliwości w Polsce i jak one wyglądają. Trwało to dwa lata, aż w końcu uznaliśmy, że nie
ma, że nikt w Polsce nie przyznaje stypendiów na wyjazdy
zagraniczne, a zwłaszcza na bardzo popularne na świecie
staże podoktorskie – mówi Maciej W. Grabski.

dały aplikacje do konkursu jako miejsce stażu wskazywały
– zwykle za radą swoich promotorów – mało znaczące
ośrodki. Tylko dlatego, że tam ich „patroni” mieli kontakty.
Niewiele osób wskazywało najlepsze zagraniczne placówki
badawcze, a taki właśnie cel przyświecał Fundacji – wysyłać młodych ludzi do najbardziej liczących się naukowo
ośrodków, aby mieli szansę zdobyć najlepsze z możliwych
doświadczenie i wrócić z nim do Polski.
A co z dobrymi wnioskami, w których wskazywano przeciętne placówki badawcze? – Staraliśmy się przekonywać
wnioskodawców do zmiany lokalizacji, kierując się ideą, że
pobyt w najlepszych ośrodkach daje największą szansę na
nauczenie się prowadzenia badań w nowoczesny sposób,
w dobrze zorganizowanych zespołach – tłumaczy prof.
Grabski.
Niestety, bywało, że te ambicje przerastały aplikantów.
Zdarzyło się, że któryś laureat rzucony na głęboką wodę,
wrócił ze stypendium po dwóch miesiącach. Nie wytrzymał presji. Musiała to być dla wszystkich sytuacja stresująca: dla Fundacji, bo się nie udało, ale i dla laureata, który
przecież otrzymał znakomite warunki stażu: stypendium
na poziomie finansowym odpowiadającym stypendiom
w miejscu pobytu, możliwość zabrania rodziny (były na

Pierwsi odważni
W 1995 r. program był gotowy. – I okazało się, że nie ma
na niego zbyt wielu chętnych – mówi prof. Grabski. Przez
dwa lata program z trudem przebijał się do świadomości
młodych uczonych. W pierwszym roku funkcjonowania
programu Fundacji udało sie przyznać tylko jedno stypendium. Jego beneficjentem został dr Robert Owczarek z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Dzięki
stypendium FNP wyjechał na roczny staż do National Laboratory w Los Alamos (USA), aby prowadzić badania nad
geometryczną kwantyzacją nietrywialnych topologicznie
wirów w supercieczach i nadprzewodnikach. W 1997 r.
otrzymał jeszcze Senior Fullbright Fellow. Po stażu podoktorskim, który przedłużył się do roku 2000, pozostał w Los
Alamos.
Uczyć się od najlepszych
Dlaczego w tamtych latach trzeba było „odważyć się” ubiegać o stypendium? Prof. Grabski tłumaczy, jaka panowała
wówczas atmosfera w polskiej nauce. Osoby, które skłaDr Jarosław Źrałka z naczyniami odkrytymi w jednym z grobowców w Nakum.
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Prof. Piotr Tryjanowski.

to specjalne dodatki), wreszcie –
kontaktu z najlepszymi na świecie.
Dziś młodzi polscy
doktorzy działają
w zupełnie innych
warunkach, znacznie bardziej zbliżonych do zachodnich i od wielu lat
podobna sytuacja
się nie zdarzyła.

Rodzinna historia
Z oferowanej w ramach programu KOLUMB możliwości
zabrania rodziny na „postdoka” bardzo zadowolony był
prof. Piotr Tryjanowski z Poznania. Pierwsze dwa miesiące
był w Anglii sam. – Później wróciłem na chwilę do Polski
i samochodem zapakowanym po dach, z żoną i córkami
wyruszyliśmy do Anglii. Mieszkaliśmy tam w domu, który
wynajął nam jedynie za koszty eksploatacji kolega z instytutu, który wyjechał na badania do Sierra Leone. Dzieci
chodziły tam do szkoły – do dziś wspominają gustowne
mundurki – a żona była wolontariuszką w tejże szkole.
Stypendium z nawiązką wystarczało na normalne życie
– wspomina.
Także dr Jarosław Źrałka, archeolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo ceni fakt, że mógł na stypendium zabrać
rodzinę. – Transze stypendium były wypłacane w odpowiednim czasie i pozwalały na zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z pobytem za granicą – mówi.
Brama do świata nauki
Prof. Tryjanowski wyjechał do Centre for Ecology & Hydrology w Cambridgeshire już po habilitacji. – W tym sensie
„postdok” nie miał wielkiego znaczenia dla mojej kariery
naukowej. Miał natomiast wielkie znaczenie dla mojego
rozwoju naukowego – mówi.
Pracował w laboratorium prof. Timothy’ego H. Sparksa,
a część badań czysto ornitologicznych konsultował z prof.
Ianem Newtonem.
Obaj należą do
światowej czołówki ekologicznej. – To był najbardziej produktywny naukowo
czas w moim życiu.
Głównym obiektem prac badawczych były ptaki,
a badanym proceDr Marcin Binkowski.

sem – ich odpowiedź na zmiany klimatyczne. Zajmowałem
się fenologią, długookresowymi zmianami sezonowymi, ale
interesowały mnie też konsekwencje np. zbyt wczesnego
lub zbyt późnego przystąpienia do rozrodu. Próbowaliśmy
zobaczyć, czy i jak można połączyć wyniki obserwacji terenowych z analizami teoretycznymi. To zapewne wysoka
dawka wątków teoretycznych spowodowała dobry międzynarodowy odbiór wykonanych w trakcie KOLUMBA
prac – mówi prof. Tryjanowski, który dziś należy do najczęściej cytowanych polskich biologów środowiskowych.
To właśnie jego publikacje z okresu „postdoka” należą do
najczęściej przytaczanych przez innych badaczy.
Ale nie to uczony uważa za najważniejszy rezultat pobytu
w Cambridge. – Najważniejsze było nabycie tzw. kompetencji miękkich: ducha współpracy w zróżnicowanych zespołach, kompetencji językowych, przyjaźni, które trwają
do dziś. Nie bez znaczenia jest punkt w CV „Monks Wood
– Cambridge” (stacja badawcza w rezerwacie przyrodniczym Monks Wood – przyp. red.), który otwiera wiele
drzwi w naukowym świecie. No i trwająca ciągle współpraca z Timem Sparksem. – mówi uczony, który dziś jest
dyrektorem Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i członkiem Rady Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
Zatańczył do „Kolumba”
Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja dr. Marcina Binkowskiego z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego przed wyjazdem na KOLUMBA. Skończyło mu się stypendium START. – I właściwie
nie wykorzystałem go tak, jakby Fundacja chciała – nie napisałem publikacji – mówi. Nie miał szans dłużej być asystentem. – Nie widziałem żadnych perspektyw. KOLUMB to była
ostatnia deska ratunku – mówi dr Binkowski.
Do złożenia wniosku przekonała do koordynatorka programu Krystyna Frąk. – Złożyłem wniosek, nie licząc na to,
że dostanę grant. Napisałem go najlepiej jak umiałem, bo
dokładnie wiedziałem, co chcę robić. To była bezpośrednia
konsekwencja tego, czego nie zrobiłem podczas START-u –
mówi stypendysta.
Właśnie wyjeżdżał na wakacje do Stanów Zjednoczonych.
Na lotnisku Okęcie jadł obiad w restauracji przed wejściem
do samolotu, gdy zadzwonił telefon. Usłyszał głos Krystyny
Frąk: „Dostał pan tego KOLUMBA! – Zerwałem się i zacząłem tańczyć wokół stołu – wspomina.
W jednej chwili los zupełnie się odmienił. W tym czasie
w Polsce nie było mikrotomografu do badań ilościowych,
które chciał prowadzić Binkowski. Znalazł odpowiednie
miejsce w Londynie – Institute of Orthopaedics & Musculoskeletal Science na University College London. Jednak gdy tam przyjechał, okazało się, że nikt na niego nie
czekał: urządzenie zajęte, preparatów do badań nie ma.
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Ktoś mu podpowiedział: w okolicy jest kilkanaście takich
maszyn, dzwoń. Chwycił za telefon. Wkrótce był w kontakcie z Grahamem Davisem, wynalazcą mikrotomografii
komputerowej i Allenem Goodshipem, wybitnym specjalistą stosującym tę technikę do badania kości. Został zaproszony na elitarne warsztaty, gdzie czołówka światowej
mikrotomografii zastanawiała się, jak będzie wyglądała
przyszłość tej dziedziny. Był u siebie!
Ale znów powtórzyła się poprzednia sytuacja: nie miał
publikacji. Jednak doświadczenia zdobyte podczas rocznego stypendium KOLUMB stały się podstawą napisania
projektu badawczego. Zdobył na nie grant Ministerstwa
Nauki. – Stałem na parkingu uniwersyteckim, gdy dowiedziałem się, że mam grant na mikrotomograf. Zacząłem
tańczyć – wspomina.
Dziś ma własne laboratorium, w którym pracuje dziewięcioro doktorantów. Ma też wymarzony mikrotomograf,
który nadaje się do zastosowań komercyjnych. Podczas
pobytu w Anglii przemyślał swój pomysł na interpretację
skali szarości, widocznej na obrazach mikrotomograficznych i stworzył wzorzec do jej interpretacji ilościowej.
Technologia została opatentowana. Na tej podstawie założył firmę typu spin-off, której zyski mają pomóc utrzymać
laboratorium badawcze. Jest też blisko ukończenia pracy
habilitacyjnej.
Graffitti majańskie
Dr Jarosław Źrałka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego od 2006 roku kieruje wykopaliskami w ruinach starożytnego miasta Majów – Nakum w Gwatemali.
Polscy archeolodzy, pracujący pod jego kierunkiem, przebadali kilka obiektów, dokonując spektakularnych odkryć, w tym niewyrabowanych grobowców królewskich,
jadeitowego skarbu, wykończonego stiukiem kanału na
wodę.
Dzięki stypendium KOLUMB dr Źrałka wyjechał do Stanów
Zjednoczonych. Przebywał w Uniwersytecie Pennsylwanii
w Filadelfii, pracując nad tematyką prekolumbijskich graffiti Majów, która wynika bezpośrednio z badań prowadzonych przez niego w Gwatemali. – Miałem tam dostęp
do wszystkich potrzebnych mi zasobów bibliotecznych.
W Polsce ciągle mamy ogromny problem z dostępnością
do publikacji dotyczących archeologii Nowego Świata –
mówi. W tym roku wydana zostanie jego książka dotycząca majańskich graffiti. – Inna rzecz, niezwykle istotna,
jaką udało mi się zrobić w trakcie stypendium, to przygotowanie albo zakończenie kilku artykułów naukowych,
które zostały opublikowane w wysoko punktowanych
czasopismach recenzowanych – mówi Źrałka. Dzięki tym
publikacjom archeolog z UJ otrzymał stypendium z programu Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, przeznaczone na kontynuację badań archeologicznych w Gwatemali.
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Z „Kolumbem” uleczy
Dr hab. med. Dorota Dworakowska z Kliniki Endokrynologii
i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego była stypendystką FNP kilkakrotnie. W 2003 roku otrzymała stypendium w programie Współpraca Krajowa. A w
2006, już po habilitacji, zdobyła stypendium zagraniczne
KOLUMB. Barts and The London, Queen Mary’s School of
Medicine and Dentistry w Londynie wybrała na miejsce odbycia stażu ze względu na prestiż instytucji oraz liczbę publikacji powstających w tym ośrodku. Podczas pobytu w Anglii
badała zaburzenia regulacji cyklu komórkowego oraz apoptozy komórek nowotworowych we wczesnych etapach onkogenezy. Jej prace dotyczyły guzów neuroendokrynnych,
szczególnie przysadki mózgowej. Badania miały charakter
translacyjny (wdrażający badania podstawowe do praktyki
klinicznej) i być może w przyszłości zostaną wykorzystane,
aby poprawić wyniki leczenia chorych na guzy przysadki.
– Udało mi sie zrealizować moje marzenie życiowe, aby zostać specjalistą w endokrynologii onkologicznej. Jest to
bardzo wąska specjalizacja, a ośrodek, do którego
wyjechałam, jest najlepszy na świecie – mówi dr
Dworakowska. Badaczka
uważa, że to dzięki KOLUMBOWI jej badania
osiągnęły światowy wyDr hab. Dorota Dworakowska.
miar. Staż dał jej szanse
prowadzenia badań na międzynarodowym poziomie i pozwolił poczuć się równoprawnym naukowcem w porównaniu do kolegów pracujących w topowym ośrodku.
W 2012 roku dzięki programowi FNP POMOST, z którego
otrzymała 420 tys. zł na kontynuację badań, Dorota Dworakowska z sukcesem wróciła do pracy naukowej po urlopie macierzyńskim.
Staże zagraniczne – efekty krajowe
Program KOLUMB przełamywał bariery. Początkowo wzbudzał sprzeciw starszej kadry, w tym także recenzentów
wniosków w konkursie, którzy nie mogli ścierpieć, że oto
młodzi doktorzy (przed 35 rokiem życia) dostają stypendia
w wysokości 2-3 tysięcy euro miesięcznie, a prócz tego dodatek na pobyt rodziny ze stypendystą. Ta ostatnia decyzja
Fundacji wynikała zapewne z analizy badań wśród doktorów, którzy stwierdzali jednoznacznie, że pisanie doktoratu
bardzo obciążało ich życie rodzinne.
W ciągu 18 lat w ramach programu KOLUMB przyznano
216 stypendiów na zagraniczne staże podoktorskie. Trwały
one od 6 miesięcy do roku, a w indywidualnych przypad-
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Kwerenda
trwa

Program KOLUMB w liczbach
Lata realizacji

1995-2012

Liczba przeprowadzonych konkursów

24

Liczba laureatów

217

Koszty realizacji programu

30,2 mln zł

Kraje wyjazdów na stypendium
(pierwszych 9):

szwecja
4
kanada
5
holandia
belgia
9
Francja
18
niemcy
26

usa
88

wielka brytania
32

kach możliwe było też uzyskanie przedłużenia zaplanowanego czasu trwania stażu. Fundacja postanowiła też dodatkowo wspomóc laureatów KOLUMBA. Uruchomiono
dla nich program grantów wspomagających (w wysokości do 40 tys. zł), który miał im pozwolić wykorzystać doświadczenia zdobyte za granicą po powrocie ze stypendium. W ostatnich latach mogli też aplikować do programu
HOMING, wspierającego powroty polskich badaczy do
pracy w kraju po dłuższym pobycie naukowym za granicą.
– Wartością dodaną w tym programie jest przede wszystkim to, że laureaci wracają do kraju. Tutaj prowadzą ważne
badania, zakładają własne zespoły badawcze, wykorzystując takie narzędzia, jak programy FOCUS i TEAM. Blisko 90
osób, które odbyły staż zagraniczny w ramach KOLUMBA,
otrzymało dodatkowe granty FNP. Są wśród nich także
„Mistrzowie” (laureaci programu MISTRZ dla doświadczonych profesorów – przyp. red.) – mówi Tomasz Poprawka,
zastępca dyrektora FNP ds. programowych.
Laureaci KOLUMBA są wyjątkowo dobrze zorganizowani.
Regularnie spotykają się na konferencjach. Utworzyli Klub
Stypendystów Zagranicznych FNP, który przekształcono
z czasem w stowarzyszenie skupiające laureatów wszystkich konkursów Fundacji i stanowiące platformę ich dyskusji. Prowadzą wspólne projekty naukowe. Prof. Tryjanowski tak mówi na ten temat: – Z Klubem Stypendystów
związałem się zaraz po powrocie z Wielkiej Brytanii. Po
prostu super ludzie, zdecydowana większość o zbliżonym
do mojego poglądzie na uprawianie nauki.

W roku 2012 odbył się ostatni konkurs w programie
KWERENDA. W ciągu dziesięciu lat Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej przyznała 210 stypendiów na kwerendy
w zagranicznych bibliotekach i archiwach. Stypendystów
było mniej niż stypendiów, bowiem Fundacja dopuszczała ponowny udział w konkursie, zastrzegając jedynie, że jest to możliwe co dwa lata. Wśród laureatów są
tacy, którzy dostali stypendium na kwerendy archiwalne
i biblioteczne dwa, a nawet trzy razy.

W związku z dramatyczną śmiercią swojego kolegi, Artura
Rojszczaka, laureata stypendium zagranicznego z 1997
roku, członkowie Klubu powołali i prowadzą do dziś konkurs o nagrodę jego imienia dla młodych naukowców, którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają
się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Minimum biurokracji, maksimum korzyści

Program KWERENDA, który pojawił się w ofercie Fundacji
w 2002 roku, niejako w sposób naturalny wyłonił się
z programu stypendiów zagranicznych KOLUMB. Po
kilku latach realizacji tego drugiego (funkcjonował pod
nazwą stypendia zagraniczne dla młodych doktorów
od 1995 roku) okazało się, że wielu zainteresowanym
nim naukowcom chodziło nie tyle o nawiązanie współpracy z zagraniczną placówką badawczą, co o zebranie
w bibliotekach i archiwach materiałów do swoich badań.
Od tej konstatacji niedaleko było do utworzenia odpowiedniego programu stypendialnego.

– Świetny program. Minimalna biurokracja i jasna idea
przyświecająca wyjazdom zagranicznym – mówi prof. Tryjanowski. – Jestem przekonany, że gdyby porównać wyniki
publikacyjne laureatów KOLUMBA i ich rówieśników, którzy nie skorzystali z programu ... to o wynik jestem dziwnie spokojny.
I Marcin Binkowski: – Jeśli porównać lata 2007 (przed wyjazdem na KOLUMBA – przyp. red.) i 2009, to tak jak dzień
i noc. W 2007 nie miałem nic, a w 2009 miałem już widok
na własne laboratorium. KOLUMB to był przełom.

Bez ograniczeń

Dr hab. Dorota Dworakowska chwali: wysokość stypendium, elastyczność programu, łatwość jego rozliczenia
i wspaniałą komunikację z personelem FNP.
Dziś dobiegł końca czas KOLUMBA. Zmieniły się warunki
uprawiania nauki w Polsce. Zakończenie realizacji programu tak wyjaśnia Tomasz Poprawka: – Teraz jest sporo
programów, w których można robić to, co robiliśmy w KOLUMBIE. Ministerstwo Nauki uruchomiło program Mobilność Plus. W ramach dużych grantów, jak na przykład nasz
TEAM, a także w międzynarodowych projektach badawczych czy dużych projektach Narodowego Centrum Nauki
młodzi naukowcy mają możliwość wyjazdów zagranicznych. Zatem zadania, które postawiliśmy sobie w KOLUMBIE zostały teraz przejęte przez inne instytucje, a my możemy zająć się szukaniem naszych nisz, przestrzeni, która
nie jest zagospodarowana, albo wymaga poprawy.
Jednak żaden podobny, istniejący obecnie program stypendialny nie jest tak prestiżowy, jak KOLUMB, który laureaci
porównywali do ... Fullbrighta. Żaden nie oferuje tak dobrych warunków, przy tak niewielkiej biurokracji. Żaden
aż tak nie zintegrował środowiska laureatów.
Piotr Kieraciński
(redaktor naczelny, „Forum Akademickie”)

Rękopis ze zbiorów „Berlinki” badany przez prof. Piotra Tylusa: unikatowy fragment jednego z francuskich tłumaczeń Historia regum Britanniae (Historia królów
Brytanii), Geoffroy of Monmouth.

KWERENDA była jednym z najbardziej otwartych pod
względem zasad regulaminowych programów stypendialnych FNP. Fundacja zrezygnowała z ograniczeń wiekowych dla kandydatów. Program był też otwarty dla
wszystkich dyscyplin naukowych. Nie wskazywano, na
jaki etap badań można otrzymać stypendium. Co najciekawsze, Fundacja nie narzucała beneficjentom formalnego wymogu wykazywania się publikacjami powstałymi
w wyniku kwerendy, choć oczekiwała poinformowania
o nich w raporcie z wyjazdu. Nie nakazywano także przekazywania zebranych podczas kwerend materiałów do
publicznych instytucji i bibliotek. Można było zatem prowadzić kwerendę zagraniczną za środki FNP – dodajmy:
niemałe – dla zgromadzenia materiałów niezbędnych
do prowadzonych badań naukowych, a nawet po prostu w celu wzbogacenia własnego warsztatu badawczego, czy dla własnego rozwoju naukowego. Wyjazd
do zagranicznej biblioteki czy archiwum nie musiał być
związany z określonym projektem, mającym zakończyć
się publikacją. Adresatami KWERENDY byli polscy pracownicy naukowi, zatrudnieni w polskich instytucjach
badawczych. – Początkowo kwerendę rozumieliśmy jak
najszerzej. Po prostu jako poszukiwania w zagranicznych bibliotekach i archiwach niedostępnej w kraju
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Kościoła Jezuitów w Przemyślu autorstwa Giacomo Briano,
przedmiot badań dr. hab. Andrzeja Betleja.
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literatury i źródeł do badań naukowych – tłumaczy
prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes FNP.
Programu nie promowano w specjalny sposób. Pojawił
się w ofercie FNP i został ogłoszony na stronach internetowych Fundacji. Potwierdzają to jego beneficjenci. Dr
Dariusz Rogut, historyk z piotrkowskiej filii Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, mówi: – Informację o programie KWERENDA znalazłem na stronie internetowej
Fundacji. To samo stwierdzają dr hab. Dariusz Libionka
z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz dr hab. Piotr
Tylus z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ten sam sposób na program trafiło większość jego późniejszych
beneficjentów.
Tajemnice średniowiecznych rękopisów
Ci, którzy przeszli przez sito weryfikacji, a ich wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania, mogli
się poczuć naprawdę komfortowo. Dr hab. Piotr Tylus,
prof. UJ, jest romanistą. Był laureatem pierwszego konkursu w programie, w 2002 roku. Wykorzystał stypendium na wyjazd do Paryża, gdzie ustalał tradycję
rękopiśmienną średniowiecznych tekstów francuskich
przechowywanych w rękopisach kolekcji Biblioteki
Pruskiej, tzw. „Berlinki” (jest to księgozbiór zawierający ok. 3,5 tys. bezcennych rękopisów, w tym oryginale
partytury Bacha, Beethovena i Mozarta, który trafił do
Biblioteki Jagiellońskiej po II wojnie światowej). Laureat
KWERENDY porównywał reprodukcje tychże rękopisów
z rękopisami zawierającymi te same teksty w bibliotekach paryskich. Kwerenda FNP stanowiła w tym przypadku uzupełnienie projektu finansowanego przez
Niemieckie Towarzystwo Badań Naukowych. W ciągu
kolejnych 10 lat grupa „Fibula” kierowana przez prof.
Tylusa prowadziła systematyczne badania nad zbiorami
„Berlinki”, odkrywając w jej zasobach niezidentyfikowane wcześniej dzieła, datowane od XII do XX w. Na
wyniki tych badań czekali historycy z całego świata.
Prof. Tylus był beneficjentem KWERENDY trzy razy.
W 2006 roku, dzięki FNP, pojechał jeszcze do Montrealu
i Paryża. Znajdują się tam średniowieczne rękopisy, bardzo słabo wówczas opisane, noszące ślady usuniętych
ekslibrisów. Skąd się wzięły w Kanadzie? Dlaczego ktoś
usuwał ślady ich pochodzenia? Montrealski zbiór wciąż
kryje wiele zagadek.
W 2008 roku Piotr Tylus znów trafił do Paryża. I znów
KWERENDA stanowiła dla niego uzupełnienie grantu,
tym razem finansowanego przez Ministerstwo Nauki.
Uczony badał tajemniczy XV-wieczny rękopis napisany
w języku francuskim, częściowo zjedzony przez gryzonia, a zawierający kompilację różnych legend i przekazów o św. Dominiku, wzbogaconą o własny tekst autora.
– Dzięki stypendiom z KWERENDY zrobiłem habilitację
i przygotowałem książkę, która stanowiła podstawę do
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zatrudnienia mnie na stanowisku profesora UJ – mówi
Piotr Tylus. Jego badania znacząco przyczyniają się
do poznania jeszcze niezupełnie zbadanej części europejskiego dziedzictwa kulturowego, jakim są średniowieczne rękopisy w narodowych językach romańskich.
Co kryją rosyjskie archiwa?
Dariusz Rogut był dwukrotnie beneficjentem
KWERENDY: w pierwszej edycji programu, a następnie
w roku 2005. Dzięki stypendium kwerendalnemu zbierał
w archiwach rosyjskich i litewskich materiały na temat
losów Polaków w sowieckich obozach po roku 1945.
– Wielu badaczy zajmowało się losami Polaków, więźniów sowieckich obozów w latach 1939-1941. Natomiast
bardzo niewiele wiemy o losach naszych rodaków, bardzo często żołnierzy Armii Krajowej, którzy trafili tam
po 1945 roku – mówi. W kraju pojawiły się relacje tych,
którzy te obozy przeżyli. Nie znaliśmy jednak drugiej
strony – dokumentacji sowieckiej. Historyk z Piotrkowa
Trybunalskiego postanowił tę lukę uzupełnić i skonfrontować te dwa źródła. Po raz pierwszy w ramach stypendium FNP wyjechał na kwerendę do Moskwy w 2002
roku. – Najwięcej dokumentów dotyczących obozów
sowieckich funkcjonujących w tym okresie można znaleźć w Państwowym Archiwum Federacji Rosyjskiej
i Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym –
mówi dr Rogut. – Na podstawie materiałów przywiezionych z Rosji opublikowałem kilkanaście oryginalnych
artykułów i przygotowałem kilka wystąpień konferencyjnych, krajowych i zagranicznych – zapewnia dr
Rogut. Mówi, że gdyby nie KWERENDA, nie mógłby
uprawiać badań w dziedzinie, która go interesuje.
Wysokość stypendium pozwalała na normalne życie
w Moskwie, na kopiowanie dokumentów (bardzo
drogich w moskiewskich archiwach, nawet 1 euro za
stronę), a przy odrobinie oszczędności – na dodatkowe
wyjazdy do archiwów prowincjonalnych, gdzie znajdował materiały dotyczące kolejnych obozów. W Wielkim
Nowgorodzie zbierał dokumentację na temat obozu
w Borowiczach dla żołnierzy AK, jednego z najcięższych. Teraz – kilka lat po powrocie z ostatniego stypendium Fundacji – wykorzystał je w przygotowywanej
pracy habilitacyjnej.
Kwerendy sprofilowane
Od 2006 roku program nabrał większej specjalizacji.
Postawiono nacisk na wsparcie mające na celu poszukiwania źródeł do badań w miejscach, które jako jedyne
dysponowały określonymi zasobami o dużym znaczeniu
dla istotnych badań. Prof. Bolecki tłumaczy to m.in. rozwojem zdalnego dostępu do bibliotek i literatury. Teraz
nie trzeba jechać do Ameryki, żeby dostać jakąś książkę.
Warto było zatem położyć nacisk na trudno dostępne
materiały archiwalne.
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Program KWERENDA w liczbach
Lata realizacji

2002-2012

Liczba przeprowadzonych konkursów

10

Liczba laureatów

210

Najpopularniejsze dziedziny w konkursie:
historia: 30%, filologie: 21%, politologia: 8%
Koszty realizacji programu

ponad 3,9 mln zł

Kraje wyjazdów na kwerendy
(pierwszych 10):

litwa
7

polskiej dyplomacji – mówi. Dokumenty pozwalające
poznać to stanowisko znajdowały się w dwóch londyńskich instytucjach: Archiwum Polski Podziemnej
i Archiwum Instytutu im. Sikorskiego.
szwecja
6
wielka brytania
34

ukraina
18
niemcy
34

Francja
20
usa
21

rosja
23

Zmiany w programie zachodziły m.in. pod wpływem
uwag recenzentów wniosków, którzy zauważali, że
wielu aplikujących uważa stypendium po prostu jako
okazję do wyjazdu za granicę. Z drugiej strony, program
KWERENDA od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska. Widoczne to było m.in. w liczbie wniosków. W każdym konkursie było ich ponad 100, np. po
kilku lat realizacji programu – w 2007 r. – 127. Zupełnie
inaczej wyglądała liczba laureatów konkursu. W 2002
roku przyznano 31 stypendiów, najwięcej w historii programu. Potem liczba ta stopniowo spadała. W ostatnich
trzech latach funkcjonowania kwerendy przyznawano
po kilkanaście stypendiów rocznie.
Historie polsko-żydowskie
Dr hab. Dariusz Libionka z Lublina, pracownik Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie bada historię
Żydów polskich i ich Zagłady. Dzięki KWERENDZIE pojechał w 2004 roku do Londynu. – Interesowało mnie stanowisko Rządu RP na Uchodźctwie w stosunku do Zagłady,
do tego, co się działo w kraju. Chciałem się dowiedzieć,
jak materiały na ten temat, napływające do Londynu
z okupowanej Polski, były oceniane, klasyfikowane i jaki
miały wpływ na politykę polskiego rządu i działania

Materiały, które znalazł podczas kwerendy zmieniły
poglądy Dariusza Libionki na ten temat. – Okazało się,
że rząd emigracyjny był znacznie lepiej niż powszechnie sądzono poinformowany o sytuacji Żydów w Polsce.
Na przykład wiedziano o deportacjach z warszawskiego
getta – mówi. Kolejne zaskoczenie przyniosła analiza dokumentów ambasady polskiej przy Watykanie.
– Wydawało mi się, że to polska dyplomacja informowała Stolicę Apostolską o Holokauście. Tymczasem okazało się, że Watykan miał znacznie szybsze, kościelne
źródła informacji. Okazało się też, że polscy dyplomaci
bardzo mocno naciskali na Piusa XII wobec jego milczenia na ten temat, jakby nie biorąc pod uwagę wypowiedzi
papieża na temat zbrodni w Polsce. Materiały archiwalne
przywiezione z Londynu stały się podstawą habilitacji dr.
Libionki, a teraz w dużej mierze na nich bazuje przygotowywana właśnie książka profesorska. – Bez dokumentów,
które odnalazłem dzięki stypendium kwerendalnemu
FNP nie mógłbym prowadzić rzeczowej pracy naukowej
poświęconej Holokaustowi i stosunkowi Polaków do tego
problemu – mówi stanowczo Libionka. Jego badania rzuciły zupełnie nowe światło na relacje polsko-żydowskie
podczas II wojny światowej, na działalność rządu londyńskiego w tym obszarze oraz działalność polskiej dyplomacji w Watykanie.
Nieznana Polonia
Dr Helena Krasowska z Instytutu Slawistyki PAN niedawno otrzymała Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za
rok 2012 w kategorii „Dzieje Polaków na Wschodzie” za
książkę „Mniejszość polska na południowo-wschodniej
Ukrainie”. – Pierwsze dwa rozdziały tej pracy powstały
w oparciu o materiały, które zebrałam podczas pobytów na Ukrainie, finansowanych w ramach programu
KWERENDA – mówi autorka nagrodzonej publikacji.
Był laureatką programu dwukrotnie: w 2007 i 2010 roku.
Odwiedziła tereny Bukowiny, znajdujące się po stronie
ukraińskiej oraz obwody Doniecki i Zaporoski. – Badałam,
Fragment istniejącej w jedynym egzemplarzu kompilacji o charakterze
religijno-dydaktycznym – rękopis, nad którym pracował prof. Tylus.
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skąd się tam wzięli Polacy, ich dylematy tożsamościowe,
stopień znajomości języka polskiego, postrzeganie Polski
– mówi H. Krasowska. Podkreśla, że wcześniej regiony te
nie były badane pod tym względem. Interesował ją stan
prawny mniejszości polskiej, jak się okazuje dość licznej,
i jej organizacje społeczne. Polacy na wschodzie Ukrainy
żyli w rozproszeniu, więc trudno było zachować ciągłość
tożsamości. Tamtejsza Polonia dopiero teraz odkrywa
swoje korzenie. Powstaje tam nowy rodzaj polskiej tożsamości, przeniesionej w gotowej postaci z Polski. Dr
Krasowska podkreśla, że stopień poczucia tożsamości
narodowej Polaków na południowo-wschodniej Ukrainie
jest niższy niż na Bukowinie Karpackiej, gdzie istnieje ciągłość tradycji, języka, kultury i pamięci. Jej pionierskie
badania dają obraz Polonii w terenach, gdzie jej istnienie nie jest obecne w powszechnej świadomości Polaków.
– To był świetny program. – mówi o KWERENDZIE dr H.
Krasowska. – Dzięki środkom z fundacji mogłam spokojnie
i całkowicie oddać się badaniom, poszukiwaniom
w archiwach, nie martwiąc się za co żyć i podróżować.

interesowały prof. Betleja także archiwalia dotyczące
kolekcji kresowych rodów magnackich: Zamojskich,
Potockich, Dzieduszyckich. Materiały dotyczące G.
Briano, zebrane podczas kwerendy stały się podstawą
przygotowywanej obecnie jego książki profesorskiej. Jego
badania wniosły wiele do poznania dziedzictwa polskiego
na Kresach Wschodnich, zwłaszcza w dziedzinie architektury sakralnej oraz jej związków z architekturą zachodnioeuropejską, które krakowski historyk sztuki mocno
podkreśla. Obecnie prof. Betlej pełni funkcję dyrektora
Instytutu Historii Sztuki UJ.

Architektura polska, czyli europejska

Dlaczego zatem zakończono program? – Zaważyło na
tym kila czynników – mówi prof. W. Bolecki. – Fundacja
w ostatnich latach postanowiła zmniejszyć liczbę programów. Mieliśmy ich już około dwudziestu, co powodowało
rozproszenie środków i działalności Fundacji. Wcześniej
próbowaliśmy odpowiadać na poszczególne potrzeby
badaczy. Obecnie chcemy prowadzić tylko kilka bardzo
wyrazistych szerokich programów. Następny powód –
w ostatnich latach powstały trzy nowe instytucje sponsorujące naukę: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju
Humanistyki. Te dwa ostatnie odpowiadają także potrzebom osób, do których skierowana była KWERENDA.
Potrzeba wyjazdu przestaje być autonomicznym zadaniem, a staje się częścią projektu badawczego.

Dr hab. Andrzej Betlej, historyk sztuki z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jest związany z Fundacją na rzecz Nauki
Polskiej co najmniej od 1997 roku, gdy otrzymał stypendium dla młodych naukowców (obecnie: START). W 2001
roku został laureatem KOLUMBA, a w 2005 roku otrzymał stypendium KWERENDA. Dzięki niemu we Włoszech
(Rzym i Modena) i na Ukrainie (Kijów) mógł zbierać materiały, w tym ikonograficzne, dotyczące architektury
jezuickiej na kresach wschodnich oraz fundacji rodzin
magnackich na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej.
Szczególnie interesuje go architektura zakonna.
W Rzymie w Archwium Jezuitów poszukiwał materiałów
dotyczących działalności jezuickiego architekta Giacomo
Briano. Pozostało po nim nie tylko mnóstwo zabytków,
w tym kilka zaprojektowanych przez niego kościołów
na dawnych ziemiach polskich (Łuck, Ostróg, Lwów), ale
także projekty budowli, co jest bardzo rzadkie. W Kijowie

Źródła nie tracą wartości
Świadectwa beneficjentów najwięcej mówią o efektach
programu KWERENDA. Dowodzą, że materiały zebrane
podczas kwerend są wykorzystywane z sukcesem całymi
latami. Zakończone wiele lat temu poszukiwania do dziś
owocują badaniami, odkryciami, artykułami, książkami,
awansami naukowymi.

W ramach dziesięciu edycji KWERENDY FNP sfinansowała
210 wyjazdów do bibliotek i archiwów. Wśród beneficjentów programu najwięcej było humanistów: historyków, historyków sztuki i filologów. Najwięcej laureatów
wywodziło się z uniwersytetów. A wśród tych znacząco
wyróżniały się Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet
Jagielloński. Wielu laureatów zrobiło w tym czasie kariery
naukowe, osiągając wyższe stopnie i pozycję zawodową.
Najciekawszy z efektów jest chyba taki, że zebrane
podczas kwerend finansowanych przez FNP materiały
do dziś przynoszą twórcze rezultaty w polskiej nauce.
I to jest chyba najlepszy powód, by powiedzieć: skutki
KWERENDY, mimo zakończenia programu, wciąż trwają.
Piotr Kieraciński
(redaktor naczelny „Forum Akademickiego”)

Dokument z teczki śledczej Ludwika Świdy ps. „Błysk”, żołnierza
3. Wileńskiej Brygady AK, który znalazł się w obozie w Stalinogorsku,
materiał badawczy dr. hab. Dariusza Roguta.
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