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SZANOWNI
PA¡STWO,
DEAR READER,

Miniony rok by∏ podwójnie znamienny w kontekÊcie nie-

The year 2001 was of major prominence in the not so long

d∏ugich jeszcze dziejów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

history of the Foundation for Polish Science.

Przede wszystkim by∏ to rok jubileuszowy: zamyka∏ on

First of all, it was the jubilee year, marking the tenth

pierwsze dziesi´ciolecie istnienia Fundacji. Okràg∏a

anniversary of FNP. As such, it served as a natural oppor-

rocznica w naturalny sposób owocowa∏a ró˝nymi opinia-

tunity for formulating assessments and opinions on the

mi na temat dotychczasowych doÊwiadczeƒ FNP i oce-

Foundation’s activities during the previous decade, the

nami tego, co w jej dzia∏alnoÊci by∏o udane, a co mniej.

experience gained so far, and its various undertakings,

MieliÊmy przyjemnoÊç us∏yszenia wielu ˝yczliwych s∏ów

some of which were more successful than others. We could

od naszych Wspó∏pracowników, Przyjació∏ i Krytyków.

hear words of praise from our collaborators, friends and

Podnoszono z uznaniem rozmiar subwencji wsàczonych

critics alike. Often mentioned amongst our merits were the

przez Fundacj´ w ciàgu tych dziesi´ciu lat w nauk´ pol-

substantial financial contributions to the field of science

skà. Akcentowano jej zrównowa˝one zainteresowanie

in Poland. Also regarded as commendable was our well-

losami rozmaitych dziedzin, dyscyplin i oÊrodków wie-

balanced interest in various areas of study, disciplines and

dzy, które warto wspieraç, gdy˝ majà ju˝ zas∏ugujàce na

research centres, highly successful and therefore worthy of

uwag´ dokonania. Chwalono jà za bogactwo, wielora-

our support. The Foundation was praised for the multi-

koÊç i wielobarwnoÊç programów, jakie oferowa∏a spo-

tude, multiform and diversity of programmes directed at

∏ecznoÊci naukowej. PodkreÊlano, ˝e w swoich przedsi´-

the scientific community in Poland. It was often pointed

wzi´ciach pozostaje pos∏uszna nie tylko wzorom dzia∏aƒ

out that FNP always acts in keeping with the principles of

sprawnych i efektywnych, ale te˝ konsekwentnie - etycz-

good performance and effectiveness, and at the same time

nym normom ˝ycia naukowego; ˝e jest w tym, co robi,

consistently adheres to ethical standards, which contribute

rzetelna i wiarygodna. OczywiÊcie nie mog∏y nas nie cie-

to its reliability and credibility. Needless to say, we were

szyç takie osàdy; wytwarza∏y one aur´ swego rodzaju od-

happy to hear these many words of praise: they all added

Êwi´tnoÊci wokó∏ spraw Fundacji, stanowiàc zarazem

to the somewhat festive atmosphere so appropriate for a

wyzwanie i podniet´ dla ambicji ludzi, którzy biegiem

jubilee year, but were also a challenge and a stimulus to

tych spraw mieli dalej kierowaç - ju˝ znowu poza czasem

those in charge of the everyday activities that need to be

odÊwi´tnym, w warunkach codziennoÊci.

continued when the celebration is over.

Ale ten odÊwi´tny czas, który powinien tylko radowaç

However, it was not only joy and satisfaction that the

i uskrzydlaç, by∏ g∏´boko zatruty k∏opotami, w jakich znaj-

year 2001 had in store for us. In fact, it was overshadowed
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dowa∏a si´ wtedy Fundacja. Spór toczony przez nas z or-

by the serious problems the Foundation faced at that time.

ganami skarbowymi o rzekome - jak dziÊ wiadomo - nale˝-

Our dispute with the fiscal authorities concerning tax

noÊci podatkowe FNP, wydawa∏ si´ ju˝ przesàdzony na na-

allegedly due from FNP seemed to have been resolved,

szà niekorzyÊç. Odbi∏ si´ on szerokim echem w polskim

and not in our favour.

Êwiecie nauki - i nie ma potrzeby, aby jeszcze raz obja-

That dispute was well known and discussed in the sci-

Êniaç, na czym polega∏. Wystarczy powiedzieç, ˝e przegra-

entific community in Poland; and there is no need to

na w tym sporze oznacza∏aby dla Fundacji pot´˝ny wstrzàs

describe it here again. Suffice it to say, to lose that case

finansowy, naruszajàcy podstawy jej funkcjonowania

would be a shock for the Foundation: to exclude certain

w obecnym kszta∏cie. Nie odst´powa∏ nas niepokój o jej

forms of investment would undermine the very basis of

dalsze losy; musieliÊmy rozwa˝aç wysoce przygn´biajàce

FNP operations. Anxious as we were about the

ewentualnoÊci: radykalne ograniczenie dotychczasowego

Foundation’s future, we had to consider disheartening

pola dzia∏ania, koniecznoÊç rezygnacji z wi´kszoÊci reali-

options such as dramatically limiting the scope of our

zowanych programów, a nawet kres istnienia Fundacji

activities, giving up most of our programmes, and even

w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci. Z trudem i wbrew

closing down the Foundation in the foreseeable future.

sobie próbowaliÊmy oswajaç si´ z myÊlà, ˝e stanie si´ ona

With extreme difficulty and against our will we tried to get

ca∏kiem niepodobna do tej, z którà dotàd si´ z˝yliÊmy.

used to the thought that FNP as we knew it might never be

By∏ wi´c dla nas miniony rok dziwnym splotem satys-

able to operate again.

fakcji z docenionych osiàgni´ç i poczucia gruntownego

Thus, 2001 was a weird mixture of satisfaction from our

i nieuzasadnionego niepowodzenia, które spotka∏o FNP;

achievements, not only successful but also widely appreci-

splotem zadowoleƒ p∏ynàcych z rozpatrywania tego, co

ated, and a profound feeling of injustice: a combination of

wartoÊciowe w jej przesz∏oÊci i g∏´bokiej frustracji, jaka

contentment brought about by past accomplishments, and

nam towarzyszy∏a, gdy usi∏owaliÊmy sobie wyobraziç jej

deep frustration inseparable from any attempts at looking

niepewnà przysz∏oÊç.

into a most uncertain future.

DziÊ, gdy po korzystnym dla Fundacji orzeczeniu Sà-

Today, when we know the ruling of the Supreme Court

du Najwy˝szego odzyskaliÊmy mo˝liwoÊç swobodnego

has been ultimately in favour of the Foundation, we are

planowania jej czasu przysz∏ego, uda∏o si´ ju˝ wygasiç

again able to plan the future freely and without tension.

w sobie niedawne napi´cia. Jednak˝e doÊwiadczenie

However, it seems that it will take a long time to forget that

boleÊnie rozdwojonego ˝ycia, które p´dzi∏a Fundacja

painful split personality experience that was the

w roku zamykajàcym jej pierwszà dekad´, d∏ugo zapew-

Foundation’s lot in the closing year of its first decade of

ne b´dziemy pami´taç.

operation.

31 maja 2002
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Janusz S∏awiƒski
31st May 2002
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■ Przeci´cia wst´gi dokona∏

prof. Janusz S∏awiƒski w asyÊcie
prof. Macieja W. Grabskiego.
■ During the opening ceremony the
ribbon was cut by Professor Janusz
S∏awiƒski, assisted by Professor
Maciej W. Grabski.

■ Dorobek pierwszego
dziesi´ciolecia Fundacji
ukazuje wystawa
„Wspieraç najlepszych”,
która zosta∏a uroczyÊcie
otwarta w Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego
6 czerwca 2002 r.
■ The achievements
of the Foundation during
its first ten years
of operation were
presented in an exhibition
Supporting the Best opened
at Warsaw University
Library on 6th June 2002.

■ WÊród honorowych goÊci w BUW

znaleêli si´ m.in. prof. Maciej ˚ylicz
i dr Joanna Heidtman.
■ The invited guests at the opening ceremony
at Warsaw University Library included
Professor Maciej ˚ylicz and
Dr Joanna Heidtman.
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, istniejàca od 1991 r., jest niezale˝nà i samodzielnà finansowo instytucjà typu non-profit, której misjà jest wspieranie nauki. Podstaw´ dzia∏ania Fundacji stanowi Ustawa o fundacjach oraz w∏asny statut.
Statutowe cele Fundacji obejmujà:
• wspieranie uznanych przez Êrodowisko naukowców i zespo∏ów badawczych pracujàcych w tych
obszarach nauki, które posiadajà znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej mi´dzynarodowego presti˝u,
• wspieranie transferu polskich osiàgni´ç naukowych do praktyki gospodarczej,
• wspieranie inicjatyw inwestycyjnych s∏u˝àcych nauce w Polsce.
Przyznawanie subwencji na wszystkie te cele odbywa si´ w drodze konkursów, zgodnie z ustanawianymi corocznie programami dzia∏ania. Od decyzji rozstrzygajàcych konkursy nie przys∏uguje
odwo∏anie.

The Foundation for Polish Science was established in 1991. It is an independent, self-sufficient,
non-profit making organisation, whose objective has been defined as supporting the science sector. It operates on the basis of the Law on Foundations, and its own statute.
The statutory aims of the Foundation include:
• aiding recognised scholars and research teams whose research is connected with areas of major
importance for the technological, cultural and economic development of Poland, contributing to
its international prestige;
• easing the transfer of innovative technologies to industry and business; and
• supporting investment projects facilitating the development of science in Poland.
FNP grants aimed at the above are awarded on a competitive basis, in keeping with relevant action
plans adopted annually. All decisions in this respect are final, and there is no right of appeal.

6

RAPORT ROCZNY 2001

W¸ADZE FUNDACJI
NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
FNP AUTHORITIES
RADA FUNDACJI
THE COUNCIL OF THE FOUNDATION
(kadencja od 1.09. 2000 do 31.08. 2003)
term of office from 1 September 2000
to 31 August 2003)
Przewodniczàcy Rady
Council Chairman
Prof. Janusz S∏awiƒski
Wiceprzewodniczàcy Rady
Deputy Chairman
Prof. Andrzej K. Tarkowski
Cz∏onkowie Rady
Council Members
Prof. Jan Gaw´cki
Prof. Janina Jóêwiak

■ Rada FNP (od lewej): prof. prof. J. Jóêwiak, A. Szczeklik,

J. S∏awiƒski (siedzi), A. K. Tarkowski
oraz (wy˝ej) K. St´pieƒ, J. Wróbel, J. Gaw´cki.
■ Members of the FNP Council (from left):
Professors J. Jóêwiak, A. Szczeklik, J. S∏awiƒski (seated)
and A. K. Tarkowski; (top row) K. St´pieƒ, J. Wróbel
and J. Gaw´cki.

Prof. Kazimierz St´pieƒ
Prof. Andrzej Szczeklik
Prof. Jerzy Wróbel

ZARZÑD FUNDACJI
THE EXECUTIVE BOARD
Prezes Zarzàdu
President of the Board, Executive Director
Prof. Maciej W∏adys∏aw Grabski
Wiceprezes Zarzàdu/Deputy President
Prof. Marian Grynberg
■ Zarzàd FNP (od lewej): dr T. Perkowski, prof. M. W. Grabski,

Wiceprezes Zarzàdu/Deputy President
Dr Tomasz Perkowski

prof. M. Grynberg.
■ Members of the FNP Board (from left): Dr T. Perkowski,

Professor M. W. Grabski and Professor M. Grynberg.
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■ „Rodzinne zdj´cie” ca∏ego zespo∏u Fundacji, maj 2002.
■ ‘A family photograph’ of the FNP team, May 2002.

OD REDAKCJI
FROM THE EDITORS

W

niniejszej publikacji prezentujemy dzia∏alnoÊç Fundacji w roku 2001
w sposób nieco odmienny ni˝ w poprzednich latach. Cz´Êç pierwsza Raportu zawiera zwi´z∏e informacje o realizowanych w ciàgu roku programach subwencjonowania nauki wraz z listami laureatów i beneficjentów;
w drugiej prezentujemy teksty ukazujàce sylwetki kilku spoÊród wyró˝nionych przez nas naukowców, a tak˝e refleksje naszych stypendystów z ich
pobytów na sta˝ach naukowych za granicà. Cz´Êç trzecia to skrót obu
poprzednich rozdzia∏ów w t∏umaczeniu na j´zyk angielski.
Na koƒcu publikacji znajduje si´ sprawozdanie finansowe wraz z opinià
badajàcych je audytorów z KPMG Polska Audyt Sp.z o.o., w wersji polskiej i angielskiej.

T

his Annual Report presents information on the Foundation’s activities in
2001. Its layout and content differ from those of previous reports: Part
One contains brief notes on grant-giving programmes in the field of science along with lists of prize-winners/beneficiaries; Part Two presents profiles of some of our grantees, as well as opinions and comments by those
who have completed their research abroad. The English language version
of the above chapters can be found on pp. 59 - 68.
The final part consists of FNP financial statements along with the auditor’s opinion issued by KPMG Polska Audyt Sp.z o.o. For the English language version see pages 75-78.
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LIST PREZESA ZARZÑDU FUNDACJI

SZANOWNI
PA¡STWO,

R

ok 2001 by∏ dla nas kolejnym, czwartym ju˝ rokiem

∏àczna kwota wynios∏a 81,4 mln z∏ (rys. 1). Kryzys

zdominowanym sporem z instancjami podatkowy-

pog∏´bi∏o wymuszone decyzjami Izby Skarbowej

mi i borykaniem si´ z jego nast´pstwami, a wynika-

ograniczenie wykorzystywanych dotàd narz´dzi fi-

jàca stàd niepewnoÊç o dalsze losy Fundacji nie

nansowych do lokat bankowych, co sta∏o si´ szcze-

sprzyja∏a radosnemu Êwi´towaniu przypadajàcego

gólnie bolesne w sytuacji malejàcej ich rentowno-

wówczas jubileuszu 10-lecia jej istnienia.

Êci. Odbi∏o si´ to bezpoÊrednio na dochodach Fun-

Uchwalony przez Rad´ Fundacji jesienià 2000 r.
program na rok 2001 zak∏ada∏ zarówno cz´Êciowo

dacji, a tym samym na mo˝liwoÊci finansowania
programów.

pozytywny wyrok Naczelnego Sàdu Administracyj-

Powsta∏a sytuacja zosta∏a przedstawiona spo-

nego w sporze Fundacji z Izbà Skarbowà w War-

∏ecznoÊci naukowej w szeroko upowszechnionym

szawie, jak te˝ uzyskanie pewnych niewielkich

LiÊcie Otwartym z 16 lutego 2001 r., podpisanym

wp∏ywów przewidzianych Ustawà o komercjalizacji

wspólnie przez przewodniczàcego Rady FNP

i prywatyzacji z dn. 29 marca 2000 r. Oszacowane

i prezesa Zarzàdu Fundacji. Na posiedzeniu

na tej podstawie dochody Fundacji pozwala∏y na

w dniu 23 marca 2001 r. Rada i Zarzàd Fundacji

przyj´cie, ˝e decyzje subwencyjne b´dà mog∏y

stan´∏y przed koniecznoÊcià rozstrzygni´cia trud-

w 2001 r. osiàgnàç kwot´ 29,5 mln z∏, przy przewi-

nego dylematu: czy znacznie zmniejszyç przewidy-

dywanym stopniu wykorzystania tych decyzji przez

wanà na wydatki programowe roku 2001 kwot´

beneficjentów na poziomie 23,2 mln z∏.

23,2 mln z∏, czy te˝ alternatywnie - zachowujàc

Ca∏kowicie niekorzystne dla Fundacji orzecze-

przyj´ty wczeÊniej poziom subwencjonowania na-

nie Naczelnego Sàdu Administracyjnego z dnia 26

uki zapoczàtkowaç tym samym kilkuletni proces

stycznia 2001 r. spowodowa∏o drastyczne ograni-

stopniowej samolikwidacji Fundacji. Zdecydowa-

czenie jej mo˝liwoÊci finansowych, pog∏´biajàc ne-

no si´ na rozwiàzanie poÊrednie. Poziom planowa-

gatywny trend zapoczàtkowany w 1998 r. w nast´p-

nych na rok 2001 decyzji subwencyjnych obni˝ono

stwie ówczesnej decyzji Izby Skarbowej. Stopnio-

wi´c o 38% - do kwoty 18,2 mln z∏, a planowane

we zmniejszanie si´ wartoÊci aktywów stanowiàcych baz´ dochodów Fundacji spowodowane by∏o
sukcesywnym op∏acaniem naliczonych przez Izb´
Skarbowà podatków za lata 1995-1998*, których

10

* W roku 1998 zap∏acono zgodnie z kolejnymi decyzjami Izby
Skarbowej 1 896 276,90 z∏, w 1999 - 51 979 108 z∏, a w roku
2001 - po niekorzystnym dla fundacji wyroku NSA - 27 522
901,30 z∏; w kwotach tych wi´kszoÊç stanowi∏y odsetki karne.
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wydatki statutowe o 7% - do kwoty 21,5 mln z∏.

jazdy m∏odszych pracowników naukowych na kon-

Ró˝nica mi´dzy tymi kwotami wynika∏a z koniecz-

ferencje zagraniczne. Poza tym opracowano kolej-

noÊci sfinansowania decyzji subwencyjnych, pod-

ne programy stypendialne, które wprowadzone zo-

j´tych w poprzednich latach, a jeszcze nieskonsu-

sta∏y do programu na rok 2002. Sà to krajowe sty-

mowanych przez beneficjentów. Tym samym za-

pendia wyjazdowe oraz

planowano deficyt o wysokoÊci 4,4 mln z∏, w wi´c

stypendia na kwerendy

dopuszczono mo˝liwoÊç ok. 2% uszczuplenia po-

zagraniczne. Pierwsze

siadanych funduszy. Zarzàd Fundacji oczekiwa∏,

z nich majà na celu

˝e deficyt ten zostanie w ciàgu roku skompenso-

zwi´kszenie mobilnoÊci

wany wp∏ywami z procesu prywatyzacji, co jednak

m∏odych

nie nastàpi∏o. Konieczne ograniczenie wydatków

poprzez umo˝liwienie

programowych przeprowadzone zosta∏o kosztem

im odbywania kilkumie-

znacznej redukcji nak∏adów na programy MILAB,

si´cznych pobytów ba-

TECHNE, CERBER i SUBIN.

dawczych w wiodàcych oÊrodkach naukowych

„ Niekorzystny
dla Fundacji
bieg spraw
zosta∏
odwrócony.

naukowców

„

W tych trudnych warunkach, pog∏´bionych do-

w Polsce, a drugie przyznawane sà uczonym (bez

datkowo finansowymi nast´pstwami wydarzeƒ 11

ograniczenia wieku) na prowadzenie kwerend bi-

wrzeÊnia, Fundacja uzyska∏a w 2001 r. dochody

bliotecznych i archiwalnych za granicà.

ni˝sze od planowanych. Chocia˝ wykorzystanie

Pomimo pomyÊlnego wykonania za∏o˝eƒ pro-

przyznawanych subwencji by∏o równie˝ ni˝sze od

gramowych oraz poszerzenia obszaru dzia∏alnoÊci

przewidywaƒ, gdy˝ na realizacj´ programów

o nowe programy, niepewna sytuacja finansowa

wydatkowano ∏àcznie 18,9 mln z∏ (g∏ównà przyczy-

i wywo∏ane nià niejasne perspektywy na przy-

nà sà skomplikowane procedury przetargowe obowiàzujàce beneficjentów, co spowodowa∏o, ˝e

Rys. 1.

cz´Êç zawartych umów zostanie zrealizowana w
Wp∏yw zap∏aconych podatków na wartoÊç aktywów FNP

nast´pnym roku), obni˝ono równie˝ koszty biura,
to jednak strata finansowa netto wynios∏a 4,9 mln

300

z∏, a wi´c by∏a o 500 tys. z∏ wy˝sza od za∏o˝onej

250

Trzeba podkreÊliç, ˝e pomimo tych trudnoÊci
i ograniczeƒ uda∏o si´ nie pomniejszyç Êrodków
przeznaczonych na programy stypendialne, bezpoÊrednio i poÊrednio wspierajàce ludzi m∏odych,

Aktywa (mln z∏)

w programie.

200
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a nawet rozszerzono ich ofert´, zgodnie z zapoczàtkowanà kilka lat temu politykà kierowania na
ten cel coraz wi´kszych Êrodków. W 2001 r., odpowiadajàc na postulat Êrodowiska naukowego, przed∏u˝ono o rok stypendia krajowe dla m∏odych na-
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za∏o˝.
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Programy

ukowców, rozszerzono stypendia zagraniczne dla
m∏odych doktorów o mo˝liwoÊç ubiegania si´

sz∏oÊç spowodowa∏y, ˝e rok 2001 nale˝a∏ niewàt-

przez nich po powrocie do kraju o grant wspoma-

pliwie do najtrudniejszych w dotychczasowej hi-

gajàcy, uruchomiono te˝ program wspierajàcy wy-

storii Fundacji. Jak wynika z danych przedstawio-
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nych na rys.1 wartoÊç nominalna aktywów Funda-

Aczkolwiek wydarzenie to nastàpi∏o ju˝ po za-

cji spad∏a pod koniec roku 2001 do poziomu roku

mkni´ciu roku 2001, to jednak jego znaczenie dla

1994, co po uwzgl´dnieniu realnej wartoÊci pie-

Fundacji jest na tyle zasadnicze, ˝e nie mo˝na by-

niàdza wskazuje na rzeczywistà wielkoÊç poniesio-

∏o go pominàç w obecnym Raporcie. Po okresie

nej szkody.

zastoju b´dziemy mogli powróciç do optymalnego

Dzisiaj, w chwili oddawania niniejszego Rapor-

dla stabilnoÊci Fundacji lokowania funduszy, przy-

tu do druku ju˝ wiemy, i˝ niekorzystny dla Funda-

wrócona zosta∏a nam te˝ wiara w rozsàdek prawa

cji bieg spraw zosta∏ odwrócony. W wyniku wystà-

i sens uczciwego dzia∏ania. Korzystam z tej okazji,

pienia Rzecznika Praw Obywatelskich o rewizj´

by z∏o˝yç goràce podzi´kowania tym wszystkim,

nadzwyczajnà orzeczenia NSA, Sàd Najwy˝szy

których màdroÊç, wiedza i zaanga˝owanie przyczy-

wyrokiem z dnia 6 czerwca 2002 r. przyzna∏

ni∏y si´ do tego sukcesu. Dzi´kujemy równie˝ za

w sporze z Izbà Skarbowà racj´ stanowisku Fun-

przys∏ane nam niezliczone gratulacje w powodu

dacji. Pomimo i˝ procedura prawna nie zosta∏a

wygrania sprawy. Gratulacje te, podobnie jak listy

jeszcze zakoƒczona, w nast´pstwie tego wyroku

poparcia sprzed roku, sà dla nas widocznym dowo-

urz´dy skarbowe ju˝ rozpocz´∏y zwracanie Fun-

dem tego, ˝e dzia∏alnoÊç Fundacji cieszy si´ zrozu-

dacji nies∏usznie pobranego podatku wraz z na-

mieniem, uznaniem i poparciem spo∏ecznoÊci, na

le˝nymi odsetkami.

rzecz której pracujemy. A to zobowiàzuje.

Maciej W. Grabski
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DZIA¸ALNOÂå
PROGRAMOWA FUNDACJI
W ROKU 2001

W

roku 2001 Fundacja realizowa∏a kilkanaÊcie programów, wÊród których znalaz∏y si´ konkursy sta∏e, adresowane do naukowców indywidualnych, takie jak NAGRODA FNP i SUBSYDIA PROFESORSKIE, ponadto szeÊç programów stypendialnych, z których dwa przeznaczone by∏y dla naukowców zagranicznych. Pozosta∏e osiem programów wieloletnich dotyczy∏o m.in. wspierania
warsztatów naukowych, subwencjonowania wydawnictw, czy wspierania transferu technologii.
Fundacja wspó∏finansowa∏a tak˝e prace nad nowà edycjà S∏ownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego Fundacji KoÊciuszkowskiej. Ponadto zainicjowa∏a i sfinansowa∏a program badawczy „M∏ody naukowiec”, poÊwi´cony ewaluacji w∏asnego programu stypendialnego oraz uwarunkowaniom karier m∏odych naukowców.
Na dzia∏alnoÊç programowà wydatkowano w roku sprawozdawczym kwot´ 18,9 mln z∏.
Oto wydatki statutowe w roku 2001:
Programy bie˝àce
Nagroda FNP
Subsydia profesorskie
Stypendia krajowe dla m∏odych naukowców
Stypendia zagraniczne dla doktorów
Stypendia dla naukowców z Europy Ârodkowowschodniej
Stypendium im. A. von Humboldta
Stypendium w SSEES
Stypendia konferencyjne
MILAB
TECHNE
SUBIN
Monografie
Wydawnictwa
Sk∏adki dla towarzystw naukowych i Nagroda im. Bia∏kowskiego
Eksploratorium Integracji Europejskiej
Konferencje FNP
Program badawczy „M∏ody naukowiec”
S∏ownik Fundacji KoÊciuszkowskiej

377.015,95 z∏
2.998.972,42 z∏
2.669.935,78 z∏
1.267.722,88 z∏
195.255,68 z∏
34.160,95 z∏
107.810,60 z∏
600.000,00 z∏
2.441.197,16 z∏
237.189,64 z∏
1.540.279,26 z∏
277.522,09 z∏
313.819,40 z∏
48.652,38 z∏
160.000,00 z∏
146.563,28 z∏
50.000,00 z∏
202.601,20 z∏

Programy z lat ubieg∏ych
TRAKT (1999)
ARCHEO (2000)
TECHNO (2000)
CERBER (2000)
Pozosta∏e

82.210,25 z∏
904.322,98 z∏
2.250.444,05 z∏
1.972.802,65 z∏
8.552,87 z∏
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NAGRODY
I SUBSYDIA
PROFESORSKIE
NAGRODA FNP
Jest to indywidualna nagroda dla wybitnych polskich uczonych za szczególne osiàgni´cia i odkrycia naukowe, przyznawana w czterech g∏ównych dziedzinach nauki. Jej wysokoÊç w 2001 r.
wynios∏a 60 tys. z∏. Nagroda ta, przyznana w 2001 r. ju˝ po raz dziesiàty, uznawana jest za najpowa˝niejszà nagrod´ naukowà w Polsce.
Laureatami tej nagrody zostali:
• w dziedzinie nauk humanistycznych i spo∏ecznych
prof. dr hab. Stefan Swie˝awski, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
za dzie∏o „Dzieje europejskiej filozofii klasycznej”, stanowiàce donios∏y wk∏ad w badania nad
przemianami europejskiej myÊli filozoficznej antyku i Êredniowiecza;
• w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych
prof. dr hab. Maciej Gliwicz z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego
za wykazanie roli drapie˝nictwa w kszta∏towaniu historii ˝ycia i zachowaƒ zwierzàt;
• w dziedzinie nauk Êcis∏ych
prof. dr hab. Ludomir Newelski z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wroc∏awskiego
za prace w dziedzinie logiki matematycznej stanowiàce prze∏om w teorii modeli oraz w algebrze;
• w dziedzinie nauk technicznych
prof. dr hab. Micha∏ Kleiber z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
za opracowanie nowych metod analizy i optymalizacji w nieliniowej termomechanice cia∏
odkszta∏calnych.

SUBSYDIA PROFESORSKIE
Trzyletnie znaczàce subsydia finansowe na intensyfikowanie ju˝ prowadzonych prac lub podejmowanie nowych kierunków badaƒ przyznawane sà co roku przez Fundacj´ 15 wybitnym
uczonym z okreÊlonego obszaru nauki. Laureaci wy∏aniani sà w drodze kilkustopniowego zamkni´tego konkursu.
Czwarta edycja konkursu obj´∏a nauki techniczne. Ka˝dy z jego laureatów otrzyma w ciàgu
3 lat ∏àcznie 225 tys. z∏.
Oto lista laureatów konkursu:
Prof. dr hab. in˝. Krzysztof Abramski
Politechnika Wroc∏awska, Instytut Telekomunikacji i Akustyki
Koherentnie pompowane wzmacniacze Êwiat∏owodowe, lasery
Êwiat∏owodowe i mikrolasery

Prof. dr hab. in˝. Marian P. Kaêmierkowski
Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania
i Elektroniki Przemys∏owej
Nowe strategie sterowania energooszcz´dnych przekszta∏tników PWM

Prof. dr hab. in˝. Andrzej Czy˝ewski
Politechnika Gdaƒska, Katedra In˝ynierii Dêwi´ku i Obrazu
Rozwój koncepcji i zastosowaƒ inteligentnych technik
multimedialnych

Prof. dr hab. in˝. Micha∏ Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Zak∏ad Metod Komputerowych
Modelowanie i symulacja komputerowa z∏o˝onych zagadnieƒ nieliniowej termomechaniki z uwzgl´dnieniem efektów losowych
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■ Grupa laureatów czwartej edycji

■ Z uroczystoÊci wr´czenia Nagród FNP

2001 na Zamku Królewskim w Warszawie.
■ The awarding of the 2001 FNP Prizes

„Subsydiów profesorskich”,
czerwiec 2001.
■ Winners of the fourth Scholar
Grants competition, June 2001.

at the Royal Castle in Warsaw.
■ Prymas Polski, kard. Józef Glemp sk∏ada

gratulacje prof. M.Kleiberowi,
któremu towarzyszy ma∏˝onka.
■ The Polish Primate Cardinal Józef Glemp
congratulates Professor M. Kleiber,
who was accompanied by his wife.

■ W imieniu nieobecnego

prof. S. Swie˝awskiego
Nagrod´ FNP odebra∏a córka,
p. Helena Deskur.
■ The FNP Annual Prize awarded
to Professor S. Swie˝awski was
received by his daughter,
Ms Helena Deskur, on his behalf.
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Prof. dr hab. in˝. Ma∏gorzata Kujawiƒska
Politechnika Warszawska,
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Rozwój optonumerycznych metod pozyskiwania danych

Prof. dr hab. in˝. Roman S∏owiƒski
Politechnika Poznaƒska,
Instytut Informatyki
Aktywne systemy informatyczne dla wspomagania decyzji

Prof. dr hab. in˝. Krzysztof J. Kurzyd∏owski
Politechnika Warszawska, Zak∏ad Projektowania Materia∏ów
Wp∏yw procesów zachodzàcych na powierzchni zewn´trznej na
w∏aÊciwoÊci materia∏ów: mikropróbki i elementy z nanomateria∏ów

Prof. dr hab. in˝. Gwidon Szefer
Politechnika Krakowska,
Instytut Mechaniki Budowli
Procesy deformacji i napr´˝eƒ w nanostrukturach materialnych

Prof. dr hab. in˝. Krzysztof Malinowski
Politechnika Warszawska,
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Hierarchiczne i rozproszone mechanizmy koordynacji
do dynamicznego ustalania cen za ruch w sieci Internet

Prof. dr hab. in˝. Zenon Waszczyszyn
Politechnika Krakowska,
Instytut Metod Komputerowych
w In˝ynierii Làdowej
Stosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zagadnieƒ
in˝ynierii làdowej i wodnej

Prof. dr hab. in˝. Jaros∏aw Mikielewicz
Instytut Maszyn Przep∏ywowych PAN, Gdaƒsk
Zak∏ad Termodynamiki
Teoretyczne i eksperymentalne badania pól pr´dkoÊci spalin w modelach elektrofiltrów celem optymalizacji procesu odpylania
Prof. dr hab. in˝. Micha∏ Mrozowski
Politechnika Gdaƒska, Katedra Techniki Mikrofalowej
i Telekomunikacji Optycznej
Elektrodynamika obliczeniowa dla projektowania urzàdzeƒ
szybkich cyfrowych sieci bezprzewodowych nowej generacji

Prof. dr hab. in˝. W∏adys∏aw K. W∏osiƒski
Politechnika Warszawska,
Instytut Technologii Materia∏owych
Badania podstaw procesów spajania materia∏ów zaawansowanych
Prof. dr hab. in˝. Piotr Wolaƒski
Politechnika Warszawska,
Instytut Techniki Cieplnej
Kontrolowane spalanie w silnikach

Prof. dr hab. in˝. Antoni Niederliƒski
Politechnika Âlàska, Instytut Automatyki
Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji za pomocà
metod programowania w logice

POLSKIE HONOROWE
STYPENDIUM NAUKOWE IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA
To stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na prowadzenie badaƒ w Polsce przyznawane jest na wniosek polskiej instytucji lub polskiego uczonego.
W kolejnej edycji konkursu stypendium takie, w wysokoÊci 8 tys. z∏ miesi´cznie, uzyskali:
• Prof. Horst Lange-Bertalot z Uniwersytetu Goethego we
Frankfurcie nad Menem, zaproszony do Instytutu Nauk o Morzu
na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeciƒskiego,

• Prof. Robert Arthur Schwarzer z Politechniki w Clausthal,
zaproszony na pobyt w Instytucie Metalurgii i In˝ynierii
Materia∏owej PAN w Krakowie,

• Prof. Manfred Denker z Uniwersytetu w Getyndze, zaproszony
na pobyt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Miko∏aja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Matematycznym
PAN w Warszawie,

• Prof. Karl Gerd Rudolph z Uniwersytetu w Lipsku,
zaproszony przez naukowców z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
w Warszawie.

• Prof. Peter Hänggi z Uniwersytetu w Augsburgu, zaproszony
do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Âlàskiego,
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PROGRAMY STYPENDIALNE
STYPENDIA KRAJOWE
DLA M¸ODYCH NAUKOWCÓW
Jest to roczne stypendium dla najzdolniejszych m∏odych naukowców z dorobkiem udokumentowanym publikacjami. Co roku otrzymuje je ok. 100 osób. Od edycji 2001 r. stypendyÊci majà mo˝liwoÊç ubiegania si´ o przed∏u˝enie stypendium na drugi rok.
W dziewiàtej edycji konkursu przyznano a˝ 126 stypendiów, ka˝de w wysokoÊci 20 tys. z∏.
Oto lista laureatów dziewiàtej edycji konkursu:
stypendysta
dziedzina
instytucja

Wies∏aw Babik

Krzysztof Belczyƒski

Agnieszka Cz∏onkowska

Katarzyna Gilarek

fizyka
Centrum Astronomiczne
im. Miko∏aja Kopernika PAN,
Warszawa

farmakologia
Akademia Medyczna,
Warszawa

socjologia
Uniwersytet Jagielloƒski

Jacek Górecki
Agata Czy˝

biologia
Uniwersytet Jagielloƒski

Zuzanna Bielec

Renata Bachorczyk

klimatologia
Uniwersytet Âlàski

biologia
Instytutu Biochemii i Biofizyki
PAN, Gdaƒsk

in˝ynieria materia∏owa
Akademia Górniczo-Hutnicza

Grzegorz Bobiƒski

Justyna Dàbkowska

matematyka
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika

filologia
Katolicki Uniwersytet
Lubelski

Roman Bochenek

Winicjusz Drozdowski

in˝ynieria procesowa
Politechnika Rzeszowska

fizyka
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika

Micha∏ Greszta

Monika Badura
botanika
Uniwersytet Gdaƒski

Piotr Baƒski
filologia angielska
Uniwersytet Warszawski

prawo
Uniwersytet Âlàski

Mariusz Górniak
archeologia
Uniwersytet Jagielloƒski

August Grabski
historia
˚ydowski Instytut Historyczny

ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Sylwia Baraƒska

Nikodem BoƒczaTomaszewski

Andrzej Dziembowski

Daniel Gryko

biologia
Uniwersytet Gdaƒski

historia
Uniwersytet Warszawski

biologia molekularna
Uniwersytet Warszawski

chemia
Instytut Chemii Organicznej
PAN, Warszawa

Jacek Baraƒski

Maciej Bujak

Wojciech Franus

energetyka
Politechnika Gdaƒska

chemia
Uniwersytet Opolski

geologia
Politechnika Lubelska

Stanis∏awa Bazan-Socha

Magdalena Chadziƒska

Mariusz Ga∏kowski

medycyna
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego

medycyna
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego

zoologia
Uniwersytet Jagielloƒski

in˝ynieria materia∏owa
Politechnika Cz´stochowska

Anna Jakomulska

Wojciech Cwalina

Pawe∏ Garbacz

geografia
Uniwersytet Warszawski

psychologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski

logika
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Anna Jakubowska

Micha∏ Czakon

El˝bieta Gawin

fizyka
Uniwersytet Âlàski

biomechanika
Politechnika Wroc∏awska

Waldemar Bednarski
fizyka
Instytut Fizyki Molekularnej
PAN, Poznaƒ

Tomasz Guzik

medycyna
Pomorska Akademia
Medyczna, Szczecin
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Agata Jakubowska

Jolanta Klukowska

Micha∏ Kuziak

Ma∏gorzata Marciniak

historia sztuki
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

zootechnika
Akademia Rolnicza
im. Augusta Cieszkowskiego,
Poznaƒ

filologia
Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna,
S∏upsk

chemia
Uniwersytet Marii CurieSk∏odowskiej

Roman Kwiecieƒ

Szymon Mercik
fizyka
Politechnika Wroc∏awska

Pawe∏ Ja∏oszyƒski
biologia
Zak∏ad Genetyki Cz∏owieka
PAN, Poznaƒ

Krzysztof Kluza
ekonomia
Szko∏a G∏ówna Handlowa

prawo
Uniwersytet Marii CurieSk∏odowskiej

S∏awa Janczewska

Jerzy Kociatkiewicz

Mariusz Lisowski

medycyna
ICMDiK PAN, Warszawa

zarzàdzanie
Szko∏a Nauk Spo∏ecznych
IFiS PAN, Warszawa

fizyka
Uniwersytet Âlàski

Maciej Michalski

Jacek Jaworski
biologia
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej
PAN, Warszawa

Monika Milewska
Adam ¸uczak

Piotr Koprowski
biologia molekularna
Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN, Warszawa

Dariusz Jemielniak

telekomunikacja
Politechnika Poznaƒska

historia
Szko∏a Nauk Spo∏ecznych
IFiS PAN, Warszawa

Marcin ¸ukowiak

Barbara Mochejska

elektrotechnika
Politechnika Poznaƒska

astronomia
Centrum Astronomiczne
im. Miko∏aja Kopernika PAN,
Warszawa

zarzàdzanie
Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania im.
L. Koêmiƒskiego, Warszawa

Marek Kornat

Konrad J´drzejewski

Pawe∏ Kostka

chemia
Instytut Chemii Organicznej
PAN, Warszawa

elektronika
Politechnika Warszawska

mechanika
Politechnika Âlàska

Pawe∏ Mackiewicz

Elwira Kaczyƒska

Piotr Kowalski

biologia
Uniwersytet Wroc∏awski

filologia
Uniwersytet ¸ódzki

matematyka
Uniwersytet Wroc∏awski

S∏awomir Maçkowiak

Mateusz Kapustka

Maciej Kozak

telekomunikacja
Politechnika Poznaƒska

historia sztuki
Uniwersytet Wroc∏awski

chemia
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

historia
Instytut Historii PAN,
Warszawa

filologia
Uniwersytet Gdaƒski

Robert ¸ysek

Sebastian Maçkowski

Piotr Mucha
matematyka
Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Murzyn
biofizyka
Uniwersytet Jagielloƒski

Marcin Mycko
medycyna
Akademia Medyczna,
¸ódê

Daniel Krowarsch

fizyka
Instytut Fizyki PAN,
Warszawa

biochemia
Uniwersytet Wroc∏awski

Mariusz Malinowski

biochemia
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN, Warszawa

informatyka
Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN, Poznaƒ

Anna Krzyszowska-Wypustek

elektrotechnika
Politechnika Warszawska

Arkadiusz Olech

historia
Uniwersytet Wroc∏awski

Mariusz Adam Malinowski

astronomia
Uniwersytet Warszawski

Tomasz Klimczuk

Roman Krzywy

fizyka
Politechnika Gdaƒska

filologia
Uniwersytet Warszawski

Marcin Karas
filozofia
Uniwersytet Jagielloƒski

Marta Kasprzak

historia
Akademia Âwi´tokrzyska - filia
w Piotrkowie Trybunalskim

Zbigniew Ma∏olepszy
Martin Kukwa
biologia
Uniwersytet Gdaƒski
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geologia
Uniwersytet Âlàski

Marcin Nowotny

W∏odzimierz Olszaniec
filologia
Uniwersytet Warszawski
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■ Z uroczystoÊci

stypendialnej
na Zamku Królewskim
w Warszawie,
marzec 2001.
■ The grant-giving

ceremony
at the Royal Castle
in Warsaw, March 2001.

■ Prof. J. S∏awiƒski wr´cza

stypendium krajowe;
obok - prof. M. W. Grabski.
■ Professor S∏awiƒski presents
an award grant; on the left
is Professor M. W. Grabski.
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Borys OÊmia∏owski

Anna Sip

Bart∏omiej Szafran

Sebastian Wojciechowski

chemia
Akademia TechnicznoRolnicza, Bydgoszcz

biotechnologia
Akademia Rolnicza
im. Augusta Cieszkowskiego,
Poznaƒ

fizyka
Akademia Górniczo-Hutnicza

politologia
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Robert Pajdo

Krzysztof Szczerski

medycyna
Uniwersytet Jagielloƒski
Collegium Medicum

Daria S∏owik

nauki polityczne
Uniwersytet Jagielloƒski

biologia
Uniwersytet Warszawski

Mariusz Âwiàder

Marcin Pauk

Marcin Smaga

historia
Uniwersytet Warszawski

prawo
Uniwersytet Jagielloƒski

Magdalena Pecul

Miko∏aj Soko∏owski

chemia
Uniwersytet Warszawski

filologia
Instytut Badaƒ Literackich
PAN, Warszawa

farmakologia
Akademia Medyczna,
Lublin

Jacek Tabor

Marcin Piàtek
biologia
Instytut Botaniki im.
W. Szafera PAN, Kraków

Arkadiusz So∏tysiak
antropologia
Uniwersytet Warszawski

Piotr Wierzchoƒ

Wojciech Sowa

ogrodnictwo
Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa, Skierniewice

filologia
Uniwersytet Jagielloƒski

chemia
Uniwersytet Gdaƒski

historia
Uniwersytet Warszawski

Rafa∏ Wójciak
nauki przyrodnicze
Akademia Rolnicza
im. Augusta Cieszkowskiego,
Poznaƒ

filologia
Uniwersytet Âlàski

Robert Wysocki
filologia
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

Joanna Wietrzyk
Pawe∏ Sowiƒski

archeologia
Instytut Archeologii
i Etnologii PAN, Kraków

Katarzyna Wyrwas
Anita Weber-Weller
geologia
Uniwersytet Wroc∏awski

Joanna Pu∏awska

Sylwia Rodziewicz-Motowid∏o

matematyka
Uniwersytet Jagielloƒski

Marcin Wo∏oszyn

biologia
Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN,
Wroc∏aw

genetyka
Uniwersytet Wroc∏awski

Joanna Zajàc
filologia
Uniwersytet Jagielloƒski

Magdalena Zawis∏awska
filologia
Uniwersytet Warszawski

Robert Stefanicki
Ewa Rudnicka
filologia
Uniwersytet Warszawski

prawo
Uniwersytet Wroc∏awski

Ma∏gorzata Sterna
Arkady Rzegocki
historia
Uniwersytet Jagielloƒski

informatyka
Politechnika Poznaƒska

fizyka
Politechnika Wroc∏awska

Konrad Zdanowski

ekonomia
Wy˝sza Szko∏a Handlu
i Finansów Mi´dzynarodowych,
Warszawa

biofizyka
Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN, Warszawa

Ewa Zgrabczyƒska
Wojciech Wiszniewski

Agnieszka St´pieƒ
Grzegorz S´k

Dariusz Winek

nauki rolnicze
Instytut Rozrodu Zwierzàt
i Badaƒ ˚ywnoÊci PAN,
Olsztyn

Marek Siemiàtkowski

genetyka
Instytut Matki i Dziecka,
Warszawa

Robert ˚arnowski
Roman Wojciechowski

farmakologia
Instytut Psychiatrii
i Neurologii, Warszawa

Aleksander St´pkowski

chemia
Politechnika ¸ódzka

prawo
Uniwersytet Warszawski

Grzegorz Wojciechowski

Halina Sienkiewicz-Jarosz

Tomasz Str´k

farmakologia
Instytut Psychiatrii
i Neurologii, Warszawa

mechanika
Politechnika Poznaƒska
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biologia
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

chemia
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

botanika
Akademia Rolnicza,
Wroc∏aw
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STYPENDIA ZAGRANICZNE
DLA M¸ODYCH DOKTORÓW
Stypendia te umo˝liwiajà m∏odym polskim uczonym odbycie podoktorskich sta˝y (od 6 do 12
miesi´cy) w najlepszych oÊrodkach naukowych Êwiata. WysokoÊç stypendiów odpowiada wysokoÊci stypendiów postdoc przyznawanych w zagranicznych oÊrodkach.
Od edycji 2001 r. stypendyÊci po powrocie ze sta˝u zagranicznego do Polski b´dà mogli ubiegaç si´ o grant wspomagajàcy w wysokoÊci do 40 tys. z∏.
W tej edycji konkursu przyznano 13 stypendiów. Uzyskali je:
Adam Barczyk ze Âlàskiej Akademii Medycznej na roczny sta˝ w Imperial College School of Medicine
w Londynie,

Grzegorz Litwinienko z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego - na roczny sta˝ w National Research Council
of Canada w Ottawie,

Andrzej Betlej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Jagielloƒskiego - na 9-miesi´czny sta˝ w Zentralinstitut für
Kunstgeschichte w Monachium,

Piotr Matyjasiak z Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie
LeÊnym - na roczny sta˝ w Laboratoire d’Ecologie Université
Pierre et Marie Curie w Pary˝u,

Rafa∏ Dubaniowski z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu
Wroc∏awskiego - na roczny sta˝ w University of California
w Berkeley, USA,

Mariusz Sadzikowski z Instytutu Fizyki Jàdrowej im.
H. Niewodniczaƒskiego w Krakowie - na roczny sta˝
w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, USA,

Marcin Grucha∏a z Akademii Medycznej w Gdaƒsku na roczny sta˝ w University of Kuopio w Finlandii,

Tomasz Siemiàtkowski z SGH oraz Uniwersytetu im. Kard. S.
Wyszyƒskiego - na roczny sta˝ w University of Minnesota
w Minneapolis, USA,

Joanna Heidtman z Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Jagielloƒskiego - na pó∏roczny sta˝ w Cornell University w Itace,
USA,
Marcin Hoffman z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza - na roczny sta˝ w Emory University
w Atlancie, USA,

Jaros∏aw Sosnowski z Akademii Rolniczej w Poznaniu - na
roczny sta˝ w Max Planck Institute of Immunobiology we
Fryburgu w Niemczech,
Adriana Zaleska z Wydzia∏u Chemicznego Politechniki
Gdaƒskiej - na roczny sta˝ w California Institute of Technology
w Pasadenie, USA.

S∏awomir Lasota z Instytutu Informatyki Uniwersytetu
Warszawskiego - na roczny sta˝ w Ecole Normale Supérieure
de Cachan k/ Pary˝a,

POLSKIE STYPENDIUM BADAWCZE
W SZKOLE STUDIÓW SLAWISTYCZNYCH
I WSCHODNIOEUROPEJSKICH
UNIWERSYTETU LONDY¡SKIEGO (SSEES)
Stypendium to umo˝liwia odbycie rocznego sta˝u podoktorskiego polskim uczonym, zainteresowanym prowadzeniem badaƒ w SSEES w Londynie w zakresie studiów nad problematykà polskà. Program jest wspó∏finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej
Brytanii i Fundacj´ M.Grabowskiego.
Laureatem stypendium zosta∏ dr Tomasz Zarycki z Mi´dzywydzia∏owego Instytutu Studiów
Spo∏ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujàcy si´ problematykà samorzàdnoÊci lokalnej i regionalnej.
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STYPENDIA KONFERENCYJNE
Jest to forma dofinansowania kosztów udzia∏u polskich naukowców w zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach. Realizacja programu rozpocz´∏a si´ w 2001 r. W jego kolejnych 3 edycjach przyznano ∏àcznie 166 stypendiów.
Poni˝ej ich szczegó∏owy wykaz.

stypendysta
instytucja
miejsce konferencji
dotacja w z∏otych

Tomasz Boczar

Grzegorz Cywiƒski

Agata Furga∏a

Politechnika Opolska
HOLANDIA
3000

Instytut Fizyki PAN, Warszawa
AUSTRIA
1500

Uniwersytet Jagielloƒski
DANIA
1600

EDYCJA I - WIOSNA

Agnieszka Bogdewicz

Agata Czy˝

Mariusz Golecki

Adam Adamek

Politechnika Warszawska
W¸OCHY
2200

Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN, Gdaƒsk
USA
3000

Uniwersytet ¸ódzki
W¸OCHY
1000

Akademia Medyczna, Poznaƒ
AUSTRALIA
4000

Monika Badura
Uniwersytet Gdaƒski
WIELKA BRYTANIA
1200

Adriana Sylwia Bartnik
Uniwersytet Warszawski
W¢GRY
1300

Adam Bednorz
Uniwersytet Warszawski
NIEMCY
1700

Marzena Biernat
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego
FRANCJA
2000

Zbigniew B∏ocki
Uniwersytet Jagielloƒski
KANADA
4000

Anna B∏oƒska-Tabero
Politechnika Szczeciƒska
NORWEGIA
2000
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Dariusz Butrymowicz

Anna Monika Go∏´biowska

Instytut Maszyn
Przep∏ywowych PAN, Gdaƒsk
GRECJA
2500

Maciej Dàbski
Uniwersytet Warszawski
DANIA
900

Uniwersytet WarmiƒskoMazurski, Olsztyn
CZECHY
1000

Katarzyna Cholewa-Kowalska

Zdzis∏aw Domiszewski

Artur Góra

Akademia Górniczo-Hutnicza
BELGIA
1800

Akademia Rolnicza, Szczecin
NIEMCY
2000

Uniwersytet Jagielloƒski
KANADA
4000

Arkadiusz Chworos

Anna Drozd

Stanis∏aw Góêdê-Roszkowski

Centrum Badaƒ
Molekularnych
i Makromolekularnych PAN,
¸ódê
HOLANDIA
1500

Uniwersytet ¸ódzki
AUSTRIA
1300

Uniwersytet ¸ódzki
FINLANDIA
1300

Maciej Eder

Micha∏ Grabowski

Uniwersytet Wroc∏awski
USA
2400

Uniwersytet ¸ódzki
AUSTRALIA
4000

Ma∏gorzata Falarz

Joanna Hoffmann

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Kraków
AUSTRIA
1000

Akademia Sztuk Pi´knych,
Poznaƒ
FINLANDIA
2200

Maciej Cymerys

Izabela Figiel-O˝óg

Tomasz Hryszko

Akademia Medyczna, Poznaƒ
WIELKA BRYTANIA
1500

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN, Warszawa
W¸OCHY
1400

Akademia Medyczna,
Bia∏ystok
FRANCJA
2500

Marcin CieÊlak
Centrum Badaƒ
Molekularnych
i Makromolekularnych PAN,
¸ódê
FRANCJA
1500
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■ Stanowiska pomiarowe w zmodernizowanym

laboratorium Instytutu Techniki Mikrosystemów
Politechniki Wroc∏awskiej (program TECHNE).
■ Measurement stations at the modernised laboratory
of the Institute of Microsystems Technology, Wroc∏aw
University of Technology (the TECHNE Programme).

■ Wyremontowane laboratorium

Katedry i Zak∏adu Biochemii i Biologii Molekularnej Akademii Medycznej w Poznaniu (program MILAB).
■ Refurbished laboratory
of the Biochemistry and Biology
Department and Section,
Poznaƒ Medical Academy
(the MILAB Programme).
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Dagmara Jakimowicz

Donata Kurpas

Anna Micha∏owska

Jaros∏aw P∏uciennik

Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw
KANADA
4000

Akademia Medyczna,
Wroc∏aw
FINLANDIA
2000

Uniwersytet Warszawski
IZRAEL
1700

Uniwersytet ¸ódzki
WIELKA BRYTANIA
1400

Danuta Mirka

Agnieszka Pociecha

Marek Jamrozy

Ma∏gorzata Kuêlan-Pawlaczyk

Uniwersytet Jagielloƒski
ARMENIA
2500

Akademia Medyczna, Poznaƒ
KANADA
4000

Akademia Muzyczna,
Katowice
FINLANDIA
1500

Zak∏ad Biologii Wód PAN,
Kraków
HISZPANIA
1700

Anna JaÊkiewicz

Rafa∏ Latajka

Monika Normant

Agnieszka Popiel

Politechnika Wroc∏awska
USA
4000

Politechnika Wroc∏awska
JAPONIA
3500

Uniwersytet Gdaƒski
HISZPANIA
1700

Akademia Medyczna,
Warszawa
KANADA
4000

Katarzyna Kalita

Jolanta Lewko

Konrad Ocalewicz

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN, Warszawa
ARGENTYNA
4000

Akademia Medyczna,
Bia∏ystok
DANIA
2500

Uniwersytet WarmiƒskoMazurski, Olsztyn
CZECHY
1300

Hanna Kierzkowska-Pawlak

Agnieszka ¸awniczak

Artur Oprzàdek

Politechnika ¸ódzka
NIEMCY
2000

Akademia Rolnicza, Poznaƒ
NIEMCY
1000

Instytut Genetyki i Hodowli
Zwierzàt PAN, Jastrz´biec
W¢GRY
1200

Joanna Potrykus

Dorota Kobyliƒska

Micha∏ ¸´giewicz

Uniwersytet Warszawski
HOLANDIA
2000

Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN, Poznaƒ
KANADA
3800

Olga Orzy∏owska-Âliwiƒska

Tatiana Psurek

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN, Warszawa
W¸OCHY
1400

Uniwersytet Âlàski
GRECJA
1500

Pawe∏ Korecki
Uniwersytet Jagielloƒski
USA
4000

Jolanta Korycka-Skorupa
Uniwersytet Warszawski
CHINY
3000

Krzysztof Kredens
Uniwersytet ¸ódzki
MALTA
2000

Anna Kucharska
Uniwersytet Warszawski
HOLANDIA
1400
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Agnieszka Marasek

Adam Porowski
Instytut Nauk Geologicznych
PAN, Warszawa
ROSJA
1200

Uniwersytet Gdaƒski
WIELKA BRYTANIA
1300

Sebastian Rejak

Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa, Skierniewice
BELGIA
1500

Artur Osikowski
Uniwersytet Jagielloƒski
S¸OWENIA
1000

Instytut Filozofii i Socjologii
PAN, Warszawa
IZRAEL
1600

Renata Matlakowska

Adam Piotr Pikul

Artur Rusowicz

Uniwersytet Warszawski
BRAZYLIA
3500

Instytut Niskich Temperatur
i Badaƒ Strukturalnych PAN,
Wroc∏aw
USA
4000

Politechnika Warszawska
CHORWACJA
2400

Agata Michalska
Uniwersytet Warszawski
USA
3000

Jacek P∏odzieƒ
Instytut Podstaw Informatyki
PAN, Warszawa
FRANCJA
2500

Micha∏ Rzepiela
Instytut J´zyka Polskiego,
Kraków
HOLANDIA
800
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S∏awomir S´k

Dorota Âci´gliƒska

Katarzyna Winiarska

EDYCJA II - LATO

Uniwersytet Warszawski
USA
3000

Centrum Onkologii-Instytut,
Gliwice
PORTUGALIA
1700

Uniwersytet Warszawski
PORTUGALIA
900

Waldemar Krzysztof Bajdecki

Joanna Skórko-Glonek
Uniwersytet Gdaƒski
PORTUGALIA
1000

Mariusz Âwiàder

Agnieszka WiszniewskaMatyszkiel

Akademia Medyczna, Lublin
PORTUGALIA
2500

Uniwersytet Warszawski
ROSJA
2500

Gra˝yna Tacikowska

Agnieszka Witkowska

Instytut Fizjologii i Patologii
S∏uchu, Warszawa
KANADA
4000

Politechnika Gdaƒska
WIELKA BRYTANIA
2000

Grzegorz Sójka
Politechnika Warszawska
W¸OCHY
2200

Robert Spaczyƒski
Akademia Medyczna, Poznaƒ
SZWAJCARIA
3000

Marcin Stobiecki
Uniwersytet Jagielloƒski
NIEMCY
2000

Kinga Stolot
Uniwersytet Jagielloƒski
KANADA
4000

Zbigniew Stropek
Akademia Rolnicza, Lublin
CZECHY
1200

Stanis∏aw Stupkiewicz
Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN,
Warszawa
PORTUGALIA
2200

Piotr Szymczak
Uniwersytet Warszawski
NIEMCY
1700

Grzegorz Bienkiewicz
Akademia Rolnicza, Szczecin
NIEMCY
3000

Marek Binder
Uniwersytet Jagielloƒski
SZWECJA
900

Micha∏ Wojciechowski
Andrzej Trytek
Politechnika Rzeszowska
S¸OWACJA
600

Uniwersytet im. Miko∏aja
Kopernika
MALEZJA
4000

Piotr Trzonkowski

Zyta Beata Wojszel

Akademia Medyczna, Gdaƒsk
SZWECJA
1500

Akademia Medyczna,
Bia∏ystok
KANADA
3400

Anetta Walawska
Instytut Architektury
Tekstyliów, ¸ódê
FRANCJA
1600

Agnieszka Zahorodna
Instytut Farmakologii PAN,
Kraków
TURCJA
2000

Jaros∏aw Walkowiak
Akademia Medyczna, Poznaƒ
USA
4000

Piotr Wasylczyk
Uniwersytet Warszawski
KANADA
2300

Jacek Szybowski
Uniwersytet Jagielloƒski
KANADA
4000

Politechnika Warszawska
W∏OCHY
3700

Daniel Wilczak
Wy˝sza Szko∏a Biznesu,
Nowy Sàcz
KANADA
3100

Magdalena Zap´dowska
Uniwersytet im.
A. Mickiewicza, Poznaƒ
NORWEGIA
1700

Magdalena Zieliƒska
Instytut-Centrum Medycyny
DoÊwiadczalnej i Klinicznej,
Warszawa
ARGENTYNA
4000

Tomasz Zyss
Uniwersytet Jagielloƒski
NIEMCY
1400

Maciej Capiƒski
Uniwersytet Jagielloƒski
KANADA
3800

Dorota Cio∏czyk- Wierzbicka
Uniwersytet Jagielloƒski
HOLANDIA
3000

Klementyna Czernicka
Uniwersytet Wroc∏awski
ARGENTYNA
4500

El˝bieta Halina Czy˝owska
Instytut Geografii
i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN,
Warszawa
USA
3000

Piotr Duda
Politechnika Krakowska
JAPONIA
4400

Katarzyna Dziewulska
Uniwersytet Szczeciƒski
CZECHY
2000
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Zygmunt Flisak

¸ukasz K∏opotowski

Tomasz Nowak

Bogus∏aw Ryczek

Uniwersytet Opolski
IRLANDIA
3000

Uniwersytet Warszawski
NIEMCY
2400

Instytut Podstaw Informatyki
PAN, Warszawa
JAPONIA
5000

Jaros∏aw Handzlik

Izabela Kurp

Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN,
Warszawa
USA
5600

Politechnika Krakowska
IRLANDIA
2100

Instytut Problemów Jàdrowych,
Otwock-Âwierk
NIEMCY
2000

Joanna Heidtman
Uniwersytet Jagielloƒski
USA
4200

Akademia Medyczna, ¸ódê
NIEMCY
1600

Marzena Laskowska
Akademia Medyczna, Lublin
AUSTRALIA
3000

Renata Jach
Uniwersytet Jagielloƒski
SZWAJCARIA
1500

Joanna ¸ojewska
Uniwersytet Jagielloƒski
USA
6000

Marzenna Jakubczak
Uniwersytet Âlàski
JAPONIA
3800

Sebastian Maçkowski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
NIEMCY
2000

Tomasz Jarmoliƒski
Samodzielny Szpital
Kliniczny ZOZ
USA
6500

Rafa∏ Michalski
Akademia Pedagogiczna,
Kraków
USA
3300

Katarzyna Kaczyƒska
Instytut-Centrum Medycyny
DoÊwiadczalnej i Klinicznej
PAN, Warszawa
NIEMCY
250

Juliusz Mieszczanek

Magdalena Klapper-Rybicka

Przemys∏aw Pawe∏ Mroczek

Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków
AUSTRIA
3300

Uniwersytet Marii CurieSk∏odowskiej
W¸OCHY
2800
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Uniwersytet im. Miko∏aja
Kopernika
PORTUGALIA
2800

Maciej Kuêmiƒski

Katarzyna Hryniuk
Uniwersytet Warszawski
W¢GRY
1000

Krzysztof Olechnicki

Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego
W¸OCHY
2500

S∏awomir Samardakiewicz
Uniwersytet Adama
Mickiewicza
JAPONIA
4200

Jowita Orska-GawryÊ
Instytut Chemii i Techniki
Jàdrowej, Warszawa
HOLANDIA
2000

Micha∏ Skrzypek

Agnieszka Pa∏ucha

Wojciech Sydor

Instytut Farmakologii PAN,
Kraków
TURCJA
2000

Uniwersytet Jagielloƒski
W¸OCHY
4400

Akademia Medyczna, Lublin
SZWECJA
2700

Marek Kazimierz Szczepaƒski
Dariusz Pluciƒski
Akademia Medyczna, ¸ódê
NIEMCY
1600

Politechnika Âlàska
USA
4500

Agnieszka Szymaƒska
Adam Podhorski
Politechnika Szczeciƒska
DANIA
2700

Politechnika Warszawska
W¸OCHY
3700

Andrzej Âmia∏owski
El˝bieta Przyk
Politechnika Gdaƒska
FRANCJA
2400

¸ukasz Rejt
Muzeum i Instytut Zoologii
PAN, Warszawa
HOLANDIA
2400

Uniwersytet ¸ódzki
NIEMCY
2200

Jolanta ÂwiatowskaMrowiecka
Akademia Górniczo-Hutnicza
USA
3650

Albert Wielgus
Grzegorz Rostkowski
Instytut Historii PAN,
Warszawa
FRANCJA
1500

Uniwersytet Jagielloƒski
NORWEGIA
800
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■ Z badaƒ archeologicznych

prowadzonych przez
naukowców z Instytutu
Archeologii UW
na Wzgórzu Kazackaja
k/Inkermanu
(program SUBIN).
■ Excavations at Kazatskaya

Hill near Inkerman, carried
out by researchers from
the Warsaw University
Institute of Archaeology
(the SUBIN Programme).

■ Ruiny rzymskiej stra˝nicy.
■ Remains of a Roman

watch-tower.

■ Przyk∏ady zabytkowych

znalezisk z terenu
wykopalisk.
■ Some of the ancient
artefacts found
at the excavation site.
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Izabela Wierzbowska
Uniwersytet Jagielloƒski
SZWAJCARIA
2000

Dominika W∏och
Uniwersytet Jagielloƒski
DANIA
2000

Pawe∏ Zago˝d˝on
Akademia Medyczna, Gdaƒsk
USA
5200

EDYCJA III - JESIE¡

Beata Badowicz
Pomorska Akademia
Medyczna, Szczecin
CHINY
3400

Jacek Be∏dowski
Instytut Oceanologii PAN,
Sopot
KANADA
8000

Krzysztof Cpa∏ka
Anna Zawilak
Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw
NIEMCY
1500

Przemys∏aw Zdziarski
Wojskowa Akademia
Medyczna
SZWECJA
4300

Katarzyna Zygmunt
Akademia Rolnicza im.
Augusta Cieszkowskiego
W¢GRY
600

Agnieszka ˚ó∏kiewska
Szko∏a Nauk Spo∏ecznych
IZRAEL
1850

Politechnika Cz´stochowska
AUSTRALIA
6000

Krzysztof Walczak

Instytut Paleobiologii PAN,
Warszawa
AUSTRALIA
4700

Akademia Ekonomiczna,
Poznaƒ
JAPONIA
8350

Marcin Nowotny
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN, Warszawa
W¸OCHY
2000

Marcin Wis∏ocki

Rafa∏ Ohme

Anna WiÊniewska

Instytut Psychologii PAN,
Warszawa
USA
3700

Uniwersytet Jagielloƒski
HAWAJE
5200

Artur Gramacki
Uniwersytet Zielonogórski
USA
3400

Artur Juszkiewicz
Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki
CHINY
3000

Akademia Górniczo-Hutnicza
ROSJA
5200

Uniwersytet im. Miko∏aja
Kopernika
USA
6500

Ma∏gorzata Palczewska

Marta Wrona

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN, Warszawa
W¸OCHY
2000

Uniwersytet Jagielloƒski
HAWAJE
5200

Ireneusz Ruczyƒski
Pawe∏ Leszkowicz
Instytut Historii Sztuki PAN,
Warszawa
USA
3000

Zak∏ad Badania Ssaków PAN,
Bia∏owie˝a
FRANCJA
3600

Andrzej Tomasik
Tomasz ¸ysak

Uniwersytet Wroc∏awski
ESTONIA
500

Maciej Wojtkowski
Tomasz Orzechowski

Instytut Filozofii i Socjologii
PAN, Warszawa
WIELKA BRYTANIA
500
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Wojciech Majewski

Âlàska Akademia Medyczna
SZWECJA
2000
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STYPENDIA DLA NAUKOWCÓW
Z KRAJÓW EUROPY ÂRODKOWOWSCHODNIEJ
Jest to program stypendialnych adresowany do naukowców z zagranicy, g∏ównie z krajów Europy Ârodkowowschodniej, choç nie wy∏àcznie. Umo˝liwia przyjazd do Polski na okres kilku
miesi´cy w celu prowadzenia badaƒ z zakresu nauk przyrodniczych i Êcis∏ych. Program, finansowany przez FNP, realizowany jest wspólnie z Kasà im. Józefa Mianowskiego, która zajmuje
si´ ca∏oÊcià procedury konkursowej.
W 2001 r. przyznano 26 stypendiów, o których informuje poni˝sza lista.
stypendysta

Prof. Shuang-Xing Guo

Dr Yuriy Lyashenko

Dr Bohdan Podlyak

kraj pochodzenia
miejsce odbywania sta˝u
czas pobytu

(Chiny)
Instytut Botaniki PAN,
Kraków
9 miesi´cy

(Bia∏oruÊ-Miƒsk)
Katedra Fizykochemii Cia∏a
Sta∏ego
Akademii Górniczo-Hutniczej
4 miesiàce

(Ukraina-Lwów)
Instytut Fizyki DoÊwiadczalnej
Uniwersytetu Wroc∏awskiego
2 miesiàce

Doc. Pawek Andrenko
(Ukraina-Charków)
Instytut Automatyki
i Robotyki
Politechniki Warszawskiej
2 miesiàce

Doc. Dmytro Hreczyn

Doc. Valentin V. Pogosov

(Ukraina-Lwów)
Instytut Elektromechaniki
Akademii TechnicznoRolniczej, Bydgoszcz
4 miesiàce

Dr Sigitas Mickevicius

Mgr Volodymyr I. Yuryshynets

Mgr Bohdan Monastyrskij

(Ukraina-Kijów)
Instytut Zoologii PAN,
Warszawa
3 miesiàce

(Ukraina-Lwów)
Wydzia∏ Matematyki i Nauk
Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej
4 miesiàce

(Litwa-Wilno)
Instytut Fizyki PAN,
Warszawa
4 miesiàce

Dr Slava Pogrebnyak

Mgr Igor Badanin
(Ukraina-Kijów)
Instytut Parazytologii PAN,
Warszawa
3 miesiàce

Prof. Pavlo Bekhta
(Ukraina-Lwów)
Katedra Tworzyw Drzewnych
Akademii Rolniczej w Poznaniu
2 miesiàce

Dr Walery Bo∏uç
(Bia∏oruÊ-Grodno)
Klinika Otolaryngologii
Akademii Medycznej
w Poznaniu
6 miesi´cy

Prof. Alexander Gabovich
(Ukraina-Kijów)
Wydzia∏ Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
4 miesiàce

(Ukraina-Zaporo˝e)
Instytut Fizyki DoÊwiadczalnej
Uniwersytetu Wroc∏awskiego
4 miesiàce

Doc. Arsen Karapetyan
(Armenia-Erewaƒ)
Instytut Mikromechaniki
i Fotoniki
Politechniki Warszawskiej
4 miesiàce

Prof. Leonid Rekovets
Dr Lidia Nazarenko
(Ukraina-Kijów)
Instytut Podstawowych
Problemów
Techniki PAN, Warszawa
4 miesiàce

Dr Victor Kravtsov
(Mo∏dawia-Kiszyniów)
Katedra Technologii
Chemicznej
Politechniki Gdaƒskiej
3 miesiàce

Dr Galina Nowik
(Bia∏oruÊ-Miƒsk)
Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN,
Wroc∏aw
1,5 miesiàca

Mgr Wiktoria Li
(Uzbekistan-Samarkanda)
Instytut Biologii
Eksperymentalnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza
4 miesiàce

(Ukraina-Kijów)
Katedra i Zak∏ad Biologii
i Parazytologii
Akademii Medycznej, Lublin
4 miesiàce

Dr Rus∏an Ob∏ap
(Ukraina-Kijów)
Instytut Genetyki i Hodowli
Zwierzàt PAN,
Jastrz´biec
4 miesiàce

(Ukraina-Kijów)
Instytut Systematyki i Ewolucji
Zwierzàt PAN, Kraków
2 miesiàce

Prof. Jurij Simonov
(Mo∏dawia-Kiszyniów)
Instytut Chemii Fizycznej PAN,
Warszawa
3 miesiàce

In˝. Uladzimir Tsybulka
(Bia∏oruÊ-Grodno)
Katedra Ekonomiki LeÊnictwa
Akademii Rolniczej, Poznaƒ
6 miesi´cy
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Mgr Miko∏aj Rudyj

Dr Irena Vorgul

Dr hab. Maria Zamarajewa

(Ukraina-Kijów)
Instytut Zootechniki, Kraków
6 miesi´cy

(Ukraina-Charków)
Zak∏ad Teletransmisji i Technik
Âwiat∏owodowych
Instytutu ¸àcznoÊci, Warszawa
4 miesiàce

(Uzbekistan-Taszkient)
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN,
Warszawa
3 miesiàce

INNE
PROGRAMY
WIELOLETNIE
PROGRAM TECHNE
Celem programu, b´dàcego kontynuacjà wczeÊniejszych programów INCOME i TECHNO,
jest wspieranie przedkomercyjnych prac nad zastosowaniem nowych technologii, produktów
i us∏ug.
W 2001 r. przyznano subwencje na realizacj´ projektów 6 wnioskodawcom, na ogólnà sum´
ok. 0,9 mln z∏.
Laureaci konkursu w 2001 r:
jednostka
beneficjent
przedmiot subwencji
kwota subwencji w tys. z∏
Akademia Rolnicza we Wroc∏awiu
Wydzia∏ Nauk o ˚ywnoÊci
dr hab. in˝. Wies∏aw Kopeç
Wyposa˝enie stanowiska do filtracji aseptycznej z u˝yciem technik
membranowych, zestaw sedymentacyjny do izolacji bia∏ek w skali
ma∏ej techniki w systemie on line
200
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznaƒ
dr Józef Kapusta
Prace badawczo-adaptacyjne nad przygotowaniem prototypowej
szczepionki doustnej przeciwko wirusowemu zapaleniu wàtroby
typu B, opartej na transgenicznej sa∏acie z antygenem HBs
100
Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut”
we Wroc∏awiu
dr in˝. Jan Rogut
Wykonanie serii informacyjnej laboratoryjnych reaktorów
obrotowych dla wybranych procesów in˝ynierii materia∏owej,
biotechnologii i ochrony Êrodowiska oraz rolnictwa
190

30

Politechnika Warszawska
Wydzia∏ In˝ynierii Materia∏owej
prof. dr hab. in˝. Tadeusz Wierzchoƒ
Opracowanie konstrukcji i wykonanie urzàdzenia o charakterze
uniwersalnym do realizacji procesów obróbek jarzeniowych
140
Politechnika Wroc∏awska
Wydzia∏ Mechaniczny
dr in˝. Marek Koz∏owski
Uruchomienie demonstracyjnej linii recyklingu tworzyw
sztucznych
200
Politechnika Wroc∏awska
Wydzia∏ Elektroniki
dr in˝. Regina Paszkiewicz
Modernizacja laboratorium diagnostyki optoelektronicznych
i mikrofalowych nanostruktur przyrzàdowych
85
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■ Gmach Biblioteki Gdaƒskiej PAN w Gdaƒsku

przy ul. Wa∏owej, uszkodzony podczas powodzi.
■ The Gdaƒsk Library of the Polish Academy of Sciences

in Wa∏owa Street, previously damaged by the floods.

■ Prace remontowe i wykonywanie izolacji

przeciwwodnej Êcian budynku Biblioteki
(program SUBIN).
■ Repair work and waterproofing the walls
of the library building (the SUBIN Programme).
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PROGRAM MILAB
Celem tego wieloletniego programu, rozpocz´tego w 2001 r., jest wspieranie modernizacji infrastruktury laboratoriów i pracowni poprzez pomoc w remontach budynków, w przeprowadzkach oraz w zakupie wyposa˝enia technicznego zmodernizowanych pomieszczeƒ. Subwencje na te cele, w ∏àcznej
wysokoÊci ok. 4,4 mln z∏, przyznano w pierwszej edycji konkursu 16 instytucjom naukowym.
Lista laureatów:
jednostka
beneficjent
przedmiot subwencji
kwota subwencji w tys. z∏
Akademia Medyczna w ¸odzi, Katedra Onkologii
prof. dr hab. Pawe∏ P. Liberski
Modernizacja pomieszczeƒ przeznaczonych na
OÊrodek Referencyjny chorób prionowych
191

Politechnika Wroc∏awska, Wydzia∏ Chemiczny
prof. dr hab. Wies∏aw ˚yrnicki
Przeniesienie laboratoriów Pracowni Analizy Âladowej
i Pracowni Fizykochemii Procesów Wysokotemperaturowych
222
Pomorska Akademia Medyczna, Klinika Hematologii
prof. dr hab. Krzysztof Marlicz
Adaptacja pomieszczeƒ na potrzeby pracowni naukowej Kliniki
Hematologii
200

Akademia Medyczna w Poznaniu
Katedra i Zak∏ad Biochemii i Biologii Molekularnej
prof. dr hab. Wies∏aw H. Trzeciak
Remont i wyposa˝enie pomieszczeƒ laboratoryjnych
258

Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏ Biologii i Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Kazimierz Strza∏ka
Koszty przeprowadzki instytutu, doposa˝enie laboratoriów
230

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Zak∏ad Genetyki Medycznej
prof. dr hab. Ma∏gorzata Krajewska-Walasek
Modernizacja, remont oraz wyposa˝enie techniczne i meblowe ZGM
270

Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Archeologii
prof. dr hab. Jan Chochorowski
Adaptacja podpiwniczeƒ Collegium Minus
na pracowni´ archeologicznych studiów êród∏oznawczych
550

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
prof. dr hab. Janusz Lipkowski
Remont kanalizacji w budynkach laboratoryjnych, remont
laboratoriów i modernizacja sieci elektrycznej w pomieszczeniach
laboratoryjnych, remont dachu budynku ICHF PAN
380

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika, Wydzia∏ Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. Stanis∏aw Chwirot
Dokoƒczenie adaptacji i wyposa˝enia pomieszczeƒ Krajowego
Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki
192

Instytut Fizyki PAN, Warszawa
doc. dr hab. Tomasz Story
Modernizacja laboratoriów technologicznych
230
Instytut Immunologii i Terapii DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw
doc. dr hab. Danuta DuÊ
Dokoƒczenie modernizacji pracowni do badaƒ in vitro
o standardzie biohazardu klasy IIA
200
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Pracownia Badaƒ Technologiczno-Konserwatorskich
mgr Agnieszka Lewandowska
Modernizacja i uzupe∏nienie infrastruktury pracowni
44
Politechnika Warszawska, Wydzia∏ Chemiczny
prof. dr hab. Zbigniew Floriaƒczyk
Remont i modernizacja laboratoriów naukowo-badawczych
274

32

Uniwersytet Âlàski w Katowicach, Wydzia∏ Matematyki,
Fizyki i Chemii
prof. dr hab. Jerzy Zio∏o
Zakoƒczenie remontu i adaptacji pomieszczeƒ w po∏udniowej cz´Êci
budynku wydzia∏u
291
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Fizyki
prof. dr hab. Katarzyna Cha∏asiƒska-Macukow
III etap adaptacji budynku warsztatów
Instytutu Fizyki DoÊwiadczalnej UW na potrzeby Pracowni
Fizyki Wzrostu Kryszta∏ów
670
Zak∏ad Genetyki Cz∏owieka PAN, Poznaƒ
prof. dr Jerzy Nowak
Remont pawilonów laboratoryjnych oraz wyposa˝enie meblowe
284
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PROGRAM CERBER
Program rozpocz´ty w 2000 r., którego zadaniem jest pomoc instytucjom naukowym posiadajàcym cenne zbiory w wyposa˝eniu ich w nowoczesne systemy zabezpieczenia i ochrony.
W drugiej edycji tego programu przyznano 6 subwencji na ∏àcznà sum´ ponad 0,6 mln z∏.
Lista beneficjentów:
beneficjent
przedmiot subwencji
kwota subwencji w tys. z∏
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka G∏ówna
Ochrona i zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów biblioteki
poprzez instalacj´ systemu sygnalizacji alarmowej
300
Centralna Biblioteka Rolnicza
Instalacja systemu sygnalizacji w∏amania w oddziale CBR
w Pu∏awach
15,5
Centralna Biblioteka Wojskowa
Miniskarbiec
56

Ksià˝nica Cieszyƒska
System elektronicznej ochrony zbiorów (kontrola dost´pu,
telewizja dozorowa)
142
Uniwersytet Jagielloƒski
Zabezpieczenie zbiorów Zak∏adu Nauk Pomocniczych Historii
i Archiwistyki UJ
10
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Ksià˝nica Miejska
im. Miko∏aja Kopernika w Toruniu
Instalacja niezb´dnych dla bezpieczeƒstwa biblioteki
urzàdzeƒ teletechnicznych i alarmowych
160

PROGRAM SUBIN
Jego zadaniem jest udzielanie naukowcom i placówkom naukowym wsparcia finansowego
w ró˝nego rodzaju przypadkach i sytuacjach, wymagajàcych szybkiej pomocy interwencyjnej.
W roku 2001 przyznano 25 subwencji na kwot´ ok. 0,7 mln z∏. Wiele z nich przeznaczono na usuwanie awarii i napraw´ sprz´tu badawczego, bàdê na dokoƒczenie pilnych remontów w uszkodzonych przez powódê czy inne zdarzenia losowe budynkach.
Beneficjenci programu w 2001 r:
jednostka
beneficjent
przedmiot subwencji
kwota subwencji w tys. z∏
Akademia Medyczna w Warszawie, Klinika Neurologiczna
prof. dr hab. Barbara Emeryk-Szajewska
Dofinansowanie kosztów remontu i modernizacji aparatu do badaƒ
elektromiograficznych
66
Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzia∏ Rolniczy
prof. dr hab. Kazimierz Mazur
Dofinansowanie kosztów naprawy spektrometru emisyjnego
12

Biblioteka Gdaƒska PAN
dr Maria Pelczar
Dofinansowanie kosztów usuwania szkód popowodziowych
w budynku biblioteki
150
Biblioteka Gdaƒska PAN
dr Maria Pelczar
Dofinansowanie dokoƒczenia naprawy dachu w starej cz´Êci
budynku
20
Fundacja OÊrodka Karta, Warszawa
Zbigniew Gluza
Dofinansowanie kosztów pozyskiwania materia∏ów
dokumentujàcych losy obywateli polskich represjonowanych
w ZSSR po 17 wrzeÊnia 1939 roku
96
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■ Na sali obrad.
■ The conference

room.

■ Z konferencji FNP

„Uczeni i uczelnie
w III Rzeczypospolitej”.
■ FNP debate “Scholars,

Scientists and
Advanced
Educational
Establishments
in the Third Republic
of Poland”.

■ Podczas przerwy -

(od lewej) prof. H. Samsonowicz,
prof. M. Poprz´cka, prof. P. Salwa
■ During a break: (from left)
Professors H. Samsonowicz,
M. Poprz´cka and P. Salwa

■ Publikacja podsumowujàca
■ Kolejne tomy dzie∏ seryjnych, obj´tych

programem WYDAWNICTWA.
■ New volumes issued under the

PUBLICATIONS programme.

program LIBRARIUS, która
ukaza∏a si´ w listopadzie
2001r., jest zarazem
przewodnikiem po
najwa˝niejszych polskich
bibliotekach naukowych.
■ This publication, issued in

November 2001, summarises
the LIBRARIUS programme,
at the same time providing
comprehensive information
on major scientific libraries
in Poland.
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Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN, Warszawa
doc. dr hab. Stanis∏aw Fabczak
Dofinansowanie kosztów zakupu zamra˝arki niskotemperaturowej
12

Collegium Medicum UJ, Muzeum Farmacji
dr farm. Leszek J. Ekiert
Dofinansowanie konserwacji cennego XVI w. starodruku
8

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
prof. dr hab. Janusz Lipkowski
Dofinansowanie kosztów adaptacji laboratorium do zainstalowania
w nim nowego dyfraktometru rentgenowskiego
18

Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Nauk o Ârodowisku
dr hab. Pawe∏ Koteja
Dofinansowanie kosztów naprawy analizatora tlenu
12

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
prof. dr hab. Jerzy Haber
Dofinansowanie kosztów zakupu lampy rentgenowskiej do dyfraktometru proszkowego
12,5
Instytut Maszyn Przep∏ywowych PAN, Gdaƒsk
prof. dr hab. in˝. Jerzy Mizeraczyk
Dofinansowanie kosztów naprawy systemu laserowego MOPA CuBr
6,5
Instytut Pi∏sudskiego w Nowym Jorku
Jacek Ga∏àzka
Dofinansowanie modernizacji archiwum instytutu
70
Instytut Slawistyki PAN, Kraków
prof. dr hab. Wies∏aw BoryÊ
Dofinansowanie kosztów remontu lokalu Pracowni J´zyka
Pras∏owiaƒskiego
11
OÊrodek Badawczo-Rozwojowy „Skar˝ysko”, Skar˝ysko-Kamienna
dr in˝. Marcin LeÊniewski
dr in˝. Marek Fusik
Dofinansowanie zakupu spektroradiometru
40
Politechnika Wroc∏awska, Instytut Techniki Mikrosystemów
dr in˝. Marek T∏acza∏a
Dofinansowanie wymiany elementu spr´˝arki w Laboratorium
Przyrzàdów Pó∏przewodnikowych
13,9
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydzia∏ Medycyny Weterynaryjnej
prof. dr hab. Marek Niemia∏towski
Sfinansowanie naprawy ultrawirówki
12
Collegium Medicum UJ, II Katedra Chorób Wewn´trznych
prof. dr hab. Andrzej Szczeklik
Dofinansowanie zakupu agregometru
41

Uniwersytet Szczeciƒski, Wydzia∏ Nauk Przyrodniczych
prof. dr hab. in˝. Bernard WiÊniewski
Dofinansowanie kosztów remontu automatycznej stacji
meteorologicznej
8
Uniwersytet w Bia∏ymstoku, Instytut Fizyki DoÊwiadczalnej
prof. dr hab. Ludwik Dobrzyƒski
Dofinansowanie zakupu g∏owicy ch∏odzàcej
18
Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii
dr Barbara Kaim
Dofinansowanie badaƒ archeologicznych i niezb´dnych prac
konserwatorskich w Turkmenistanie
20
Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii
prof. dr hab.Tadeusz Sarnowski
Dofinansowanie prac nad zabezpieczenem i dokumentacjà
ruin staro˝ytnej stra˝nicy na Pó∏wyspie Krymskim
6
Uniwersytet Warszawski, Ogród Botaniczny
dr Hanna Werblan-Jakubiec
Dofinansowanie zakupu urzàdzeƒ klimatyzacyjnych
19,5
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Chemii
dr Jadwiga Szyd∏owska
Dofinansowanie kosztów remontu pracowni spektrometru EPR
32
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Chemii
prof. dr hab. Zbigniew Stojek
Dofinansowanie kosztów naprawy uk∏adu optyki elektronowej
w mikroskopie skaningowym
15,25
Uniwersytet Warszawski, Zak∏ad Genetyki
prof. dr hab. Piotr W´gleƒski
Dofinansowanie zakupu rotora do wirówki
30

35

ANNUAL REPORT 2001

PROGRAM MONOGRAFIE
Jest to sta∏y konkurs Fundacji dla autorów polskich na oryginalne, nie publikowane wczeÊniej
monografie z dziedziny nauk humanistycznych i spo∏ecznych. Wyró˝nione prace ukazujà si´
w serii wydawniczej Monografie FNP, która liczy ju˝ blisko 60 pozycji. W roku 2001 seria powi´kszy∏a si´ o 6 monografii, w tym dwa wznowienia.
Prace opublikowane w serii Monografie FNP w roku 2001:
Zbigniew Bokszaƒski: Stereotypy a kultura (wyd.II)
Andrzej Dàbrówka: Teatr i sacrum w Êredniowieczu
Andrzej Hejmej: MuzycznoÊç dzie∏a literackiego
Iwona Massaka: Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego mesjanizmu
Lucylla Pszczo∏owska: Wiersz polski (wyd. II)
Maciej Soin: Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

PROGRAM WYDAWNICTWA
Dzi´ki wsparciu Fundacji ukazujà si´ drukiem wieloletnie dzie∏a seryjne dokumentujàce dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne Polski, które opracowywane sà przez instytuty naukowe.
Obecnie Fundacja finansuje koszty wydania takich dzie∏, jak: Polski S∏ownik Biograficzny, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Materia∏y do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej, S∏ownik polszczyzny XVI w.

KONFERENCJE FNP Z CYKLU
„FUNDACJI DYSKUSJE O NAUCE"
To doroczne spotkania kilkudziesi´ciu uczonych zapraszanych przez Fundacj´, poÊwi´cone
problemom istotnym dla Êrodowiska naukowego. Temat konferencji w 2001 r. brzmia∏: „Uczeni i uczelnie w III Rzeczypospolitej. Nowe wyzwania i zagro˝enia”. Materia∏y z tego spotkania ukaza∏y si´ w formie broszury pod tym samym tytu∏em.

PROGRAM „EKSPLORATORIUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ"
Jego celem jest archiwizacja i udost´pnianie materia∏ów dotyczàcych procesu integracji europejskiej sektora nauki, post´pu technologicznego i innowacji, w tym zw∏aszcza dorobku programów Phare SCI-TECH, których zarzàdzaniem zajmowa∏a si´ Fundacja w latach 19932000. W ramach Eksploratorium przygotowywane sà tak˝e analizy oraz prace studialne dotyczàce procesu integracji europejskiej.
Program finansowany jest przez FNP, a realizowany przez Centrum Badaƒ Przedsi´biorczoÊci
i Zarzàdzania PAN w Warszawie.

WSPÓ¸PRACA Z TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI
Fundacja jest od lat cz∏onkiem wspierajàcym kilku najbardziej zas∏u˝onych polskich towarzystw naukowych. Ponadto finansuje dorocznà Nagrod´ im. Grzegorza Bia∏kowskiego za najlepszà prac´ doktorskà z nauk Êcis∏ych, przyznawanà przez TPiKN. W 2001 r. nagrod´ t´ uzyska∏a dr Agata Smoktunowicz z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie za prac´ doktorskà „Radyka∏y pierÊcieni wielomianów”.
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O NASZYCH
BENEFICJENTACH
– relacje, refleksje

Teksty na stronach 39-43 pochodzà
z „Gazety Wyborczej”,
zdj´cia – ze zbiorów Fundacji
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STRZA¸ W „DZIESIÑTK¢”
Ju˝ po raz dziesiàty
przyznano nagrody
Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej. Wczoraj
odebrali je: matematyk,
filozof, biolog i informatyk.
Ka˝dy z laureatów
otrzyma∏ równie˝ czek
na 60 tys. z∏.

■ Laureaci Nagrody FNP (od lewej):

prof. L. Newelski, prof. M. Gliwicz,
prof. M. Kleiber.
■ Winners of the 2001 FNP Prizes (from left):

Professors Newelski, Gliwicz and Kleiber.

■ W uroczystoÊci wr´czenia Nagród FNP 2001 na Zamku Kólewskim w Warszawie uczestniczyli m.in. (od

lewej): wiceminister finansów, Jacek Uczkiewicz; minister edukacji narodowej i sportu, Krystyna ¸ybacka;
prymas Polski, kard.Józef Glemp; rektor ChrzeÊcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. abp
Jeremiasz Anchimiuk; wicepremier Marek Pol; wiceprezes PAN, prof. Janusz Tazbir.
■ The guests present at the ceremony of granting the 2001 Prizes at the Royal Castle in Warsaw included
(from left): Deputy Minister of Finance Jacek Uczkiewicz, the Minister of National Education and Sport
Krystyna ¸ybacka, the Polish Primate Cardinal Józef Glemp, the Rector of Christian Academy of Theology
in Warsaw Archbishop Jeremiasz Anchimiuk, Deputy Prime Minister Marek Pol and PAS Vice-President
Professor Janusz Tazbir.
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POWRÓT
DO KORZENI
Prof. Swie˝awski dosta∏ nagrod´ za swà „Histori´
filozofii klasycznej”. Dlaczego nie zatytu∏owa∏ jej
po prostu „Historia filozofii”?
MIKO¸AJ OLSZEWSKI*: To wyraz pewnej

wizji uprawiania filozofii. Dla profesora
g∏ównà dziedzin´ filozoficznà stanowi metafizyka (czyli nauka o fundamentach tego, co
istnieje - red.) i zwiàzana z nià antropologia
(czyli nauka o cz∏owieku - red.). Tak postrzegano fi-

i twierdzà, ˝e doÊwiadczenia ostatniego stulecia

lozofi´ w staro˝ytnoÊci

w praktyce jà uniewa˝ni∏y. Zdaniem prof. Swie˝awskie-

oraz w Êredniowieczu.

go i moim jest to poglàd nieprawdziwy. Ca∏a amery-

I bardzo owocnie jà wów-

kaƒska filozofia analityczna uprawia jednak metafizy-

czas uprawiano.

k´, nawet je˝eli oficjalnie si´ od tego od˝egnuje. Jej

„ Pytanie
o istnienie Êwiata,
jego ostateczne
zasady,
czy struktur´ bytu
sà ca∏y czas
aktualne.

wspó∏czesnych

podstawowe problemy, czyli np. pytanie o istnienie

nurtów filozoficznych opie-

Êwiata, jego ostateczne zasady, czy struktur´ bytu sà ca-

ra si´ jednak na krytyce tra-

∏y czas aktualne i powracajà w jakiÊ sposób w refleksji

dycyjnej metafizyki, a liczni

ka˝dego cz∏owieka. Filozof nie mo˝e kapitulowaç w ta-

wp∏ywowi myÊliciele twier-

kiej sytuacji: mamy przed sobà Êwiat, a naszym zada-

dzà nawet, ˝e jej uprawianie

niem jest jego opis. Dlatego tak˝e warto wracaç do êró-

nie jest ju˝ dzisiaj mo˝liwe.

de∏ metafizyki, czyli w∏aÊnie do filozofii klasycznej, jak

RzeczywiÊcie, sà filozofo-

jà nazywa prof. Swie˝awski. W niej narodzi∏y si´ jedne

wie, którzy w Êlad za Emmanuelem Levinasem oskar-

z najtrafniejszych i najciekawszych domys∏ów, jak - mó-

˝ajà tradycyjnà metafizyk´ o - mówiàc w du˝ym uprosz-

wiàc w skrócie - wyglàda rzeczywistoÊç. Temu powroto-

czeniu - poÊrednie spowodowanie zbrodni XX wieku

wi s∏u˝y w∏aÊnie jego ostatnia ksià˝ka. To referat z po-

„

Wiele

glàdów najwa˝niejszych myÊlicieli okresu staro˝ytnoÊci
Prof. Stefan Swie˝awski
Urodzi∏ si´ 10 lutego 1907 r. w Ho∏ubiu na po∏udnie od Hrubieszowa. Studiowa∏ w latach 20. na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem najwybitniejszych polskich filozofów analitycznych - Kazimierza Twardowskiego
i Kazimierza Ajdukiewicza (u którego obroni∏ w 1932 r. doktorat). Studiowa∏ tak˝e w Pary˝u u Etienne Gilsona, znakomitego historyka filozofii Êredniowiecznej, z którym przez
wiele lat si´ póêniej przyjaêni∏. Pe∏ni∏ niezwykle zaszczytnà
funkcj´ Êwieckiego audytora II Soboru Watykaƒskiego. Od
roku 1946 na nieco ponad 30 lat zwiàza∏ swe losy z KULem. G∏ównym dzie∏em prof. Swie˝awskiego (poprzedzonym
w 1966 r. pokaênym studium „Zagadnienie historii filozofii”) sà oÊmiotomowe „Dzieje filozofii europejskiej w XV
wieku”.
AL
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i Êredniowiecza, Êwietny podr´cznik filozofii.
Czy prof. Swie˝awski odrzuca dorobek filozoficzny
ostatnich dziesi´cioleci?
Profesor uwa˝a, ˝e na poczàtku uprawiania filozofii nale˝y dokonaç wyboru tradycji, z którà si´
identyfikuje, i, je˝eli mo˝na to tak ujàç, zasadniczej opcji metafizycznej. Potem ju˝ ka˝dy z nas porusza si´ w ramach wytyczonych przez t´ decyzj´.

* Dr Miko∏aj Olszewski jest bliskim wspó∏pracownikiem
prof. Stefana Swie˝awskiego i jednym z redaktorów jego najnowszej ksià˝ki. Pracuje w Zak∏adzie Historii Filozofii Staro˝ytnej
i Âredniowiecznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
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ÂWIAT
DRAPIE˚CY

powierzchni, by si´ najeÊç. Jest drob-

Prof. Z. Maciej Gliwicz dosta∏ nagrod´ za “wykaza-

pokarm - jednokomórkowe glony,

nie roli drapie˝cy w kszta∏towaniu historii ˝ycia i za-

i woda staje si´ zielona. Natomiast

chowaƒ zwierzàt”.

w jeziorze bezrybnym zwierz´ta

ne, przejrzyste i ma∏o je, dzi´ki czemu z kolei masowo rozmna˝a si´ jego

Dlaczego w amerykaƒskim Wielkim Jeziorze S∏o-

planktonowe mogà byç kolorowe, du-

nym, wielkoÊci jednej trzeciej Ba∏tyku, ˝yje tylko jed-

˝e i nie muszà za dnia chowaç si´

no zwierz´ planktonowe? Dlaczego jest tam tak czysta

w g∏´binach. W efekcie zjadajà wi´cej

woda? Bo nie ma ryb. Dlaczego w jeziorze Miko∏aj-

glonów i jezioro jest czystsze. Co ciekawe, intensyw-

skim ˝yje prawie 50 gatunków zwierzàt planktono-

nie zaczynajà wtedy “walczyç” mi´dzy sobà o po-

wych? Bo sà tam ryby. Dlaczego woda tego jeziora

karm. Wygrywajà ci najlepsi, zwykle osobniki gatun-

wiosnà jest przezroczysta? Bo ryby jeszcze nie jedzà

ku o najwi´kszych wymiarach cia∏a. Dlatego w∏aÊnie

planktonu. Dlaczego latem wyglàda jak zielona zawie-

w wodach bezrybnych jest w stanie utrzymaç si´ zale-

sina? Bo ryby zaczynajà ˝erowanie. Skàd to wiemy?

dwie jeden gatunek zwierz´cia planktonowego,

Z badaƒ prof. Gliwicza i jego wspó∏pracowników.

a w rybnych - nawet kilkadziesiàt.

Choç sam twierdzi, ˝e „jest przeciwnikiem wyja-

Innego odkrycia prof. Gliwicz dokona∏ w latach 80.

Ênieƒ jednoczynnikowych”, ˝e biologia to nie fizyka,

podczas badaƒ zbiornika zaporowego na rzece Zambe-

i za dany efekt mo˝e odpowiadaç wiele przyczyn, to

zi w Mozambiku. Ju˝ na samym poczàtku zauwa˝y∏ za-

za najwa˝niejszà z nich uwa˝a drapie˝nictwo. W swo-

dziwiajàcà cyklicznoÊç w wyst´powaniu zwierzàt plank-

ich publikacjach udowodni∏, jak wielki wp∏yw ma

tonowych. By∏o ich du˝o, co dnia wi´cej, a˝ nagle, tu˝ po

dzia∏alnoÊç drapie˝cy - ryby, na ˝ycie ofiary - drobne-

pe∏ni ksi´˝yca, znika∏y niemal wszystkie. W strefie tropi-

go, paromilimetrowego ˝yjàtka swobodnie unoszàce-

kalnej s∏oƒce zachodzi szybko. JeÊli noc jest bezksi´˝y-

go si´ w wodzie i zwanego zwierz´ciem planktono-

cowa, zwierz´ta planktonowe, za dnia schowane na g∏´-

wym. W jeziorze, w którym jest ono nara˝one na zje-

bokoÊci kilkudziesi´ciu metrów, nocà wyp∏ywajà ku po-

dzenie przez ryb´, zmienia swoje zachowanie, tryb

wierzchni. Poniewa˝ zaÊ w Mozambiku niebo zwykle

˝ycia i wyglàd. Za dnia chowa si´ w g∏´binach, by

jest bezchmurne, nie robià tego podczas pe∏ni. W Êwie-

w ciemnoÊciach uniknàç ataku, a nocà wyp∏ywa ku

tle ksi´˝yca mog∏yby bowiem zostaç zauwa˝one przez
ryby. Ale ju˝ nast´pnà noc po pe∏ni ksi´˝yc wschodzi go-

Prof. Maciej Gliwicz
Urodzi∏ si´ w 1939 r. w Warszawie. W szkole marzy∏, by zostaç marynarzem. Z liceum morskiego wyrzucono go jednak, gdy okaza∏o
si´, ˝e jedna z jego sióstr mieszka w Anglii. Po maturze studiowa∏
na Wydziale Budownictwa Okr´towego Politechniki Gdaƒskiej. Po
roku stwierdzi∏, ˝e bardziej ciekawi go ˝ycie w wodzie ni˝ obs∏uga
maszyn i rozpoczà∏ studia na biologii w Warszawie. W pracy magisterskiej opisywa∏ zwierz´ta planktonowe z jezior tatrzaƒskich,
a w doktorskiej - z mazurskich. Od ponad 30 lat pracuje w Zak∏adzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1984 r. jako jego kierownik. Odby∏ sta˝ naukowy w strefie Kana∏u Panamskiego,
by∏ na stypendiach w USA oraz pracowa∏ jako ekspert FAO w Mozambiku i Angoli. Jego ˝ona Joanna jest profesorem na Wydziale
LeÊnym SGGW.
MIKO

dzin´ po zachodzie s∏oƒca. Wszystkie ˝yjàtka prà wi´c
ku górze, a gdy ksi´˝yc prawie w pe∏ni pojawia si´ na
niebie zwierz´ta stajà si´ doskonale widoczne dla oczekujàcych na ten moment ryb. Nast´puje prawdziwa
rzeê. W ciàgu pó∏ godziny jedna ryba potrafi zjeÊç do 4
tysi´cy zwierzàt planktonowych. Prof. Gliwicz nazwa∏ to
zjawisko pu∏apkà ksi´˝ycowà i bada∏ go równie˝ w naszej strefie klimatycznej. Niestety, u nas, ze wzgl´du na
zachmurzone niebo pu∏apka ksi´˝ycowa nie jest zbyt
cz´sta. Jej elementy mo˝na obserwowaç, gdy ksi´˝yc wy∏ania si´ zza chmur lub gdy b∏yskawica rozÊwietla wod´
i u∏atwia rybom wy∏apanie zwierzàt planktonowych.
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DLACZEGO 2+2=4?
Prof. Newelski dosta∏ nagro-

tyki sà uniwersalne, a które zale˝à od opisywanego

d´ za prace w dziedzinie logi-

modelu Êwiata? Niektóre z praw matematycznych

ki matematycznej, a konkret-

dotyczà tylko konkretnego modelu, inne - sà uniwer-

nie - teorii modeli. W kla-

salne. Mo˝na powiedzieç, i˝ teoria modeli mia∏a ta-

sycznej matematyce zwykle

kie znaczenie w matematyce, jak teoria Einsteina,

pytamy „co jest?”, podczas

która wykaza∏a wzgl´dnoÊç niektórych poj´ç fizycz-

gdy teoria si´ga g∏´biej, za-

nych, a mianowicie przestrzeni i czasu.

stanawia si´ „dlaczego tak

- Podstawowà metodà badaƒ w matematyce jest
metoda aksjomatyczna. Przyjmujemy aksjomaty

jest?”.
Matematyka s∏u˝y do opisu

(pewniki), a nast´pnie na ich podstawie dowodzi-

przyrody i Êwiata. Na jej pra-

my nowych twierdzeƒ. Teoria matematyczna jest

wach opierajà si´ wszelkie in-

wi´c uk∏adem aksjomatów, opisuje pewnà rzeczy-

ne dziedziny wiedzy, np. na-

wistoÊç matematycznà. Mo˝e ona te˝ mieç inne

uki przyrodnicze. - Stara∏em si´ lepiej zrozumieç

modele - mo˝na powiedzieç wtedy, ˝e sà one alter-

natur´ podstawowych struktur matematycznych.

natywnymi Êwiatami matematycznymi, które spe∏-

Moje badania mieszczà si´ w zakresie teorii mode-

niajà te same aksjomaty. Badanie tych modeli po-

li, dziedziny, której jednym z twórców by∏ Alfred

zwala na nowe spojrzenie na rzeczywistoÊç mate-

Tarski, wybitny polski logik - mówi∏ „Gazecie”

matycznà, dzi´ki temu mo˝na zrozumieç nieprzy-

prof. Newelski.

padkowoÊç charakteru pewnych podstawowych

„ W klasycznej matematyce
zwykle pytamy „co jest?”,
podczas gdy teoria modeli si´ga
g∏´biej, zastanawia si´
„dlaczego tak jest?”.

„

Prace polskiego matematyka dotykajà podstawowych problemów zwiàzanych z filozofià matematyki i ca∏ej nauki. Troch´, jak w znanej anegdocie:
„Architekt projektujàc most opiera si´ na wyliczeniach in˝yniera. In˝ynier szacuje wytrzyma∏oÊç
i inne parametry konstrukcji, opierajàc si´ na prawach fizyki. Fizyk - korzysta z równaƒ i to˝samoÊci
matematycznych. ZaÊ matematyk udowadnia∏
twierdzenia i uk∏ada∏ równania w ogóle nie zastanawiajàc si´, czy one b´dà pasowa∏y do rzeczywistego
Êwiata. A mimo to most si´ nie zawala? Dlaczego?”
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W∏aÊnie. Ile ró˝nych Êwiatów mo˝e opisywaç ta
sama teoria matematyczna? Które z praw matema-

struktur matematycznych, takich jak grupy, pierÊcienie, cia∏a, badanych przez algebr´ czy analiz´ t∏umaczy∏ prof. Newelski. Jego prace dotyczà bardzo trudnych, zaawansowanych i wysublimowanych problemów matematycznych, zwiàzanych
zw∏aszcza z hipotezà Vaughta, jednym z ostatnich
nierozwiàzanych problemów teorii modeli.
Prof. Ludomir Newelski
Matematyk z Wroc∏awia. Ma 41 lat, pracuje na Uniwersytecie
Wroc∏awskim oraz w Instytucie Matematycznym PAN. Matematyka pociàga∏a go od najwczeÊniejszych lat szkolnych. Studiowa∏ we Wroc∏awiu, a tytu∏ profesora uzyska∏ w 1998 r.
W 1998 roku jako jedyny matematyk reprezentujàcy Polsk´
wyg∏osi∏ odczyt w Berlinie na presti˝owym mi´dzynarodowym
kongresie matematyków, który odbywa si´ raz na cztery lata
i jest przeglàdem najnowszych osiàgni´ç z tej dziedziny wiedzy.
Prof. Newelski ma w swoim dorobku ponad 30 prac opublikowanych w czo∏owych czasopismach matematycznych na
Êwiecie. Prace te dotyczà teorii mnogoÊci i algebry, niewàtpliwie najbardziej znaczàce sà jego prace z dziedziny logiki - teorii modeli.
PIOC
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W KOMPUTERZE
JAK W ˚YCIU

rza potworna wichura, jaka nigdy przed-

Prof. Kleiber dosta∏ nagrod´ za opracowanie unikato-

losowych wystàpi jednoczeÊnie - wtedy

wych w skali Êwiatowej metod komputerowych, dzi´ki

zwykle nast´puje katastrofa. Otó˝ my na

którym mo˝na zapanowaç nad wp∏ywem przypadku,

podstawie symulacji komputerowej sta-

rzadkich b∏´dów ludzkich, a tak˝e z∏ego losu na wy-

ramy si´ oceniç prawdopodobieƒstwo

trzyma∏oÊç i trwa∏oÊç wszelakich konstrukcji. Uczony

takich sytuacji. Na normalnà symulacj´

wymyÊla sposoby testowania konstrukcji w wirtualnej

zachowania si´ jakiegoÊ z∏o˝onego syste-

pami´ci komputera, które w prawdziwym laborato-

mu nak∏adamy jeszcze owà niepewnoÊç

rium by∏yby zbyt kosztowne lub wr´cz nie do wykona-

co do wystàpienia efektów losowych. Nazywamy to

nia. Dzi´ki badaniom mo˝na oceniç odpornoÊç kon-

w naszym ˝argonie modelowaniem i przetwarzaniem

strukcji samolotu, reaktora jàdrowego czy te˝ wie˝ow-

niepewnoÊci. Element niepewnoÊci istnieje we

ca na nieoczekiwane losowe zdarzenie, np. niezwykle

wszystkim, co nas otacza, ale jest przewa˝nie pomija-

rzadkà wad´ materia∏u lub wichur´ tysiàclecia?

ny. Najcz´Êciej wià˝e si´ z b∏´dami pope∏nianymi

W praktyce nie ma na to sposobu, ale za pomocà sy-

przez cz∏owieka. Badanie go, nawet za pomocà symu-

mulacji komputerowej da si´ oszacowaç ryzyko awarii.

lacji komputerowej, jest ogromnie trudne”.

tem w tym regionie nie wystàpi∏a. Mo˝e
si´ te˝ zdarzyç, ˝e kilka takich efektów

W wywiadzie dla „Forum Akademickiego” mówi∏

W latach 70. w Niemczech prof. Kleiber bada∏ m.in.

niedawno, i˝ zajmuje si´ przede wszystkim problema-

zachowanie si´ w trakcie lotu promu kosmicznego Co-

mi niezawodnoÊci i bezpieczeƒstwa konstrukcji nara-

lumbia, a tak˝e nieliniowe drgania przekrycia stadionu

˝onych na ekstremalne obcià˝enia ró˝nego typu:

w Monachium. Zespó∏ polskiego uczonego opracowa∏

„Nie trzeba nikogo przekonywaç, jak wa˝na jest nie-

te˝ program symulacji g∏´bokiego t∏oczenia blachy wy-

zawodnoÊç np. reaktorów atomowych czy samolotów.

korzystywanego np. w produkcji karoserii samochodów.

Robi si´ wi´c symulacje najrozmaitszych sytuacji

„U˝ywa si´ do tego celu niezwykle kosztownych matryc

awaryjnych i analizuje wszystkie wyst´pujàce zjawi-

wykonanych z materia∏u o wysokiej wytrzyma∏oÊci,

ska, zachowanie wszystkich elementów konstrukcji

a i tak jest spory procent odpadów. Eksperymenty fi-

oraz ca∏ego uk∏adu, którego dotyczy takie zdarzenie

zyczne by∏yby nies∏ychanie kosztowne, a symulacja po-

losowe. Mo˝emy sobie wyobraziç most, którego ele-

zwala ten proces przeanalizowaç i zobaczyç w animacji

ment ma wad´ materia∏u przez nikogo niewykrytà

komputerowej” - mówi∏ Kleiber. Z programu korzysta-

mimo licznych kontroli, albo wie˝owiec, w który ude-

∏y m.in. laboratoria firmy Daimler-Benz w Stuttgarcie.
Niektóre prace uczonego sà poÊwi´cone medycy-

Prof. Micha∏ Kleiber
Ma 55 lat. Studiowa∏ in˝ynieri´ làdowà na Politechnice
Warszawskiej i jednoczeÊnie matematyk´ na Uniwersytecie Warszawskim. W koƒcu trafi∏ do Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, jednego z najwy˝ej ocenianych polskich instytutów naukowych, gdzie od szeÊciu lat pe∏ni funkcj´ dyrektora. Jest profesorem, cz∏onkiem korespondentem PAN oraz przewodniczàcym rady dyrektorów placówek naukowych PAN.
W paêdzierniku zaÊ objà∏ stanowisko ministra nauki.
Wiele lat sp´dzi∏ za granicà. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego o Êwiatowym zasi´gu „Archives of Computational Methods in Engineering”.
MIKO

nie. Na uniwersytecie tokijskim prof. Kleiber zajmowa∏ si´ symulacjami przep∏ywu powietrza przez p∏uco.
Obecnie rozpoczà∏ wspó∏prac´ ze stomatologami przy komputerowej analizie implantów z´bowych.
Prof. Kleiber przeznaczy∏ ze swojej nagrody 25 tys. z∏
na wsparcie akcji tygodnika „Polityka” - „Zostaƒcie
z nami”, fundujàcej stypendia o takiej wysokoÊci m∏odym naukowcom.

AL, PIOC, MIKO

Teksty opublikowane w Gazecie Wyborczej z 7.12.2001,
przedrukowane za zgodà redakcji.
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NASI STYPENDYÂCI
ZA GRANICÑ
gólnym nastawieniem. Bardzo zale˝a∏o
mi na stypendium, ale nie zamierza∏am
„upi´kszaç” swojej osoby i pracy na spotkaniu z komisjà. Przyznam, ˝e zaskoczona zosta∏am liczbà cz∏onków komisji
i ich ró˝norodnà wiedzà. PomyÊla∏am:
jak mam pokrótce wyjaÊniç historykom
i matematykom moje idee badawcze
z zakresu socjologicznej psychologii spo∏ecznej? Okaza∏o si´, ˝e - wbrew pozorom - taki sk∏ad komisji ma niezwyk∏y
sens, co w pe∏ni doceni∏am dopiero póêniej. Otó˝ badacze z innych, niezwiàza-
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JOANNA HEIDTMAN

nych z moim projektem dziedzin zadajà pytania

Kilka lat temu, kiedy by∏am jeszcze doktorantkà

wynikajàce z tego, ˝e naprawd´ interesuje ich to,

w Instytucie Socjologii UJ, jeden z moich znajo-

jak wyglàda dany problem z mojego punktu widze-

mych otrzyma∏ stypendium zagraniczne FNP dla

nia. Tak wi´c próba obrony mojego projektu przed

m∏odych doktorów. Us∏ysza∏am wtedy, ˝e „to naj-

profesorem na przyk∏ad fizyki jest wyzwaniem

bardziej presti˝owe z polskich stypendiów nauko-

i przyjemnoÊcià zarazem. Mo˝e do czegoÊ przyda∏

wych”. Po doktoracie i roku pracy w IS UJ by∏o dla

si´ tak˝e fakt, ˝e wielokrotnie musia∏am t∏umaczyç

mnie jasne, ˝e musz´ wyjechaç do oÊrodka akade-

to, czym si´ zajmuj´, swojemu ojcu, fizykowi w∏a-

mickiego, w którym b´d´ mog∏a uczyç si´ rzeczy

Ênie.

nowych i konsultowaç swojà prac´ z najlepszymi

D∏ugo nie zapomn´ tego letniego przedpo∏u-

w mojej dziedzinie. Zacz´∏am staraç si´ o stypen-

dnia, kiedy zadzwoni∏ telefon i pani Krystyna Fràk

dium zagraniczne.

og∏osi∏a mi radosnà wieÊç. Po chwili radoÊci przy-

By∏o dla mnie oczywiste, ˝e musz´ mieç rozsàdny

sz∏o nag∏e opami´tanie - czasu zosta∏o niewiele

plan dzia∏ania na te szeÊç miesi´cy i zaproszenie

(musia∏am wyjechaç na poczàtku sierpnia), a ja zu-

z dobrego oÊrodka akademickiego. Od wielu lat

pe∏nie nie wiedzia∏am, jak za∏atwiç wszystkie for-

marzy∏am o tym, ˝eby znaleêç si´ w Department of

malnoÊci. Ale okaza∏o si´, ˝e wszystkie osoby, do

Organizational Behavior w Cornell University.

których zwraca∏am si´ z pytaniami i proÊbami

Dziekan tamtejszej School of Industrial and Labor

o pomoc w rozwiàzaniu ró˝nych praktycznych pro-

Relations jest wspania∏ym cz∏owiekiem, który rozu-

blemów, nie tylko mia∏y niezwyk∏à cierpliwoÊç,

mie, ˝e jednà z rozmaitych misji i zadaniem uznane-

lecz zaskakiwa∏y mnie swoim niezwykle indywidu-

go profesora jest pomoc w rozwoju m∏odym adep-

alnym podejÊciem do mnie - ˝adnej anonimowo-

tom nauki. Zaproszenie przes∏a∏ w ciàgu kilku dni.

Êci, urz´dowego odsy∏ania, cierpliwe odpowiada-

Na rozmow´ do Fundacji przyjecha∏am ze szcze-

nie na moje, czasem pewnie Êmieszne, pytania.
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Dzi´ki tej ˝yczliwej pomocy uda∏o mi si´ sprawnie

takie, jak pozosta∏ym „wizytujàcym” tam uczo-

za∏atwiç pierwsze formalnoÊci zwiàzane z wyjaz-

nym. Dzi´ki staraniom mojego opiekuna, prof.

dem - bilet, ubezpieczenie, itp.

Edwarda Lawlera, dziekana School of Industrial

Problemy na miejscu? Jak zawsze w Ameryce -

and Labor Relations, uzyska∏am w∏asny pokój do

podstawowa kwestia to „dobre” miejsce do miesz-

pracy na terenie laboratorium badaƒ z zakresu na-

kania. Ka˝dy chce mieszkaç tanio i jak najbli˝ej

uk spo∏ecznych, mo˝li-

uniwersytetu, a w przypadku visiting fellows, do

woÊç nieograniczone-

których i ja si´ zalicza∏am, tak˝e tymczasowo. Re-

go

alizacja tych wszystkich trzech warunków ∏àcznie

wszystkich

graniczy z niemo˝liwoÊcià. Uniwersytet z regu∏y

na terenie uniwersyte-

nie poÊredniczy w organizowaniu „˝yciowych”

tu (gdzie korzysta∏am

spraw stypendysty, zajmuje si´ jedynie tym, by

z ksià˝ek, jak te˝ ze

mia∏ gdzie i na czym pracowaç. Drogà internetowà

zbiorów elektronicz-

uda∏o mi si´ wi´c skontaktowaç z biurem zajmujà-

nych), dost´p do po-

cym si´ wynajmem kwater i przy pomocy jedynego

trzebnego

znajomego mi doktoranta w Cornell dokona∏am

technicznego (kompu-

„zdalnie” rezerwacji mieszkania w domu, w któ-

tery,

rym mieszka∏o ju˝ siedmiu innych graduate stu-

itp.) i oprogramowa-

dents z Cornell University. Z wy˝ywieniem k∏opo-

nia. Mog∏am tak˝e uczestniczyç w wybranych

tu nie ma wcale - ka˝dy porzàdny campus uniwer-

przeze mnie zaj´ciach dydaktycznych, wspó∏-

sytecki ma wiele miejsc, w których mo˝na zjeÊç

uczestniczyç w prowadzeniu eksperymentów oraz

Êniadanie, lunch, wypiç kaw´. Niespodzianki, któ-

braç udzia∏ w cotygodniowych seminariach organi-

re mogà utrudniaç prac´? Niektóre przerwy, jak

zowanych przez Department of Organizational

korzystania

ksero,

ze

bibliotek

sprz´tu

„ Problemy
na miejscu?
Jak zawsze w Ameryce
- podstawowa
kwestia
to „dobre” miejsce
do mieszkania.

„

skaner

na przyk∏ad tydzieƒ Êwiàteczno-noworoczny
w grudniu, wià˝à si´ z „przymusowymi” wakacjami, gdy˝ w ramach oszcz´dnoÊci uniwersytet zostaje na ten czas ca∏kowicie pozbawiony pràdu
(poza szklarniami i eksperymentami wymagajàcymi sta∏ej dostawy energii). Dlatego planujàc swój
pobyt i prac´ nale˝y realistycznie wziàç to pod
uwag´.
Pierwsze dwa tygodnie to tak naprawd´ orientacja w terenie - czyli wyrabianie odpowiednich dokumentów, dowiadywanie si´, gdzie sà biblioteki,
na jakie zaj´cia i kiedy warto chodziç (Amerykanie nie bez kozery pierwsze dwa tygodnie nowego
semestru na uniwersytecie nazywajà „orientation
weeks”). Warunki oczywiÊcie doskona∏e - wszystko
perfekcyjnie zorganizowane i wszyscy s∏u˝à pomo-

Behavior oraz Department of Sociology. Dzi´ki

cà. Jako visiting fellow nale˝a∏am do faculty Uni-

zaj´ciom i seminariom w Department of Sociolo-

wersytetu Cornell. Przys∏ugiwa∏y mi wi´c prawa

gy mia∏am Êwietny kontakt tak z profesorami, jak
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i z doktorantami. U∏atwia∏o to wymian´ informa-

rancyjnà i nieuprzedzonà, ale kiedy mojà „bagel

cji, wzajemne zapoznanie si´ z nowymi pracami,

with cream cheese” (czyli coÊ pomi´dzy obwarzan-

a w koƒcu tak˝e kontakty towarzyskie. Wielkà ra-

kiem a bu∏kà z serkiem kremowym) w dobrym lo-

doÊcià dla mnie by∏o poznanie Ralpha Turnera -

kalu, gdzie mo˝na by∏o zjeÊç drugie Êniadanie,

socjologa, twórcy wspó∏czesnej interakcjoni-

przygotowywa∏ m∏odzieniec z tatua˝ami i kolczy-

stycznej teorii roli, uczestniczenie w Êwietnie pro-

kami na ka˝dym wolnym kawa∏ku twarzy, zacz´-

wadzonych zaj´ciach profesora Michaela Macy,

∏am si´ niepokoiç. Mo˝e to w∏aÊnie psychologowie

mia∏am te˝ okazj´ przyglàdaç si´ symulacjom

spo∏eczni nazywajà „szokiem kulturowym”...

i analizie sytuacji negocjacyjnych prowadzonych
przez profesorów w School of Industrial and La-

Dr Joanna Heidtman z Instytutu Socjologii Uniwersy-

bor Relations: prof. Seebera i prof. Lipsky’ego.

tetu Jagielloƒskiego otrzyma∏a stypendium FNP na

Uda∏o mi si´ zebraç ogromnà literatur´, w sposób

pó∏roczny sta˝ w Cornell University w Itace (USA),

nie tylko nowoczesny, ale te˝ niezwykle ekono-

który umo˝liwi∏ jej prowadzenie badaƒ eksperymen-

miczny - w formie elektronicznej, bo w taki w∏aÊnie

talnych dotyczàcych zjawiska w∏adzy i postrzegania ry-

sposób jest dost´pnych wiele artyku∏ów w cornel-

zyka w relacjach konfliktu.

lowskich bibliotekach. Teraz posiadam wi´c mojà
osobistà biblioteczk´ najbardziej aktualnych prac

ANDRZEJ BETLEJ

w dziedzinie, w której si´ specjalizuj´, która s∏u˝y

B´dàc laureatem stypendium krajowego FNP cz´-

mi nie tylko do pracy badawczej, ale tak˝e w dy-

sto sprawdza∏em stron´ internetowà Fundacji

daktyce. W tym czasie pracowa∏am intensywnie

i stamtàd dowiedzia∏em si´ o stypendiach zagra-

nad publikacjà, która zosta∏a przes∏ana do redak-

nicznych. Moje wspomnienia z kwalifikacji? Hm,

cji „Sociological Focus” oraz nad referatem, który

by∏o ci´˝ko, nigdy wczeÊniej nie uczestniczy∏em

zosta∏ przyj´ty na konferencj´ ASA Meetings.

w takim „przes∏uchaniu”, gdzie trzeba zachowaç

W sumie podczas pobytu uda∏o mi si´ zakoƒczyç

trzeêwoÊç umys∏u pod obstrza∏em pytaƒ z ró˝nych

dwie publikacje.

stron... Niemniej by∏o to w sumie bardzo mi∏e

Wykorzysta∏am swój czas w Cornell University
najlepiej, jak tylko by∏o to w mojej sytuacji mo˝li-

niem mi stypendium.

we. Wszystkie cele, które sobie wyznaczy∏am, zo-

Od momentu przyznania stypendium mam bardzo

sta∏y zrealizowane, a dodatkowà nagrodà by∏o dla

cz´ste i bardzo sympatyczne kontakty z Fundacjà.

mnie niezwyk∏e pi´kno tego miejsca. Po∏o˝ony na

Przyczyni∏a si´ do tego równie˝ grupa dyskusyjna

wzgórzu kampus z widokiem na jezioro, przepi´k-

Klubu Stypendystów FNP i kontakt z innymi stypen-

ne arboretum (uniwersytet posiada dos∏ownie

dystami. Prawd´ powiedziawszy, pomys∏ stworzenia

wszystko: od bibliotek zaopatrzonych w dost´pne

takiej wspólnej platformy stypendystów uwa˝am za

stale dla wszystkich komputery, po sady, stajnie, a˝

znakomity i bardzo po˝yteczny.

do oran˝erii).
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prze˝ycie, zw∏aszcza ˝e zakoƒczy∏o si´ przyzna-

A pobyt tutaj? Na poczàtku czu∏em si´, jakbym

Wyjazd na stypendium jest wspania∏ym i wa˝-

mia∏ tu byç jedynie przez dwa tygodnie, potem

nym doÊwiadczeniem; nie tylko (choç przede

aklimatyzacja posz∏a g∏adko (do czego przyczyni∏o

wszystkim) umo˝liwia prac´ w niezwykle komfor-

si´ w du˝ym stopniu szybkie znalezienie mieszka-

towych warunkach i stymulujàce Êrodowisko, ale

nia, co ponoç czasami graniczy tutaj z cudem). Ale

tak˝e wiele uczy, jeÊli chodzi nowy styl ˝ycia, innà

to sà sprawy zwiàzane z codziennoÊcià. JeÊli nato-

nieco kultur´. Zawsze uwa˝a∏am si´ za osob´ tole-

miast chodzi o Êrodowisko w Zentralinstitut - pro-

RAPORT ROCZNY 2001

g∏ównie kolekcjonowaniem literatury zwiàzanej
z oddzia∏ywaniem wzorów architektury w∏oskiej
koƒca XVI stulecia na architektur´ polskà (w zwiàzku z czym intensywnie szukam i porównuj´ np. formy detalu architektonicznego). Ponadto interesuje
mnie kwestia oddzia∏ywania traktatów architektonicznych, problem manieryzmu

w

architekturze

prze∏omu XVI i XVII wieku. Co jeszcze? Szukam
wzorów graficznych, a w∏aÊciwie identyfikuj´ niemieckie wzory o∏tarzy snycerskich z XVIII wieku
(prawda, ˝e bardzo abstrakcyjny temat?), a to dlatego, ˝e kupi∏em w ub. roku w Warszawie jeden
z

dwóch

„ Od razu
nawiàza∏em
liczne kontakty
nie tylko
z niemieckimi
historykami sztuki,
ale w∏aÊciwie
z ludêmi z ca∏ej
Europy.

„

zachowanych

wzorników snycerskich zwiàzanych ze sztukà polskà.
Wartà wspomnienia lokalnà ciekawostkà jest
fakt, ˝e Zentralinstitut für Kunstgeschichte, gdzie
pracuj´, mieÊci si´ w dawnym g∏ównym budynku...
blemów ˝adnych nie by∏o. Bardzo szybko zosta∏em

NSDAP (tu˝ obok jest by∏a siedziba Führera,

wciàgni´ty do doÊç licznego grona tutejszych „fel-

gdzie podpisano traktat monachijski). To wywo∏u-

lowsów” i od razu nawiàza∏em liczne kontakty nie

je bardzo ambiwalentne odczucia... Budynek prze-

tylko z niemieckimi historykami sztuki, ale w∏aÊci-

trwa∏ w doskona∏ym stanie II wojn´ Êwiatowà, za-

wie z ludêmi z ca∏ej Europy. Atmosfera pracy wy-

chowane sà oryginalne detale, ba, jest bardzo

Êmienita: spokój, cisza, mo˝na naprawd´ zajàç si´

funkcjonalny, ale jednak... Gmach ten jest te˝

swoimi sprawami (w porównaniu z tym, co si´

w pewien sposób zwiàzany z Krakowem, bo po

dzieje czasem w Polsce, kiedy ma si´ na g∏owie

wojnie mieÊci∏a si´ tu centralna sk∏adnica dzie∏

wiele, a czasem bardzo wiele rzeczy do za∏atwienia

sztuki zrabowanych przez nazistów i tu przecho-

- jest to sielanka). I pracuje si´ tu znakomicie. Co

wywana by∏a m. in. „nasza” Dama z ∏asiczkà.

za bogactwo materia∏ów! Bo có˝ wi´cej mo˝na powiedzieç o pi´ciopi´trowej bibliotece?

Dr Andrzej Betlej z Instytutu Historii Sztuki Uniwer-

JeÊli chodzi o moje badania, praca historyka sztu-

sytetu Jagielloƒskiego wyjecha∏ na 9-miesi´czny sta˝

ki na stypendium polega g∏ównie na wertowaniu

w Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Mona-

ksià˝ek, czytaniu, oglàdaniu. Nie jest to chyba dla

chium, podczas którego zajmuje si´ badaniem wp∏y-

osób postronnych bardzo ekscytujàce - po prostu sie-

wu architektury w∏oskiej na architektur´ Europy

dzi si´ i czyta, oglàda i porównuje. Ja zajmuj´ si´ tu

Ârodkowej w XVII wieku.
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RAFA¸ DUBANIOWSKI

kwalifikacyjnej, przyjemnej atmosferze w trakcie

O stypendium przeczyta∏em na stronie interneto-

samej rozmowy, jak równie˝ o nadziei, jaka p∏ynie

wej Fundacji. Z poczàtku doÊç sceptycznie myÊla-

ze spotkania z instytucjà, która na tle bardzo smut-

∏em o swoich szansach ze wzgl´du na to, i˝ liczba

nej, niestety, polskiej rzeczywistoÊci akademickiej

stypendiów jest ograniczona, a wiadomo, ˝e jeÊli

pozwala myÊleç o lepszej przysz∏oÊci.

chodzi o humanistyk´, która w tym przypadku

Co do samego wyjazdu i pobytu, to zasadniczym

konkuruje z dyscyplinami Êcis∏ymi i przyrodniczo-

problemem, z jakim musia∏em si´ uporaç, by∏o

medycznymi, prawdo-

znalezienie mieszkania dla czteroosobowej rodzi-

podobieƒstwo uzyska-

ny, jak równie˝ odpowiedniej szko∏y dla dwójki

nia stypendium jest nie-

dzieci, które w∏aÊnie jà rozpoczyna∏y. W Kalifor-

du˝e.

nii, a konkretnie w Berkeley, jest to przede wszyst-

„ W ciàgu
siedmiu miesi´cy
przeczyta∏em
i napisa∏em tyle, ile
nie uda∏oby mi si´
w Polsce
w ciàgu 3 lat.

„
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Pami´tam mój pierw-

kim bardzo du˝e wyzwanie finansowe. Warto tutaj

szy telefon do Fundacji.

wspomnieç, i˝ Uniwersytet Kalifornijski w Berke-

Rozmawia∏em wówczas

ley nie pomaga w ˝adnym stopniu osobom przy-

z panià Krystynà Fràk.

jezdnym w zakwaterowaniu, a czas oczekiwania na

Wspominam o tym dla-

mieszkanie w akademiku wynosi od 6 miesi´cy do

tego, ˝e naprawd´ nigdy

pó∏tora roku.

nie spotka∏em si´ w Pol-

Mówiàc o naukowej stronie wyjazdu, musz´

sce z takà kulturà udzie-

przyznaç, ˝e pomimo wspomnianych k∏opotów

lania informacji, uprzej-

z zagospodarowaniem, w ciàgu siedmiu miesi´cy

moÊcià i autentycznà ˝yczliwoÊcià. Tak samo ode-

przeczyta∏em i napisa∏em tyle, ile nie uda∏oby mi

bra∏em wszelkie póêniejsze rozmowy z pracowni-

si´ w Polsce w ciàgu 3 lat. Po pierwsze, w kraju nie

kami Fundacji.

ma takiej biblioteki (i pewnie d∏ugo nie b´dzie),

Sama rozmowa kwalifikacyjna, choç naturalnie

z jakiej mog´ korzystaç tutaj. Po drugie, do tej po-

stresujàca, by∏a dla mnie ciekawym i przyjemnym

ry nikt nie czyta∏ moich prac tak uwa˝nie i krytycz-

doÊwiadczeniem, choçby z uwagi na fakt, ˝e w ko-

nie, jak robi to mój opiekun naukowy - profesor

misji zasiada∏y osoby, które sà specjalistami

Charles Altieri. To naprawd´ olbrzymia korzyÊç

w dziedzinach innych ni˝ moja. Uwa˝am, ˝e ta for-

i okazja móc rozmawiaç o swojej pracy z osobà nie-

ma sprawdzania czytelnoÊci i walorów projektu

zwykle cenionà i majàcà tak imponujàcy dorobek

jest jednym z najlepszych sposobów na przeprowa-

w dziedzinie teorii literatury. Po trzecie, b´dàc tu-

dzanie rozmów z kandydatami.

taj mog´ uczestniczyç w wyk∏adach tak znakomi-

Z drugiej strony, obecnoÊç lite-

tych humanistów, jak Noam Chomsky, Charles

raturoznawców poÊród cz∏on-

Taylor czy Robert Hass, co jest nieocenionà spo-

ków komisji z pewnoÊcià po-

sobnoÊcià, o której w Polsce mo˝na jedynie marzyç.

zwoli∏aby nawiàzaç rozmow´

Z ca∏à pewnoÊcià mog´ stwierdziç, i˝ moja pra-

dotyczàcà szczegó∏ów, których

ca nad projektem poÊwi´conym krytyce etycznej

nie mia∏em okazji uwzgl´dniç

nigdy nie by∏aby mo˝liwa do zrealizowania w ta-

w prezentacji mojego projektu

kich rozmiarach, jakie ma tutaj. Przedstawiajàc

we wniosku zg∏oszeniowym.

i rozwijajàc g∏ówne za∏o˝enia krytyki etycznej mo-

Warto tutaj wspomnieç o do-

g´ konfrontowaç je z osobami, które w gruncie

skonalej organizacji procedury

rzeczy sà twórcami tego kierunku, i których wnikli-
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we uwagi sà niezwykle istotne dla tego, co pisz´,
a chcia∏bym, aby w nied∏ugiej przysz∏oÊci sta∏o si´
ksià˝kà. By∏bym bardzo szcz´Êliwy, gdyby w jakiÊ
sposób uda∏o mi si´ przed∏u˝yç mój pobyt w UC
Berkeley, bo dla anglisty jest to bez wàtpienia
jedno z najlepszych miejsc na Êwiecie.
Dr Rafa∏ Dubaniowski z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wroc∏awskiego otrzyma∏ stypendium FNP na roczny sta˝ w University of California
w Berkeley, którego celem jest praca nad monografià krytyki etycznej jako nurtu we wspó∏czesnej teorii literatury.
PIOTR MATYJASIAK
ZAPISKI Z POBYTU NA STA˚U
21 lutego 2002
W Badajoz zaaklimatyzowaliÊmy si´ doskonale.
Ludzie sà tutaj bardzo sympatyczni i ch´tni do pomocy. Szef kupi∏ mi samochód do poruszania si´
w terenie, wi´c objecha∏em ju˝ prawie wszystkie
miejsca, gdzie b´dziemy ∏owili jaskó∏ki do badaƒ.
B´d´ wspó∏pracowa∏ z dwoma miejscowymi dok-

Êmy dobrego nauczyciela muzyki dla naszych córe-

torantami, nawiàzuj´ te˝ wspó∏prac´ z innymi ko-

czek - pana Marka, Polaka z Torunia, od lat miesz-

legami po fachu, co pozwoli mi rozszerzyç zakres

kajàcego w Badajoz i prowadzàcego tutaj prywat-

badaƒ i nauczyç si´ czegoÊ nowego. Rozpoczyna-

nà escuela de musica.

my ju˝ instalowanie urzàdzeƒ potrzebnych do eks-

Badajoz jest bardzo ∏adnym miastem, wi´kszym

perymentów, które rozpocznà si´ w pierwszej po-

ni˝ si´ spodziewa∏em. Mieszkamy w nowej dzielni-

∏owie marca i potrwajà pewnie do koƒca kwietnia

cy, niedaleko uniwersytetu. Okolice sà bardzo ∏ad-

(miejscowe jaskó∏ki rozpoczynajà l´gi o miesiàc

ne. Krajobrazy ponoç zbli˝one do andaluzyjskich.

wczeÊniej od naszych jaskó∏ek).

Brakuje mi jednak lasów (sà jedynie zadrzewienia

Za∏apaliÊmy si´ na fina∏ karnawa∏u w Badajoz,

eukaliptusowe nad Guadianà). Trudno nam przy-

wi´c zabawy i taƒca by∏o sporo. By∏ pochód karna-

zwyczaiç si´ te˝ do tego, ˝e s∏oƒce wschodzi dopie-

wa∏owych przebieraƒców, popisujàcych si´ wy-

ro po 8 rano. Staram si´ namówiç któregoÊ z miej-

myÊlnymi strojami przy akompaniamencie gorà-

scowych kolegów na wspólnà wycieczk´ do Anda-

cych, hiszpaƒskich rytmów wygrywanych na b´b-

luzji (szczególnie do ujÊcia rzeki Doniany, gdzie

nach i innych ha∏aÊliwych instrumentach. W miar´

jest przepi´kny i pe∏en ptaków park narodowy).

mo˝liwoÊci staramy si´ uczyç hiszpaƒskiego - wie-

4 marca 2002

le spraw uda∏o nam si´ za∏atwiç na mieÊcie ju˝ bez

Dopiero w ostatni weekend znaleêliÊmy czas, aby

pomocy kogoÊ z tutejszych znajomych. Znaleêli-

wybraç si´ na wycieczk´ z kolegà z uniwersytetu ja-
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ko przewodnikiem. Poje-

Z tego powodu ptaki doÊç d∏ugo wstrzymywa∏y si´

chaliÊmy w góry San Pedro

z rozpocz´ciem l´gów, g∏ównie z powodu braku po-

w okolicach Caceres, gdzie

karmu - poczàtkowo wiele od∏owionych przeze mnie

uda∏o nam si´ zobaczyç licz-

jaskó∏ek by∏o w bardzo z∏ej kondycji. Na poczàtku

ne s´py p∏owe i kasztanowa-

kwietnia, po doÊç d∏ugim okresie za∏amania pogody,

te. Hiszpanom uda∏o si´

znajdowa∏em w kolonii martwe osobniki. W tym ro-

skutecznie odbudowaç ginà-

ku prawdopodobnie b´dzie tylko jeden l´g, zamiast

ce populacje tych wspania-

dwóch jak zazwyczaj. Mam przez to bardzo du˝o

∏ych ptaków, które choç od-

pracy do wykonania, a czasu pozosta∏o niewiele (na

˝ywiajà si´ podle i na ziemi

poczàtku czerwca wyje˝d˝amy do Pary˝a, gdzie nie

sà doÊç niezgrabne, to jed-

b´dzie ju˝ terenu; i tak ju˝ o ca∏y miesiàc przed∏u˝y-

nak w powietrzu prezentujà

∏em planowany pobyt w Hiszpanii). Musia∏em, nie-

si´ doskonale. Poza tym to

stety, zrezygnowaç z jednego bardzo ciekawego eks-

bardzo inteligentne ptaki - pod wzgl´dem bystroÊci

perymentu, dzi´ki któremu rozszerzy∏bym swój

i pomys∏owoÊci znacznie przeÊcigajà ho∏ubione

warsztat badawczy o analizy fizjologiczne ptaków

przez nas or∏y i sowy. Hiszpaƒski program ochrony

(mam tutaj zapewnionà wspó∏prac´ z dobrymi labo-

du˝ych ptaków drapie˝nych (obejmujàcy m. in. s´py

ratoriami z Francji). Eksperyment ten z racji trud-

i or∏y cesarskie) opiera si´ w du˝ej mierze na bada-

nego sezonu by∏by ucià˝liwy dla ptaków i istnieje

niach przemieszczeƒ i losów poszczególnych osobni-

bardzo du˝e ryzyko, ˝e w∏àczone do niego osobniki

ków. W tym celu ptaki majà zak∏adane nadajniki ra-

porzuci∏yby l´gi. Mam nadziej´ wykonaç te badania

diowe, umo˝liwiajàce identyfikacj´ i sà Êledzone

w przysz∏oÊci, ale nie wiem, jaka ta przysz∏oÊç b´-

przez francuskie satelity (tylko pozazdroÊciç - w po-

dzie. Niestety, tak to ju˝ jest z badaniami nad ptaka-

zytywnym tego s∏owa znaczeniu). Koszt „obs∏ugi”

mi, ˝e jeÊli czegoÊ nie uda si´ zrobiç w jednym sezo-

jednego osobnika jest ogromny i finansowany

nie, to trzeba czekaç do nast´pnego roku, a nieraz

w znacznej mierze przez Uni´ Europejskà, ale widaç

d∏u˝ej. Czasami zazdroszcz´ ludziom badajàcym ro-

tutejsi przyrodnicy i politycy sà w stanie wiele po-

Êliny - jeÊli dysponujà kawa∏kiem pola i szklarnià,

Êwi´ciç, aby zabezpieczyç los s´pów i innych du˝ych

mogà o ka˝dej porze roku wyhodowaç sobie obiek-

drapie˝ców, które sà wa˝nym sk∏adnikiem ró˝no-

ty badaƒ i stworzyç im dowolne warunki wzrostu.

rodnoÊci biologicznej. S´py p∏owe niegdyÊ gnieêdzi-

W tym tygodniu skoƒczy∏em bardzo wa˝ny etap

∏y si´ równie˝ na terenie polskich Karpat i Sudetów.

badaƒ nad aerodynamikà jaskó∏ek, dotyczàcy inte-

Mam nadziej´, ˝e i u nas uda si´ przywróciç naszym

resujàcego mnie problemu mechanizmu zapoczàt-

górom te pi´kne ptaki. Dwa lata temu na wybrze˝u

kowujàcego ewolucj´ sygna∏ów p∏ciowych u pta-

Ba∏tyku w okolicach Gdaƒska schwytano jednego

ków. Etap ten trwa∏ doÊç d∏ugo, poniewa˝ posta-

m∏odego s´pa p∏owego, który zbieg∏ z austriackich

nowi∏em wykonaç du˝à liczb´ testów - doceniam

Alp (gdzie Austriacy próbujà odtworzyç populacj´

du˝e próby, jako ˝e pozwalajà one na klarowne

tego gatunku). Ptak wybra∏ Polsk´, co dobrze wró˝y

i pewne wnioskowanie statystyczne (w moich

na przysz∏oÊç (niestety, musia∏ wróciç w Alpy).

wczeÊniejszych badaniach próby cz´sto by∏y nie-

10 maja 2002

wielkie i miewa∏em ograniczone mo˝liwoÊci inter-

W∏aÊnie jestem w trakcie najbardziej intensyw-

pretowania wyników). Stara∏em si´ na bie˝àco

nych badaƒ terenowych. W tym roku, podobnie jak

opracowywaç zebrany materia∏, wi´c w ciàgu ostat-

w poprzednim, wiosna w Hiszpanii spóêni∏a si´.

nich dwóch dni mog∏em „obwàchaç" dane, tzn.
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zrobiç wst´pne analizy statystyczne. Wyniki sà ciekawe i sàdz´, ˝e b´dzie z tego publikacja. Jutro zaczynam kolejny eksperyment, z innym gatunkiem
jaskó∏ek, który ma nieco innà morfologi´ i lata

CO Z TEGO MA
POLSKA NAUKA?

w odmienny sposób. Dobrze b´dzie porównaç za-

O stypendiach
dla naukowców ze wschodu

chowanie si´ w podobnych warunkach dwóch
doÊç odmiennych gatunków jaskó∏ek. Mam nadziej´ zrobiç przed koƒcem maja jeszcze trzeci
eksperyment, który planuj´ od lat, lecz jakoÊ nie
by∏o okazji zrobiç go w Polsce.

750 naukowców z krajów Europy Ârodkowowschod-

Tak jak przewidywa∏em przed wyjazdem, uzy-

niej skorzysta∏o ju˝ ze stypendiów, przyznawanych

ska∏em tutaj znaczny „luz w nadgarstku" i zaczà-

od 1994 roku przez Kas´ im. Józefa Mianowskiego.

∏em snuç ró˝ne plany na przysz∏e badania, o któ-

Przyje˝d˝ajà do Polski na kilkumiesi´czne sta˝e ba-

rych, zwa˝ywszy na koszty, nie Êmia∏bym pomyÊleç

dawcze. Program stypendialny jest finansowany

w Polsce. Zapyta∏em prof. Moellera (mojego

przez Fundacj´ im. Stefana Batorego i Fundacj´ na

opiekuna naukowego) o mo˝liwoÊci sfinansowa-

rzecz Nauki Polskiej, która jako pierwsza wspar∏a

nia pewnych bardzo kosztownych badaƒ genetycz-

dzia∏ania Kasy i która uczestniczy w wy∏anianiu kan-

nych i fizjologicznych. Powiedzia∏, ˝e nie ma spra-

dydatów.

wy i od niechcenia wspomnia∏ coÊ o du˝ej kwocie

Kasa im. Józefa Mianowskiego-Fundacja Popiera-

w euro, jakà ma na badania. Ma równie˝ zagwa-

nia Nauki o rodowodzie si´gajàcym 1881 roku, jest

rantowanà wspó∏prac´ dobrych laboratoriów, cze-

obecnie niewielkà prywatnà instytucjà. – Zbyt ma∏à,

mu trudno si´ dziwiç, zwa˝ywszy, ˝e za publikacje

by w znaczàcy sposób pomagaç polskim naukowcom

sam zbiera wi´cej punktów ni˝ niejeden instytut

wyje˝d˝ajàcym za granic´, jak to czyni∏a w okresie mi´-

PAN (nie ubli˝ajàc wcale tym instytutom - wspó∏-

dzywojennym – wyjaÊnia prezes Kasy, prof. W∏ady-

tworzà je ci´˝ko pracujàcy koledzy, którzy robià

s∏aw Findeisen. – Po reaktywowaniu Kasy w 1991 roku

Êwietne badania i dobrze publikujà. Robià to na
przekór marazmowi i siermi´˝noÊci, z którymi
prof. Moeller nie musi borykaç si´ na co dzieƒ).
Zaczynamy szukaç mieszkania gdzieÊ pod Pary-

Igor Maczyszyn, stypendysta ze Lwowa, ze swym opiekunem
naukowym, prof. Wies∏awem Nagurko z SGGW.
Igor Machichin, a grantee from Lviv, with Professor
Wies∏aw Nagurko of Warsaw Agricultural University.

˝em, z dobrà mo˝liwoÊcià dojazdu do uniwersytetu. Chyba najlepsze b´dzie Orsay. Prosimy przyjació∏ i znajomych, którzy mieszkajà w tamtych rejonach o pomoc w poszukiwaniach. Mog´ te˝ liczyç
na pomoc mego opiekuna, który mieszka w Orsay.
Dr Piotr Matyjasiak z Instytutu Ekologii PAN
w Dziekanowie LeÊnym otrzyma∏ stypendium na
roczny sta˝ w Laboratoire d'Ecologie Université
Pierre et Marie Curie w Pary˝u w celu kontynuowania badaƒ nad sygna∏ami p∏ciowymi i preferencjami
p∏ciowymi ró˝nych gatunków jaskó∏ek.
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postanowiono zatem zmieniç kierunek i przyznawaç sty-

obiecujàcej kariery naukowej, ale tak˝e starsi, profe-

pendia osobom z zagranicy, a zw∏aszcza z krajów b.

sorowie i docenci o znaczàcym dorobku i ugruntowa-

ZSRR, zainteresowanym prowadzeniem badaƒ w pol-

nej pozycji w nauce. JeÊli natomiast chodzi o kraje po-

skich placówkach naukowych. Wzorem by∏a tu Funda-

chodzenia, to od poczàtku istnienia programu naj-

cja Humboldta, która w∏aÊnie cudzoziemcom udziela

liczniejsi sà stypendyÊci z Ukrainy - ponad 50% - na

stypendiów na pobyty naukowe w Niemczech.

dalszych miejscach plasujà si´ Bia∏orusini, Rosjanie,

Na inicjatyw´ Kasy Mianowskiego odpowiedzia∏a
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która postanowi∏a

Litwini; pojedynczy stypendyÊci pochodzà z Uzbekistanu, Mo∏dowy, Armenii, a nawet Chin.

finansowaç stypendia w dziedzinie nauk Êcis∏ych,

Ubiegajàcy si´ o stypendia zwykle majà ju˝ kontak-

przyrodniczych i technicznych. Fundacja Batorego

ty z polskimi instytutami zajmujàcymi si´ podobnà te-

wspar∏a natomiast przedstawicieli nauk humanistycz-

matykà, póêniej uczestniczà w ich badaniach, wresz-

nych i spo∏ecznych. Stypendystów z tego obszaru jest

cie - po powrocie do swojego kraju nadal utrzymujà

zdecydowanie wi´cej, ok. 80%, natomiast w przypad-

wspó∏prac´. Kontynuujà realizowane w Polsce pro-

ku dyscyplin eksperymentalnych sta˝e naukowe sà

jekty. – Cz´sto starajà si´ o ponowny przyjazd – za-

d∏u˝sze, trwajà nawet do 9 miesi´cy.

uwa˝a prof. W∏adys∏aw Findeisen. – Czasem o stypen-

Ka˝dy stypendysta jest zwiàzany z jakimÊ polskim

dium ubiegajà si´ kolejne osoby z tej samej placówki

instytutem, uczelnià, placówkà PAN, ma tam swojego

naukowej, z tego samego zespo∏u. Bywa, ˝e najpierw

opiekuna naukowego, dzi´ki czemu szybciej te˝ inte-

przyje˝d˝a profesor, potem jego wspó∏pracownicy, ale

gruje si´ po przyjeêdzie z polskim zespo∏em.

bywa te˝, ˝e kolejnoÊç jest odwrotna.

Ze stypendiów dotowanych przez Fundacj´ na

Na przyk∏ad tegoroczny stypendysta, dr Vadym

rzecz Nauki Polskiej skorzysta∏o dotychczas 150 osób,

Drozd z Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijo-

w 2001 r. - 26. Reprezentowali ró˝ne dyscypliny na-

wie, kontynuuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu

ukowe i zajmowali si´ rozmaitymi problemami ba-

Warszawskiego badania rozpocz´te tu w 2001 roku

dawczymi. Od fizyki i chemii po genetyk´ i paleobota-

przez prof. Aleksandra Gabowicza ze swojej uczelni.

nik´. Byli to w wi´kszoÊci ludzie m∏odzi, na starcie

Zaplanowane eksperymenty sà te˝ rozwini´ciem ba-

Dr Aleksander Vdovin, stypendysta z Dniepropietrowska.

daƒ prowadzonych ju˝ w Pracowni Fizykochemii Die-

Dr Aleksander Vdovin, a grantee from Dnepropetrovsk

lektryków i Magnetyków, która przyj´∏a na sta˝ ukraiƒskiego naukowca, specjalist´ w dziedzinie
syntezy i fizyko-chemicznych badaƒ nadprzewodników wysokotemperaturowych.
Dr Aleksander Vdovin, 30-letni fizyk
z Dniepropietrowska na Ukrainie przyjecha∏
do Polski nie po raz pierwszy. Plonem jego
poprzedniego pobytu na sta˝u - jeszcze przed
doktoratem - sà trzy wysoko ocenione publikacje. Zak∏ad Optoelektroniki Uniwersytetu
w Dniepropietrowsku, w którym pracuje,
prowadzi wspólne badania z Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Prof. Zbigniew R. Grabowski, popierajàc starania dr
Vdovina o stypendium Kasy Mianowskiego
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zaznaczy∏, ˝e b´dzie to z po˝ytkiem nie tylko dla m∏odego ukraiƒskiego naukowca, który wejdzie w jednà
z tematyk czo∏ówki nauki Êwiatowej w dziedzinie
spektroskopii molekularnej. Da tak˝e nowopowsta∏emu Centrum Spektroskopii Laserowej szans´ szybkiego rozwini´cia tych badaƒ dzi´ki znakomitemu
przygotowaniu dr Vdovina w dziedzinie zaawansowanych technik eksperymentu laserowego. KorzyÊci ze
sta˝u b´dà wi´c obopólne.
Igor Maczyszyn, 25-letni doktorant z Instytutu Stosowanych Problemów Matematyki i Mechaniki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, przyjecha∏ na 4-miesi´czny sta˝ do Katedry Budownictwa

Doc. W∏adimir Taranow, stypendysta z Kijowa.

i Geodezji SGGW. Kontakty z tà uczelnià nawiàza∏

Assistant Professor Vladimir Taranov, a grantee from Kiev.

wczeÊniej jego kolega, Bogdan Monastyrski, który

pracy. Doc. Taranow liczy, ˝e gdy uzyskajà dobre wy-

w ub. roku przebywa∏ na sta˝u na Wydziale Matema-

niki we wspólnych badaniach, to byç mo˝e pojawià si´

tyki Politechniki Warszawskiej. Prowadzone w lwow-

nowe projekty, nowe perspektywy wspó∏pracy, a ra-

skim instytucie badania nad zagadnieniami kontakto-

zem da si´ zrobiç i wi´cej i lepiej.

wymi w teorii kompozytów okaza∏y si´ interesujàce

Wielkà zas∏ugà Kasy Mianowskiego i donatorów

dla naukowców z SGGW. Igor Maczyszyn mówi, ˝e

finansujàcych sta˝e jest u∏atwienie kontaktów na-

tradycjà stajà si´ u nich sta˝e w Warszawie i wymiana

ukowych - podkreÊlajà stypendyÊci. – To jest Êrodek

doÊwiadczeƒ mi´dzy ukraiƒskim instytutem a war-

do nawiàzania bli˝szej i trwa∏ej wspó∏pracy – dodaje

szawskimi uczelniami: uniwersytetem, politechnikà,

prof. Findeisen – a efektem sà wspólne publikacje

a teraz tak˝e SGGW. W istocie jest to ju˝ wspó∏praca

w czasopismach obiegu Êwiatowego i wydawnictwa

szkó∏ naukowych, bo wprawdzie stypendia sà przy-

ksià˝kowe.

znawane indywidualnie, ale ka˝dy z beneficjentów

A co z programu stypendialnego dla cudzoziem-

reprezentuje jakàÊ szko∏´ z jej specyfikà badawczà.

ców ma polska nauka? Pozostajà wyniki badaƒ, za-

Praca w innym zespole ma ogromne znaczenie; sty-

graniczni badacze wnoszà do polskich placówek na-

muluje rozwój naukowy - uwa˝a Igor Maczyszyn.

ukowych swojà wiedz´, doÊwiadczenie, innà szko∏´

W opinii stypendystów zza wschodniej granicy nie-

myÊlenia. „Monokultura” w nauce nie jest dobra,

s∏ychanie istotny jest dost´p do polskich bibliotek na-

mo˝na nie dostrzec wielu rzeczy. ¸àczenie w jednym

ukowych i laboratoriów, znacznie lepiej i nowocze-

zespole ludzi, którzy ukszta∏towali si´ w ró˝nych

Êniej ni˝ w ich krajach wyposa˝onych. PodkreÊlajà, ˝e

oÊrodkach naukowych, w ró˝nych krajach, jest za-

dzi´ki programowi stypendialnemu znaleêli doskona-

wsze twórcze, inspirujàce do dalszych poszukiwaƒ.

∏e warunki do badaƒ. Potwierdza to tak˝e doc. W∏adi-

Jest jeszcze jeden wa˝ny aspekt tej wspó∏pracy. Sty-

mir Taranow z Instytutu Badaƒ Jàdrowych Narodowej

pendyÊci po odbyciu sta˝u podtrzymujà zwykle kontak-

Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Jego doÊwiadcze-

ty i osobiste przyjaênie nawiàzane w Polsce. Stajà si´

nia, tematyka badaƒ, dotyczàcych modelowania zja-

or´downikami porozumienia, pomagajàc w prze∏amy-

wisk w plazmie laboratoryjnej i kosmicznej, korespon-

waniu uprzedzeƒ i stereotypów, co w naszych stosun-

dujà z pracami prowadzonymi w Centrum Badaƒ Ko-

kach z sàsiadami ze wschodu ma niema∏e znaczenie.

smicznych w Warszawie, które zaprosi∏o go do wspó∏-

Krystyna Hanyga
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DOBRE MIEJSCE

my w nowoczesnym, pachnàcym Êwie˝oÊcià budynku, patrzàc jak wyasfaltowanà ulicà podje˝d˝ajà do
instytutu samochody i wspominamy czasy, gdy

Instytut Biologii Molekularnej
i Biotechnologii UJ
w nowej siedzibie

w Krakowie rodzi∏a si´ biotechnologia.
*
Mo˝na powiedzieç, ˝e instytut prze˝y∏ swà tu∏aczà dol´. Trwa∏a ona 35 lat, jeÊli pami´taç, ˝e swój poczàtek
zawdzi´cza Katedrze Biochemii i Biofizyki. Powo∏ano

Gdy przed kilkoma laty chcia∏em jako dziennikarz

jà w 1965 roku wspólnymi si∏ami pracowników Uni-

zlokalizowaç ulic´ Gronostajowà, by poznaç miej-

wersytetu, ale tak˝e Akademii Medycznej (wówczas

sce, gdzie powstaje III kampus Uniwersytetu Jagiel-

doc. Maria Sarnecka-Keller) i PAN (doc. Stanis∏aw

loƒskiego, doÊç d∏ugo b∏àdzi∏em po przedmieÊciach

¸ukiewicz). Potem wszyscy utworzyli trzon kadry na-

Krakowa, zanim znalaz∏em plac budowy. To oczywi-

ukowej katedry. By∏a to katedra poczàtkowo bez sie-

ste, nie tylko dlatego, ˝e tu˝ obok, z jednej strony

dziby, zaj´cia prowadzono w lokalach u˝yczonych

by∏a ∏àka, a z drugiej las, przede wszystkim nie by∏o

przez zaprzyjaênionych naukowców (np. przez prof.

˝adnej ulicy, istnia∏a tylko w planach. Dzisiaj siedzi-

Andrzeja Hrynkiewicza w Instytucie Fizyki, czy prof.

Pracownik IBMiB testuje nowà aparatur´ badawczà.
Testing new research equipement.

Stanis∏awa Smreczyƒskiego w Instytucie Zoologii).
W koƒcu uda∏o si´ znaleêç dla katedry miejsce przy
ulicy Grodzkiej w Collegium Iuridicum, które powsta∏o z po∏àczenia kilku kamienic gotyckich, jakie
w 1403 roku zakupi∏ Uniwersytet Jagielloƒski i po
przebudowie umieÊci∏ tu kolegium prawnicze.
Profesor Aleksander Koj wspomina,

˝e gdy

w 1968 roku po powrocie ze sta˝u naukowego
w Londynie rozpoczà∏ prac´ jako adiunkt, przydzielono mu pokój w dawnej kaplicy z renesansowym
sklepieniem, w której dla wykorzystania przestrzeni
zbudowano antresol´. W 1970 roku powo∏ano Instytut Biologii Molekularnej. Zmieni∏ si´ status, ale
nie lokal. Budynek przy ul. Grodzkiej wymaga∏ remontu, zabytkowe stropy êle znosi∏y obecnoÊç ci´˝kiej aparatury naukowej, konserwator zabytków
domaga∏ si´ zamkni´cia budynku.
Uratowa∏o ich ... Seminarium Âlàskie, które z Alei
Mickiewicza przeprowadzi∏o si´ do Katowic. Pi´kny
i du˝y budynek, zaprojektowany przez Ksawerego
Dunikowskiego, wynaj´to Uniwersytetowi dla IBM-u.
Gdy si´ wchodzi∏o do budynku, w pierwszej chwili robi∏ wra˝enie obszernego. Ale to by∏o z∏udzenie. Ma∏e
seminaryjne pokoiki nie mieÊci∏y aparatury, cz´Êç
sprz´tu musia∏a byç umieszczona na korytarzach.

54

RAPORT ROCZNY 2001

I pewnie nadal instytut tu∏a∏by si´ po ró˝nych
budynkach, gdyby nie podj´ta na poczàtku lat siedemdziesiàtych i wreszcie realizowana idea budowy nowego kampusu UJ.
Odwiedzajàc instytut w jego nowej siedzibie ma
si´ wra˝enie, jakby si´ przysz∏o do nowego mieszkania. Jest wszystko, a jednak czegoÊ brakuje. Mo˝e atmosfery tamtych czasów, gdy wszyscy byli razem, bardzo blisko siebie; wystarczy∏o rozejrzeç si´
wokó∏, by zobaczyç wszystkie znajome twarze. Teraz ka˝dy ma swojà pracowni´; by jà znaleêç, trzeba przedzieraç si´ przez t∏umy studentów, pytaç
o drog´. Ale to wra˝enie przybysza. Gospodarze
czujà si´ pewnie, bo wreszcie sà na swoim i w odpowiednich warunkach. A o to przecie˝ chodzi∏o.
Zanim jednak tu osiedli, trzeba by∏o przenieÊç
ca∏e wyposa˝enie, ca∏y dobytek instytutu.
– To by∏a drobiazgowo zaplanowana akcja –
wspomina doc. Amalia Guzdek, wicedyrektor Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii. –
Liczy∏ si´ czas. Chodzi∏o o to, by zdà˝yç przed nowym rokiem akademickim przeprowadziç si´ i zagospodarowaç. M∏odzie˝ nie powinna na przeprowadzce straciç, zaj´cia powinny si´ normalnie rozpoczàç.
I to si´ uda∏o. Prof. Kazimierz Strza∏ka niczym

Studentka w laboratorium IBMiB przy mikroskopie konfokalnym.
A student using a confocal microscope.

kapitan na okr´cie: planowa∏, doglàda∏, sprawdza∏,
tak wi´c ka˝dy wiedzia∏, co ma robiç.

zorowali przeprowadzk´ spektrometru ERP – szczegól-

– To by∏ ogromny wysi∏ek organizacyjny. I nie wiado-

nej ostro˝noÊci wymaga∏o przewiezienie wa˝àcego ton´

mo, co by by∏o, gdyby nie pomoc Fundacji na rzecz Na-

elektromagnesu – drobne uderzenie mog∏o ca∏kowicie

uki Polskiej. OtrzymaliÊmy 230 tys. z∏, z czego 150 tys.

zniszczyç ten element urzàdzenia. Wysi∏ek firmy przewo-

przeznaczono na „normalnà” przeprowadzk´, a 80 tys.-

zowej zwiàzany z przewiezieniem precyzyjnych apara-

na serwisy przewo˝àce sprz´t specjalistyczny – dodaje

tów, komputerów, szk∏a i odczynników chemicznych

in˝. Waldemar Ânie˝yƒski. – Niektóre aparaty nale˝a-

równie˝ zas∏uguje na podkreÊlenie. Nie wiem, jak pora-

∏o rozmontowaç, przewieêç w odpowiednich warunkach

dzilibyÊmy sobie bez pomocy fundacji.

i na miejscu od nowa zmontowaç – do tego trzeba by∏o

Ale nawet tak wa˝ne sprawy, jak przenosiny do

zamówiç specjalistyczne serwisy – t∏umaczy dr. Prze-

nowego lokalu nie mogà przerywaç dzia∏alnoÊci

mys∏aw P∏onka, sekretarz naukowy Instytutu. – Na

naukowej. W tym samym czasie trwa∏a wi´c, orga-

przyk∏ad: specjalistyczny serwis, wezwany a˝ z Anglii,

nizowana przez prof. Aleksandra Koja, mi´dzyna-

rozmontowa∏, przewióz∏ i z∏o˝y∏ z powrotem mikroskop

rodowa konferencja na temat roli biologicznej tzw.

konfokalny, wraz z systemem wspó∏pracujàcych z nim

cytokin przeciwzapalnych. Sà to bia∏ka wytwarzane

laserów. Z Poznania przyjechali specjaliÊci, którzy nad-

w ró˝nych komórkach organizmu i hamujàce roz-
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Przy mikroskopie konfokalnym.
At a confocal microscope.

nologii molekularnej” w instytucie jest prof. Alek-

wój procesów zapalnych - a wi´c dzia∏ajà jako natu-

sander Koj, który w 1996 roku zosta∏ laureatem Na-

ralne mechanizmy obronne. Z pewnym uproszcze-

grody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

niem mo˝na powiedzieç, ˝e niedobór cytokin prze-

*

ciwzapalnych mo˝e przyczyniç si´ do rozwoju nie-

12 paêdziernika 2001 roku z udzia∏em w∏adz uczelni

których schorzeƒ, np. choroby reumatycznej.

odby∏o si´ uroczyste otwarcie nowej siedziby Instytu-

– Interesowa∏y nas i nadal interesujà mechanizmy wy-

tu Biologii Molekularnej UJ. Budynek poÊwi´ci∏ kar-

twarzania i dzia∏ania cytokin z punktu widzenia biologii

dyna∏ Franciszek Macharski, który potem wraz z inny-

molekularnej. Ale ca∏e zagadnienie ma te˝ wyraêne

mi goÊçmi zwiedza∏ instytut. Prof. Aleksander Koj za-

aspekty medyczne, dlatego w konferencji uczestniczy∏o

prosi∏ go do swego pokoju, kardyna∏ wyjrza∏ przez

wielu lekarzy – powiedzia∏ nam prof. Koj.

okno i powiedzia∏: – A tam powstaje biblioteka Papie-

W tydzieƒ po zakoƒczeniu przeprowadzki, ju˝
w nowym budynku, odby∏a si´ kolejna mi´dzynarodowa konferencja, organizowana przez prof. Tadeusza
Sarn´, na temat zastosowaƒ spektroskopii ERP.
Konferencje te by∏y wspó∏finansowane przez Komisj´ Europejskà w Brukseli w ramach programów
wsparcia Centrów Doskona∏oÊci. Koordynatorem
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programu „Integracja edukacji i badaƒ w biotech-

skiej Akademii Teologicznej. – Wszyscy tu mamy lepsze
perspektywy – odpowiedzia∏ prof. Koj.
I ˝eby niczego nie pominàç: profesor i kardyna∏
rozmawiali jeszcze o sarnach, które rankiem wychodzà z pobliskiego lasu i podchodzà w pobli˝e instytutu. To musi byç dobre miejsce.
Marian Nowy

RAPORT ROCZNY 2001

ANKIETA
„M¸ODY
NAUKOWIEC”

niu mog∏y wziàç udzia∏ osoby urodzone w latach
1963-1979). Ten zakres wiekowy wynika z zasad
konkursu stypendiów krajowych - sà one przyznawane naukowcom w wieku do 30 lat, a tak˝e z 9letniego okresu realizacji programu stypendialnego - pierwsze stypendia przyznano w roku 1993,
ostatnie (w chwili badania) - w roku 2001. Liczba

Ma obecnie oko∏o 30-31 lat. Doktorat obroni∏

przyznanych w tym okresie stypendiów (931) sta-

przed trzydziestkà. Do wyboru kariery naukowej

nowi∏a 30,6% ogólnej liczby 3040 wniosków z∏o˝o-

popchn´∏a go potrzeba poznania i rozumienia

nych w latach 1993-2001.

istoty zjawisk. W pracy naukowca ceni tak˝e swo-

By∏ to jeden z pierwszych w Polsce programów

bod´ i niezale˝noÊç. Najwa˝niejsze przeszkody

badawczych o charakterze niemarketingowym,

w jego pracy to: brak Êrodków finansowych na ba-

w którym kontakt z ankietowanymi w tak znacz-

dania, nadmiar biurokracji, brak twórczych dysku-

nym stopniu odbywa∏ si´ drogà elektronicznà. Za-

sji intelektualnych, brak pomocniczego personelu

k∏adaliÊmy, ˝e komputer pod∏àczony do sieci In-

technicznego na odpowiednim poziomie. Zamierza kontynuowaç prac´ naukowà. Taki obraz sty50

pendysty krajowego FNP wy∏ania si´ z badaƒ,

45

przeprowadzonych na zlecenie fundacji przez ze-

40

spó∏ badawczy powo∏any przy Instytucie Ekonoboczo: „M∏ody naukowiec”.
Fundacja, która w coraz szerszym zakresie
wspiera rozwój karier naukowych na ró˝nych jej

35
Udzia∏ w procentach

metrii Szko∏y G∏ównej Handlowej, nazwanych ro-

30
25
20
15

szczeblach, od dawna nosi∏a si´ z zamiarem prze-

10

prowadzenia ewaluacji programów skierowanych

5

do indywidualnych uczonych. Jako pierwszy wy-

0

brany zosta∏ program stypendiów krajowych dla
m∏odych naukowców, z którego w ciàgu 9 lat sko-

ze wspó∏ma∏˝onkiem ze wspó∏ma∏˝onkiem
i dzieckiem/dzieçmi

grupa I

grupa II

samotnie

grupa III

przy rodzicach

niezaliczeni

rzysta∏o ponad 900 osób z ca∏ej Polski. Ankietowe
badanie mia∏o odpowiedzieç na pytanie, czy i w ja-

ternet jest jednym z podstawowych narz´dzi pracy

ki sposób przyznanie stypendium FNP wp∏yn´∏o

naukowca, tak wi´c kwestionariusz dystrybuowany

na karier´ naukowà stypendystów oraz sprawdziç

by∏ poprzez poczt´ elektronicznà. Powsta∏a tak˝e

przydatnoÊç przyj´tego modelu stypendium, a tak-

interaktywna wersja ankiety na stronach interne-

˝e wiarygodnoÊç procesu selekcji laureatów.

towych FNP. Za∏o˝enie o powszechnej dost´pno-

Badana grupa m∏odych naukowców zosta∏a po-

Êci do Internetu sprawdzi∏o si´, niestety, tylko cz´-

dzielona na trzy kategorie: 1. - laureaci konkursu,

Êciowo. Du˝o problemów sprawi∏a równie˝ nie-

2. - kandydaci, którym stypendium nie przyznano

kompatybilnoÊç istniejàcych na rynku przeglàda-

oraz 3. - osoby, które nigdy o stypendium FNP si´

rek internetowych, a tak˝e k∏opoty z przepustowo-

nie ubiega∏y. Granicami wiekowymi dla uczestni-

Êcià ∏àczy. Ostatecznie jednak dzi´ki wykorzysta-

ków ankiety by∏ przedzia∏ 24 - 39 (a wi´c w bada-

niu Internetu badanie uda∏o si´ wykonaç szybciej
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i taniej ni˝ metodami tradycyjnymi. Na ankiet´ od-

o przesuni´ciu granicy wieku do 32 lat dla kandy-

powiedzia∏o 435 stypendystów Fundacji, 191 kan-

datów korzystajàcych wczeÊniej z urlopu wycho-

dydatów, którzy stypendium nie otrzymali, oraz

wawczego. ChcielibyÊmy, by zmiana ta zaowoco-

495-osobowa grupa m∏odych naukowców, którzy

wa∏a przede wszystkim wi´kszà dost´pnoÊcià pro-

nigdy si´ o stypendium FNP nie starali. Zebrany

gramu oraz wyrównaniem szans kobiet-naukow-

materia∏ pozwoli∏ na stosunkowo szczegó∏owe po-

ców, które zazwyczaj biorà na siebie obowiàzki wy-

równanie badanych grup.

chowawcze, chcia∏yby jednak pogodziç samoreali-

StypendyÊci fundacji cz´Êciej ni˝ przedstawiciele

zacj´ w macierzyƒstwie z karierà naukowà. Po-

pozosta∏ych grup wià˝à swojà przysz∏oÊç z pracà na-

wtórne badanie za kilka lat poka˝e, czy zmiana ta

ukowà. Cz´Êciej wspó∏pracujà z instytucjami zagra-

przynios∏a po˝àdany efekt.

nicznymi i cz´Êciej prezentujà swój dorobek na pre-

Program „M∏ody naukowiec” potwierdzi∏, i˝

sti˝owych mi´dzynarodo-

otrzymanie stypendium wywiera realny wp∏yw na

wych konferencjach. Troch´

rozwój karier naukowych laureatów. Wynika to

krytyczniej oceniajà organi-

z jednej strony z mo˝liwoÊci cz´Êciowego przynaj-

zacj´

badawczej

mniej uwolnienia si´ od trosk finansowych i sku-

w swojej instytucji. Po otrzy-

pienia na pracy badawczej, a z drugiej – na zjawi-

maniu stypendium du˝o

sku pozytywnego etykietowania, b´dàcego konse-

wi´cej publikujà - ogólna

kwencjà otrzymania presti˝owego stypendium

liczba publikacji na osob´

FNP. M∏ody naukowiec uzyskuje zaszczytny status

rocznie wzrasta 2,3 raza,

„stypendysty FNP”, a Êrodowisko, w którym dzia-

a publikacji zagranicznych -

∏a, zaczyna mu przypisywaç nowe, pozytywne, li-

2,2 raza. Sà to oczywiÊcie

czàce si´ w jego opinii cechy spo∏eczne. Etykieto-

wartoÊci przeci´tne, wÊród

wanie takie ma istotny wymiar psychologiczny

„niestypendystów” tak˝e sà

i wp∏ywa na wewn´trzny rozwój stypendysty - pro-

jednostki osiàgajàce takie same lub jeszcze lepsze

wadzi do wzrostu samooceny i dzia∏a stymulujàco,

rezultaty w pracy naukowej, jednak wyniki badaƒ

powodujàc aktywizacj´ w sferze naukowej. Laure-

wyraênie pokazujà ogólnà tendencj´.

aci konkursu otrzymujà bowiem nie tylko stypen-

pracy

Rezultaty badania by∏y inspiracjà do zmian w regulaminie stypendium. Ma∏y udzia∏ kobiet (w ca∏ej
populacji, nie tylko w grupie respondentów) zarówno wÊród laureatów, jak i osób starajàcych si´
o stypendium, spowodowa∏ podj´cie decyzji
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dium, ale tak˝e rekomendacj´ Fundacji, dzi´ki
której „z najlepszych mogà si´ staç jeszcze lepsi”.
Tomasz Perkowski
Raport z wynikami badaƒ jest dost´pny na stronie internetowej
FNP http://www.fnp.org.pl/raportankieta.htm

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I OPINIA BIEG¸EGO REWIDENTA
THE FINANCIAL STATEMENTS
AND THE AUDITOR’S OPINION
Sprawozdanie finansowe Fundacji
za rok 2001 opublikowane jest tak˝e
w Monitorze Polskim „B” nr 85 z dn. 11.07.2002 r.

Pe∏ne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Fundacji w roku 2001, opracowane zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia∏alnoÊci fundacji (Dz.U. Nr 50 z 2001 r., poz.529), przedstawione zosta∏o
Ministrowi Nauki, przewodniczàcemu Komitetu Badaƒ Naukowych, prof. Micha∏owi
Kleiberowi, który pismem z dnia 9 lipca 2002 r. zawiadomi∏ zarzàd Fundacji o przyj´ciu tego
sprawozdania.
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OPINIA BIEG¸EGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
DLA FUNDATORÓW
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z siedzibà w Warszawie, ul. Gra˝yny 11, na które sk∏ada si´ bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´ 198.310.927,43 z∏, rachunek zysków i strat za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàcy strat´ netto w kwocie 4.895.547,35 z∏, sprawozdanie z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia
wykazujàce zmniejszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 1.722.859,13 z∏.
Za sporzàdzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzàd Fundacji. Naszym zadaniem by∏o zbadanie sprawozdania finansowego i wydanie na jego temat opinii.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do Mi´dzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdaƒ Finansowych wydanych przez Mi´dzynarodowà Federacj´ Ksi´gowych, rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. nr 121, poz. 591 wraz z póêniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów. Przepisy te wymagajà, aby badanie zosta∏o zaplanowane
i przeprowadzone w sposób dajàcy wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metod´ wyrywkowà dowodów i zapisów ksi´gowych, z których wynikajà kwoty
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje równie˝ ocen´ stosowanych zasad rachunkowoÊci,
znaczàcych szacunków dokonanych przez Zarzàd Fundacji oraz ocen´ ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyra˝amy przekonanie, ˝e przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczajàcà podstaw´ do wydania opinii.
Naszym zdaniem za∏àczone sprawozdanie finansowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach,
sytuacj´ finansowà Fundacji na dzieƒ 31 grudnia 2001 r., wynik finansowy oraz przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia zgodnie z zasadami rachunkowoÊci stosowanymi w Polsce, okreÊlonymi w ustawie z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci oraz w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad rachunkowoÊci dla niektórych jednostek nie prowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. nr 115, poz.
748), stosowanymi w sposób ciàg∏y.

Bieg∏y rewident nr 796/1670

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

Bogdan D´bicki, Cz∏onek Zarzàdu

Bieg∏y rewident nr 796/1670
Bogdan D´bicki, Cz∏onek Zarzàdu

Warszawa, 15 lutego 2002 r.
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BILANS
na dzieƒ 31.12.2001
AKTYWA
A. MAJÑTEK TRWA¸Y
I. WartoÊci niematerialne i prawne
1. Koszty organizacji poniesione przy za∏o˝eniu
lub póêniejszym rozszerzeniu spó∏ki akcyjnej
2. Koszty prac rozwojowych
3. WartoÊç firmy
4. Inne wartoÊci niematerialne i prawne
5. Zaliczki na poczet inwestycji
II. Rzeczowy majàtek trwa∏y
1. Grunty w∏asne
2. Budynki i budowle
3. Urzàdzenia techniczne i budowle
4. Ârodki transportu
5. Pozosta∏e Êrodki trwa∏e
6. Inwestycje rozpocz´te
7. Zaliczki na poczet inwestycji
III. Finansowy majàtek trwa∏y
1. Udzia∏y i akcje
2. Papiery wartoÊciowe
3. Udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe
4. Inne sk∏adniki majàtku trwa∏ego
IV. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe
1. Nale˝noÊci z tytu∏u papierów wartoÊciowych
B. MAJÑTEK OBROTOWY
I. Zapasy
1. Materia∏y
2. Pó∏produkty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw

Stan na 31.12.2000
w z∏otych

Stan na 31.12.2001
w z∏otych

84.238.325,16

76.085.758,30

101.639,09

39.171,12

0,00
0,00
0,00
101.639,09
0,00

0,00
0,00
0,00
39.171,12
0,00

2.427.426,00
0,00
2.023.166,34
217.826,81
88.306,89
98.125,96
0,00
0,00

2.199.041,40
0,00
1.891.579,76
237.752,37
1.119,57
68.589,70
0,00
0,00

80.714.014,33
71.145.574,33
9.568.440,00
0,00
0,00

73.018.174,33
70.843.924,33
2.174.250,00
0,00
0,00

995.245,74
995.245,74

829.371,45
829.371,45

146.193.795,34

122.202.757,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

II. Nale˝noÊci i roszczenia
1. Nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug
2. Nale˝noÊci z tytu∏u podatków,
dotacji i ubezpieczenia spo∏ecznego
3. Nale˝noÊci wewnàtrzzak∏adowe
4. Pozosta∏e nale˝noÊci
5. Nale˝noÊci dochodzone na drodze sàdowej
6. Nale˝noÊci z tytu∏u udzielonych po˝yczek

259.981,48
200,00

1.323.236,05
200,00

45.313,04
0,00
214.468,44
0,00
0,00

184,36
0,00
1.322.851,69
0,00
0,00

III. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu
1. Udzia∏y lub akcje w∏asne do zbycia
2. Inne papiery wartoÊciowe

39.235.897,67
0,00
39.235.897,67

15.904.464,80
0,00
15.904.464,80

IV. Ârodki pieni´˝ne
1. Ârodki pieni´˝ne w kasie
2. Ârodki pieni´˝ne w banku
3. Inne Êrodki pieni´˝ne (weksle, czeki obce)

106.697.916,19
1.716,77
106.696.199,42
0,00

104.975.057,06
1.190,80
104.973.866,26
0,00

579.028,38

22.411,22

15.104,82
563.923,56

22.411,22
0,00

231.011.148,88

198.310.927,43

C. ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE
1. Czynne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów
2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
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PASYWA

Stan na 1.12.2000
w z∏otych

Stan na 31.12.2001
w z∏otych

A. FUNDUSZE W¸ASNE

201.686.973,49

196.791.426,14

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

95.000.000,00
27.606.056,25
153.833.757,79
8.788,08
–72.083.747,90
0,00
–2.677.880,73

95.000.000,00
27.612.579,77
153.833.757,79
2.264,56
–72.083.747,90
–2.677.880,73
–4.895.547,35

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

19.018,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
19.018,70

28.163.055,36

463.768,28

28.159.953,07
0,00
0,00
0,00
33.698,91
0,00

461.576,09
0,00
0,00
0,00
159.736,45
0,00

27.313.844,37
0,00
0,00
812.409,79

72.621,71
0,00
0,00
229.217,93

3.102,29

2.192,19

1.161.120,03

1.036.714,31

0,00
1.161.120,03

0,00
1.036.714,31

231.011.148,88

198.310.927,43

Fundusz zasadniczy
Fundusz rezerwowy
Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà
Fundusz przeceny Êrodków trwa∏ych
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubieg∏ych
Niepodzielony wynik finansowy netto roku ubieg∏ego
Wynik finansowy netto za rok obrotowy

B. REZERWY
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych
2. Pozosta∏e rezerwy
C. ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE
1. D∏ugoterminowe po˝yczki, obligacje
i inne papiery wartoÊciowe
2. D∏ugoterminowe kredyty bankowe
3. Pozosta∏e zobowiàzania d∏ugoterminowe
D. ZOBOWIÑZANIA KRÓTKOTERMINOWE
I FUNDUSZE SPECJALNE
I. Zobowiàzania krótkoterminowe
1. Po˝yczki, obligacje i papiery wartoÊciowe
2. Kredyty bankowe
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw
4. Zobowiàzania z tytu∏u dostaw i us∏ug
5. Zobowiàzania wekslowe
6. Zobowiàzania z tytu∏u podatków,
ce∏ i ubezpieczeƒ spo∏ecznych
7. Zobowiàzania z tytu∏u wynagrodzeƒ
8. Zobowiàzania wewnàtrzzak∏adowe
9. Pozosta∏e zobowiàzania krótkoterminowe
II. Fundusze specjalne
E. ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE
I PRZYCHODY PRZYSZ¸YCH OKRESÓW
1. Bierne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów
2. Przychody przysz∏ych okresów
RAZEM PASYWA
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 1.01-31.12.2001
Stan na 31.12.2000
w z∏otych

Stan na 31.12.2001
w z∏otych

16.583.535,95

18.887.031,47

(–) 16.583.535,95

(–) 18.887.031,47

D. Koszty administracyjne

4.750.038,50

6.020.938,62

1. Zu˝ycie materia∏ów i energii
2. Us∏ugi obce
3. Podatki i op∏aty
4. Wynagrodzenia
5. Âwiadczenia na rzecz pracowników
6. Amortyzacja
7. Pozosta∏e
E. Pozosta∏e przychody operacyjne

90.965,36
1.562.545,09
6.498,70
2.207.311,13
422.499,54
360.630,37
99.588,31
806.372,62

124.611,30
2.827.631,98
6.694,70
2.201.917,36
426.197,20
366.959,69
66.926,39
108.203,85

3.600,00

83.024,86

27.295.810,75

22.766.300,26

19.662.424,78
2.398.661,00
5.234.724,97

9.154.923,42
3.351.844,21
10.259.532,63

9.420.261,65

2.776.583,51

–2.655.252,73

–4.893.074,35

22.628,00

2.473,00

(–) 2.677.880,73

(–) 4.895.547,35

A. Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej
B. Koszt realizacji zadaƒ statutowych
C. Zysk (+), strata (–) na dzia∏alnoÊci statutowej

F. Pozosta∏e koszty operacyjne
F. 1. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych
G. Przychody finansowe
– odsetki
– dywidendy
– pozosta∏e
H. Koszty finansowe
I. Zysk (strata) brutto na ca∏okszta∏cie dzia∏alnoÊci
J. I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Obowiàzkowe obcià˝enia wyniku finansowego
L. Zysk netto
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SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH (z∏)
2000

2001

Wynik finansowy netto (zysk/strata)
–2.677.880,73
Korekty o pozycje:
–14.967.283,78
1. Amortyzacja
360.630,37
2. Zyski/Straty z tytu∏u ró˝nic kursowych
–
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zap∏acone
–21.497.141,22
4. Rezerwy na nale˝noÊci
–
5. Inne rezerwy (na przewidywane straty + denominacja)
648.034,00
6. Podatek dochodowy od zysku brutto
22.628,00
7. Podatek dochodowy zap∏acony
– 22.628,00
8. Wynik na sprzeda˝y i likwidacji sk∏adników
dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
–
9. Zmiana stanu zapasów
–
10. Zmiana stanu nale˝noÊci i roszczeƒ
– 11.640,55
11. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych
(z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) oraz funduszów specjalnych
3.071.224,65
12. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych
– 560.136,22
13. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów
– 38.879,97
14. Pozosta∏e pozycje
3.060.625,16
Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej
– 17.645.164,51

–4.895.547,35
–39.531.538,04
366.959,69
–
–12.646.641,11
–
315.850,00
2.473,00
–2.473,00

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej
I.
II.

III.

804,86
–
–897.380,28
–27.680.268,38
556.617,16
–124.405,72
576.925,74
–44.427.085,39

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
I.
II.
III.
IV.
V.

Nabycie/Sprzeda˝ wartoÊci niematerialnych i prawnych
Nabycie/Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowych majàtku trwa∏ego
Nabycie/Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych
Nabycie/Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie/Sprzeda˝ innych akcji, udzia∏ów i papierów wartoÊciowych
(w tym równie˝ przeznaczonych do obrotu)
VI. Udzielone/Zwrócone po˝yczki
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy
VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki
IX. Pozosta∏e pozycje
X.
Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

– 3.473,46
– 268.583,43
–
–

–55.269,54
–21.642,44
–
–

11.140.750,86
–
2.398.661,00
19.098.501,22
–
32.365.856,19

30.134.497,13
–
3.351.844,21
9.632.577,84
–
43.042.007,20

C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej
I.
II.

Zaciàgni´cie/Sp∏ata d∏ugoterminowych kredytów bankowych
Zaciàgni´cie/Sp∏ata d∏ugoterminowych po˝yczek,
emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartoÊciowych
III. Zaciàgni´cie/Sp∏ata krótkoterminowych kredytów bankowych
IV.
Zaciàgni´cie/Sp∏ata krótkoterminowych po˝yczek,
emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartoÊciowych
V.
P∏atnoÊci dywidend i innych wyp∏at na rzecz w∏aÊcicieli
VI. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu finansowego
VII. Wp∏ywy z emisji akcji i udzia∏ów w∏asnych oraz dop∏at do kapita∏u
VIII. Zap∏acone/Zwrócone odsetki
IX. Pozosta∏e pozycje
X.
Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej
D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto
E. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek roku obrotowego
F. Ârodki pieni´˝ne na koniec roku obrotowego
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–

–

–
–

–
–

–
–
–
–
–21,00
–
–21,00

–
–
–
–
–337.780,94
–
–337.780,94

14.720.670,68

–1.722.859,13

91.977.245,51

106.697.916,19

106.697.916,19

104.975.057,06
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AUDITORS’ OPINION
ON THE AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS
OF FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
FOR FOUNDERS,
We have audited the accompanying financial statements of Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej seated in Warsaw,
ul. Gra˝yny 11 consisting of: the balance sheet as at 31 December 2001 with total assets and total liabilities and equity of
PLN 198,310,927.43; the profit and loss account for the year then ended with a net loss of PLN 4,895,547.35 and the cash
flow statement for the year then ended with a decrease in cash amounting to PLN 1,722,859.13.
These financial statements are the responsibility of the Foundation’s management. Our responsibility is to express an
opinion on these financial statements based on our audit.
We conducted the audit in accordance with International Standards on Auditing as issued by the International Federation
of Accountants, section 7 of the Polish Accounting Act dated 29 September 1994 (Official Journal no.121, item 591 with
subsequent amendments) and the professional norms established by the Polish National Council of the Certified Auditors.
These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the
amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe
that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, these financial statements of Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej have been prepared from properly maintained accounting records and present fairly, in all material respects, the financial position of Fundacja as at 31 December
2001, the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with the accounting standards
applied in Poland as set out in the Polish Accounting Act dated 29 September 1994 (Official Journal no.121, item 591
with subsequent amendments) and in the Resolution of the Minister of Finance dated 18 August 1998 related to detailed
accounting rules for non-profit entities (Official Journal no. 115, item 748) which have been applied on a consistent basis.

signed on the Polish original
.................................................

signed on the Polish original
.................................................

Certified Auditor No. 796/1670
Bogdan D´bicki,
Member of the Board of Directors

For KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Certified Auditor No. 796/1670
Bogdan D´bicki,
Member of the Board of Directors

Warsaw, 15 February 2002
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BALANCE SHEET
as at 31 December 2001

ASSETS

31.12.2000

31.12.2001

ths PLN

ths PLN

A.

FIXED ASSETS

84,238.0

76,085.8

I.
II.
III.
IV.

Intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Financial assets
Long term receivables

101.6
2,427.4
80,714.0
995.2

39.2
2,199.0
73,018.2
829.4

B.

CURRENT ASSETS

146,193.8

122,202.7

I.
II.
III.
IV.
C.

Inventories
Receivables and claims
Short term securities
Cash
Inter-period settlements

0.0
260.0
39,235.9
106,697.9
579.0

0.0
1,323.2
15,904.5
104,975.0
22.4

231,011.1

198,310.9

31.12.2000

31.12.2001

ths PLN

ths PLN

TOTAL ASSETS

EQUITY AND LIABILITIES

A.

EQUITY

201,687.0

196,791.4

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Capital fund
Reserve fund
Statutory fund
Revaluation fund
Undistributed financial result
Undistributed financial result from the previous year
Net financial result for the accounting year

95,000.0
27,606.0
153,833.8
8.8
–72,083.7
0.0
–2,677.9

95,000.0
27,612.6
153,833.8
2.2
–74,761.7
–2,677.9
– 4,895.5

B.

PROVISIONS

0.0

0.0

C.

LONG TERM LIABILITIES

0.0

19.0

D.

SHORT TERM LIABILITIES AND SPECIAL FUND

28,163.0

463.8

I.
II.
E.

Liabilities
Special fund
ACCRUALS AND DEFERRED INCOME

28,159.9
3.1
1,161.1

461.6
2.2
1,036.7

231,011.1

198,310.9

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
for the year ended as of 31 December 2001

A.

Income on statutory activity

B.

Costs of statutory activity

C.

Profit/loss on statutory activity

D.

Administration costs

E.

Other revenues

F.

2000

2001

ths PLN

ths PLN

-

-

16,583.6

18,887.0

–16,583.5

– 18,887.0

4,750.0

6,020.9

806.4

108.2

Other costs

3.6

83.0

F. 1.

Change in stock

0.0

0.0

G.

Financial revenues

27,295.8

22,766.3

H.

Financial cost

9,420.3

2,776.6

I.

Profit/loss on activity

–2,655.3

– 4,893.0

J. 1.

Extraordinary profit

0.0

0.0

Extraordinary loss

0.0

0.0

22.6

2.5

–2,677.9

– 4,895.5

2.
K.

Income tax

L.

Net profit
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CASH FLOW STATEMENT

A.

Cash flow from operations

I.
II.

III.

Net financial result (profit/loss)
Adjusted for:
1. Depreciation
2. Foreign exchange gains/losses
3. Interest and dividends received and paid
4. Provision for receivables
5. Other provisions
6. Income tax on gross profit
7. Income tax paid
8. Profit or loss on sale and liquidation of components of investment activity
9. Change in stock
10. Change in receivables and claims
11. Change in short term liabilities
(except for loans and bank credits) and special funds
12. Change in deferred charges and accruals
13. Change in deferred income
14. Other items
Net cash from operations

B.

Cash flow from investment activity

I.
II.
III.
IV.
V.

Purchase/sale of intangible fixed assets
Purchase/sale of tangible fixed assets
Purchase/sale of shares in affiliated companies
Purchase/sale of shares in associated companies
Purchase/sale of other shares and securities
(included those intended for resale)
VI. Granted/repaid loans
VII. Received/paid dividends
VIII. Received/paid interest
IX. Other items
X.
Net cash from investment activity
C.

2000
ths PLN

2001
ths PLN

–2,677.9
–14,967.3
360.6
–
–21,497.2
–
648.0
22.6
–22.6
–
–
–11.7

–4,895.5
–39,531.6
366.9
–
–12,646.6
–
315.8
2.5
–2.5
0.8
–
–897.3

3,071.2
–560.1
–38.9
3,060.8
–17,645.2

–27,680.3
556.6
–124.4
576.9
–44,427.1

–3.4
–268.6
–
–

–55.3
–21.6
–
–

11,140.7
–
2,398.7
19,098.5
–
32,365.9

30,134.5
–
3,351.8
9,632.6
–
43,042.0

Cash flow from financial activity

I.
II.

Contracted/repaid long term bank credits
Contracted/repaid long term loans,
issuance/redemption of bonds and other securities
III. Contracted/repaid short term bank credits
IV.
Contracted/repaid short term loans,
issuance/redemption of bonds and other securities
V.
Paid dividends and other payments to owners
VI. Paid financial leasing instalments
VII. Income from issuance of shares and additional payments to capital
VIII. Paid/received interest
IX. Other items
X.
Net cash from financing activity

–

–

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–337.8
–
–337.8

D.

Change of net cash position

14,720.7

–1,722.9

E.

Cash at the beginning of the accounting year

91,977.2

106,697.9

F.

Cash at the end of the accounting year

106,697.9

104,975.0
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