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WSPIERAå TYLKO NAJLEPSZYCH,
ABY MOGLI STAå SI¢ JESZCZE LEPSI
SUPPORTING ONLY THE BEST
SO THAT THEY CAN BECOME EVEN BETTER

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), istniejàca od 1991 r., jest niezale˝nà i samodzielnà finansowo instytucjà typu non-profit, powo∏anà dla wspierania nauki. Jej fundusz za∏o˝ycielski, w wysokoÊci 95 mln z∏, stanowi∏ pozosta∏oÊç likwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.
Fundacja nie otrzymuje dotacji z bud˝etu paƒstwa, a jej dzia∏alnoÊç statutowa finansowana jest
z dochodów powsta∏ych z inwestowania na rynku finansowym w oparciu o w∏asne Êrodki, tzn. z aktywnego lokowania w dopuszczone do publicznego obrotu instrumenty, takie jak bony skarbowe,
obligacje i akcje. Uzyskane dochody przeznaczane sà na pokrycie kosztów programowych oraz na
zabezpieczenie wartoÊci posiadanego funduszu. Ze Êrodków wypracowanych w ten sposób Fundacja przyzna∏a dotychczas nauce ponad 230 mln z∏, zaÊ obecna wartoÊç rynkowa jej aktywów przekracza 350 mln z∏.
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, stosownie do ustanawianych corocznie przez Fundacj´ programów dzia∏ania.
W ostatnich latach coraz aktywniej anga˝uje si´ ona tak˝e we wspieranie mi´dzynarodowej wspó∏pracy naukowej oraz w dzia∏ania u∏atwiajàce wymian´ myÊli naukowej.
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List
Prezesa Zarzàdu
Szanowni Paƒstwo,
W roku 2003, którego dotyczy przedstawiany Paƒstwu raport, nastàpi∏o wreszcie szcz´Êliwe
dla Fundacji zakoƒczenie pi´cioletniego sporu, który toczy∏a z Izbà Skarbowà w Warszawie.
Jego przebieg i zagra˝ajàce bytowi Fundacji nast´pstwa szczegó∏owo przedstawia∏em Paƒstwu
w poprzednich raportach. Ostatecznie, w nast´pstwie wyroku Sàdu Najwy˝szego z 6 czerwca
2002 r., Izba Skarbowa w Warszawie musia∏a uchyliç decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej
sprzed kilku lat dotyczàce podatku dochodowego od osób prawnych i umorzyç prowadzone
wobec nas post´powanie, co nastàpi∏o 24 kwietnia 2003 r.
W 2003 roku urz´dy skarbowe zwróci∏y Fundacji pozosta∏e nale˝noÊci zwiàzane z nies∏usznie zap∏aconymi kwotami podatku za lata 1995–1998. ¸àcznie w latach 2002–2003 na konto
Fundacji wp∏yn´∏o z tego tytu∏u 146,9 mln z∏, przy czym w sumie tej 68,1 mln z∏, a wi´c 46%
stanowi∏y ustawowe odsetki karne. By∏a to godziwa rekompensata strat poniesionych przez
Fundacj´ w wyniku sporu, która pozwoli∏a na odbudow´ finansowych podstaw naszej dzia∏alnoÊci oraz powrót, po kilkuletniej wyniszczajàcej przerwie, na tory aktywnego zarzàdzania posiadanymi Êrodkami.
Jak wspomnia∏em w poprzednich raportach, Fundacja od 2000 r. oczekiwa∏a na wp∏yw Êrodków pochodzàcych z prywatyzacji jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa, przyznanych jej
ustawà prywatyzacyjnà z 29 marca 2000 r. Co prawda kolejna ustawa, uchwalona 1 marca
2002 r. zmieni∏a adresata tych Êrodków, czyniàc nim Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, to
jednak pozostawa∏a nadzieja na uzyskanie istotnych kwot ze sprzeda˝y tych spó∏ek, których
prywatyzacja rozpocz´∏a si´ w okresie mi´dzy datami wejÊcia w ˝ycie wymienionych ustaw.
Z tego tytu∏u w pierwszych dniach 2003 roku na nasze konto wp∏yn´∏a kwota 36,7 mln z∏*.
Zarzàd Fundacji postanowi∏ przeznaczyç jà w ca∏oÊci na finansowanie programu stypendiów
krajowych dla m∏odych naukowców, który od 2001 r., w∏aÊnie w oczekiwaniu na wp∏ywy pochodzàce z prywatyzacji, zosta∏ rozszerzony przez wprowadzenie mo˝liwoÊci przed∏u˝ania stypendiów na drugi rok. Spodziewamy si´, ˝e w 2004 roku FNP uzyska dalsze Êrodki nale˝ne jej
tego z tytu∏u.
Z punktu widzenia dzia∏alnoÊci finansowej rok 2003 nie by∏ jednak dla Fundacji pomyÊlny,
gdy˝ zakoƒczy∏ si´ wykazaniem bilansowej straty. Podstawowym czynnikiem, który przyczyni∏
si´ do z∏ych wyników finansowych, by∏ niespodziewany kryzys na rynku obligacji emitowanych
przez Skarb Paƒstwa, który nastàpi∏ jesienià 2003 r. i wstrzàsnà∏ polskim rynkiem finansowym.
BoleÊnie dotknà∏ on wszystkie te instytucje, które, podobnie jak i Fundacja, mia∏y w swoich
portfelach przewag´ papierów wartoÊciowych uznawanych dotàd za bezpieczne. Efekt tego

* Zosta∏a ona wykazana w sprawozdaniu finansowym Fundacji za 2002 r.
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kryzysu w przypadku Fundacji zosta∏ zwielokrotniony ze wzgl´du na to, i˝ dla tych obligacji
zastosowano specyficznà strategi´ inwestycyjnà, tzw. lewar finansowy. Strat´ poniesionà
w 2003 r. pog∏´bi∏a znaczna przecena wartoÊci akcji Kredyt Banku S.A., które w portfelu Fundacji stanowià znaczàcà pozycj´. Jednak, jak widaç z za∏àczonego do niniejszego raportu
sprawozdania finansowego, straty posiadajà charakter bilansowy i wynikajà ze spadku wartoÊci rynkowej aktywów, wycenianych zgodnie z obowiàzujàcà ustawà o rachunkowoÊci. PodkreÊliç przy tym nale˝y, ˝e wszystkie dzia∏ania w obszarze finansowym nie mogà byç rozpatrywane tylko w perspektywie krótkoterminowych zysków i strat, gdy˝ w przypadku aktywnego inwestowania najwa˝niejszy jest wybór oraz utrzymanie konsekwentnej strategii inwestycyjnej,
zapewniajàcej w d∏ugiej perspektywie zadowalajàce efekty finansowe. Naczelnym zaÊ celem
dzia∏aƒ podejmowanych przez Fundacj´ w obszarze finansowym jest zapewnienie stabilnych
podstaw realizacji misji, dla której FNP zosta∏a utworzona.
Wiele Êrodowisk naukowych postrzega naszà Fundacj´ g∏ównie jako mechanizm transferujàcy pieniàdze z rynku finansowego do nauki, oceniajàc jej znaczenie wielkoÊcià przekazywanych subwencji, zgodnie z zasadà: „im wi´cej, tym lepiej”. Jednak dla Fundacji ten transfer to
tylko narz´dzie, za którego pomocà stara si´ realizowaç swojà misj´. Jej istot´ najlepiej oddaje nasze motto, mówiàce o wspieraniu najlepszych, aby mogli staç si´ jeszcze lepsi. Pozwol´
sobie poÊwi´ciç kilka s∏ów tej misji, gdy˝ sprawa ta jest dla Fundacji najwa˝niejsza.
Fundacje, które znamy, sà zwykle instytucjami charytatywnymi: sprawiedliwie pomagajàcymi najubo˝szym, niedo∏´˝nym, pokrzywdzonym i bezradnym. Tak bywa zwykle postrzegana
ich podstawowa rola. Jednak nauce w podobny sposób pomóc si´ nie da, gdy˝ nie ulepszymy
jej wspomagajàc s∏abych! Tak post´powaç nie chcemy, nie jesteÊmy bowiem instytucjà charytatywnà, choç byç mo˝e nauce i takie sà potrzebne. JesteÊmy inni, b´dàc – zgodnie z naszà misjà – z zasady niesprawiedliwi i elitarni. Uwa˝amy bowiem, ˝e nauka jest albo dobra, albo ˝adna, a nasza misja opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e je˝eli nie b´dziemy dbali o to, co jest w niej najlepsze, to wkrótce zginiemy w ogarniajàcej nas bylejakoÊci. Musimy broniç si´ przed naciskiem na obni˝anie standardów profesjonalnych i etycznych. Aby obrona ta by∏a skuteczna, to,
co jest najlepsze, musi si´ jednoczyç i wspieraç, aby ci, którzy w nauce widzà cel swojego ˝ycia,
nie zostali pozostawieni sami sobie, by czuli, i˝ mogà znaleêç oparcie w swoich uczniach, mistrzach i prze∏o˝onych, oraz by byli Êwiadomi, i˝ jest wielu takich, którzy widzà sprawy nauki
podobnie jak oni. I wreszcie, by widzàc mo˝liwoÊci wp∏ywania na jakoÊç swojego otoczenia,
nie pozostali biernymi obserwatorami.
Niestety, wi´kszoÊç krajowych dyskusji o nauce sprowadza si´ do zagadnieƒ finansowania
badaƒ. Merytoryczna refleksja nad stanem nauki w Polsce jest ochoczo zast´powana utyskiwaniami na temat takich czy innych procentowych wskaêników lub ja∏owymi najcz´Êciej dywagacjami na temat kolejnych projektów reorganizacji struktur administracyjnych. Natomiast
ma∏o kto mówi o samej nauce i potrzebie jej wewn´trznej, a wi´c zale˝nej tylko od samych naukowców, rekonstrukcji. Podejmowanie jednostronnego, ograniczonego dyskursu prowadzi
donikàd, bo choç nak∏ady finansowe i systemy organizacyjne sà sprawà wa˝nà, to od nich samych nauka nie stanie si´ lepsza. Wypowiada∏em si´ na ten temat wielokrotnie, nie b´d´ wi´c
powtarza∏ argumentów, które prawdopodobnie sà Paƒstwu znane.
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Z perspektywy Fundacji nauk´ chcemy widzieç inaczej i pragniemy, aby nasz sposób patrzenia przyj´li tak˝e inni. Poniewa˝ nie wierzymy w moc sprawczà najwznioÊlejszych nawet apeli czy choçby najlepszych ustaw, choç nie negujemy ich znaczenia, staramy si´ raczej skupiç na
kreowaniu faktów poprzez porzàdnà prac´. Wierzymy bowiem, ˝e w nauce polskiej jest dostatecznie du˝o wewn´trznej si∏y, aby mog∏a otrzàsnàç si´ z bylejakoÊci.
Interesuje nas zatem przede wszystkim jakoÊç i przysz∏oÊç nauki postrzeganej przez pryzmat
jej spo∏ecznej u˝ytecznoÊci. JakoÊç jest stosunkowo ∏atwa do zdefiniowania. Ale jak rozumieç
poj´cie: przysz∏oÊç nauki?
Dochodzimy tutaj do istoty naszej misji, do przewodniej idei, która na przestrzeni lat istnienia Fundacji nabiera∏a coraz wyrazistszych kszta∏tów, wp∏ywajàc na ukierunkowanie naszych
dzia∏aƒ programowych. Otó˝ za nasz nadrz´dny cel i podstawowe zadanie uwa˝amy wspomaganie nowego pokolenia naukowców, m∏odych ludzi, którzy poprzez zetkni´cie z prawdziwymi mistrzami i z wielkà naukà b´dà w przysz∏oÊci potrafili zapewniç nauce w Polsce lepszy los.
Stajàc si´ równorz´dnymi partnerami dla najwi´kszych b´dà mogli wykorzystaç w pe∏ni mo˝liwoÊci, jakie tworzy przed nami otwierajàca si´ europejska i Êwiatowa przestrzeƒ badawcza.
Ale realizujàc ten cel nie wystarczy dbaç jedynie o naukowà doskona∏oÊç m∏odego pokolenia,
gdy˝ stanowi ona warunek konieczny, choç dalece niewystarczajàcy. Niezb´dne jest równie˝
ukazanie m∏odym wartoÊci dla nauki najcenniejszych, wdro˝enie ich do obrony tych wartoÊci
oraz do odwa˝nego przeciwstawiania si´ niszczàcej fali mia∏koÊci i tandety. Tego nie uda si´
jednak osiàgnàç bez udzia∏u tych najlepszych ze starszego pokolenia. Jednym z wa˝nych mechanizmów dzia∏ajàcych w nauce, który mimo licznych b∏´dów si´ sprawdzi∏, jest bowiem zasada odpowiedzialnoÊci starszego pokolenia za formowanie swoich nast´pców. Rozumiejàc
to, Fundacja usi∏uje wzmacniaç ten mechanizm poprzez swoje programy adresowane do najlepszych mistrzów i najlepszej m∏odzie˝y. Na tym polega g∏ówny, choç byç mo˝e niezbyt oryginalny pomys∏ Fundacji na dzia∏anie na rzecz nauki polskiej. Nie mo˝na bowiem zrobiç nic
lepszego ni˝ wspomagaç to, co b´dzie decydowa∏o o jej dobrej przysz∏oÊci.

Maciej W. Grabski
17 paêdziernika 2004
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Dzia∏alnoÊç
programowa
Fundacji w 2003 roku
W roku 2003 Fundacja realizowa∏a kilkanaÊcie programów, wÊród których znalaz∏y si´
konkursy sta∏e adresowane do naukowców indywidualnych, ponadto programy stypendialne,
z których dwa przeznaczone by∏y dla naukowców zagranicznych. Pozosta∏e programy dotyczy∏y m.in. wspierania warsztatów naukowych, subwencjonowania wydawnictw oraz wspierania transferu technologii.
Na dzia∏alnoÊç programowà w 2003 roku przeznaczono 24 mln z∏, a wydatkowano kwot´ 19,4
mln z∏; cz´Êç umów pozosta∏a do realizacji w roku nast´pnym.
Oto wydatki statutowe w roku 2003, poniesione do dnia 31 grudnia 2003 r. :
PROGRAMY BIE˚ÑCE
Nagroda FNP
Subsydia profesorskie
Program NESTOR

3.247.280,02
2.684,00

Stypendia krajowe dla m∏odych naukowców

3.871.334,29

Stypendia zagraniczne dla doktorów

1.862.541,37

Granty wspomagajàce dla stypendystów po sta˝ach zagranicznych

169.676,92

Krajowe stypendia wyjazdowe

190.225,00

Stypendia na kwerendy za granicà

586.549,56

Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce

377.132,48

Stypendium im. A. von Humboldta

258.292,50

Stypendia konferencyjne

588.912,61

Stypendium w SSEES

78.689,22

MILAB 2003

3.848.654,75

SUBIN 2003

688.579,70

TECHNE 2003

10.148,00

Monografie

487.407,00

Wydawnictwa

334.595,41

Eksploratorium Integracji Europejskiej

173.000,00

Konferencje FNP

149.541,65

Sk∏adki dla towarzystw naukowych i Nagroda im. Bia∏kowskiego
Nagroda COPERNICUS (w opracowaniu)
PROGRAMY Z LAT UBIEG¸YCH
RAZEM
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315.113,99

50.043,34
428,22
2.099.067,28
19.389.897,31
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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 2003 r.
wynios∏a 60 tys. z∏ (netto). Nagrody te, przyznane w 2003 r. ju˝ po raz dwunasty, uznawane sà
za najpowa˝niejsze nagrody naukowe w Polsce.
Laureatami Nagrody FNP w 2003 r. zostali:
w dziedzinie nauk humanistycznych i spo∏ecznych:
prof. dr hab. Jerzy Szacki, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego – za fundamentalne dzie∏o „Historia myÊli socjologicznej” (2002), stanowiàce ca∏oÊciowy i oryginalny
wyk∏ad dziejów pojmowania zjawisk ˝ycia spo∏ecznego;
w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych:
prof. dr hab. Roman Kaliszan z Wydzia∏u Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdaƒsku – za zastosowanie metod modelowania matematycznego oraz chromatografii do okreÊlania zwiàzku mi´dzy strukturà chemicznà leków i ich w∏aÊciwoÊciami farmakologicznymi;
w dziedzinie nauk Êcis∏ych:
dr Marek Pfützner z Instytutu Fizyki DoÊwiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego – za doÊwiadczalne potwierdzenie istnienia nowego rodzaju promieniotwórczoÊci – rozpadu dwuprotonowego.
W dziedzinie nauk technicznych nagrody nie przyznano.
SUBSYDIA PROFESORSKIE

Trzyletnie znaczàce subsydia finansowe przyznawane sà co roku przez Fundacj´ 15 wybitnym
uczonym z okreÊlonego obszaru nauki na intensyfikowanie ju˝ prowadzonych prac lub podejmowanie nowych kierunków badaƒ. Laureatów wy∏ania si´ w drodze kilkustopniowego zamkni´tego konkursu.
Szósta edycja konkursu obj´∏a nauki Êcis∏e. Ka˝dy z jego laureatów otrzyma w ciàgu 3 lat ∏àcznie 240 tys. z∏.
Oto lista laureatów konkursu:
prof. dr hab. in˝. Zbigniew Brzózka
Politechnika Warszawska, Wydzia∏ Chemiczny
Badania nad nowymi receptorami wybranych bioanalitów
i ich zastosowania w miniaturowych systemach analitycznych
prof. dr hab. Jacek Dobaczewski
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Fizyki
Egzotyczne w∏asnoÊci jàder atomowych dalekich od stabilnoÊci
prof. dr hab. Aleksander Jab∏oƒski
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Badania sk∏adu i struktury pierwszych warstw atomowych
powierzchni cia∏ sta∏ych za pomocà spektroskopii elektronowych

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzia∏ Chemii
Badania krystalograficzne struktury bia∏ek
prof. dr hab. Bogumi∏ Jeziorski
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Chemii
Teoria oddzia∏ywaƒ moleku∏ otwartopow∏okowych
i jej zastosowania do opisu procesów spektroskopowych
i zderzeniowych w ultraniskich temperaturach
prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzia∏ Matematyki
i Informatyki
Analityczna i algorytmiczna teoria liczb
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prof. dr hab. Józef E. Korecki
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia∏ Fizyki i Techniki Jàdrowej
Funkcjonalne nanostruktury epitaksjalne w katalizie i magnetyzmie
prof. dr hab. Jacek Kossut
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Zjawiska spinowe w niskowymiarowych strukturach z rozcieƒczonych pó∏przewodników magnetycznych i strukturach hybrydowych
prof. dr hab. Roman Leboda
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej, Wydzia∏ Chemii
Preparatyka nowych adsorbentów oraz badania ich w∏aÊciwoÊci
fizykochemicznych pod kàtem optymalizacji procesów adsorpcji
i analizy substancji niebezpiecznych dla zdrowia i ˝ycia ludzkiego
prof. dr hab. in˝. Mieczys∏aw ¸apkowski
Politechnika Âlàska, Wydzia∏ Chemiczny
Elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne badania oligomerów
i polimerów skoniugowanych

prof. dr hab. Józef Spa∏ek
Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏ Matematyki, Fizyki
i Informatyki
Nowa fizyka silnie skorelowanych fermionów w nanouk∏adach
i nadprzewodnikach
prof. dr hab. Andrzej Udalski
Uniwersytet Warszawski, Obserwatorium Astronomiczne
Poszukiwanie pozas∏onecznych uk∏adów planetarnych metodami
fotometrycznymi
prof. dr hab. Przemys∏aw Wojtaszczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Matematyki, Informatyki
i Mechaniki
Aproksymacja nieliniowa; pomi´dzy analizà funkcjonalnà
a metodami numerycznymi
prof. dr hab. Marek ˚ukowski
Uniwersytet Gdaƒski, Wydzia∏ Matematyki i Fizyki
Interferometria splàtanych fotonów i kwantowa informatyka

prof. dr hab. Roman Micnas
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzia∏ Fizyki
Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe i uporzàdkowania
elektronowe

PROGRAM NESTOR

Jest to program stypendialny finansujàcy kilkumiesi´czne wyjazdy emerytowanych, lecz nadal
aktywnych zawodowo uczonych do wybranych krajowych placówek naukowych, znajdujàcych
si´ w innym mieÊcie, w celu prowadzenia pracy naukowej, seminariów, wyk∏adów, udzielania
konsultacji itp. WysokoÊç stypendium to 5 tys. z∏ miesi´cznie. Z wnioskiem o stypendium dla
uczonego wyst´puje jednostka zapraszajàca po uprzednim uzgodnieniu z osobà zainteresowanà celu, terminu i okresu trwania stypendium. W pierwszej edycji programu przyznano stypendia pi´ciu emerytowanym profesorom na wyjazdy w nast´pnym roku akademickim.
Beneficjenci programu:
beneficjent
instytucja zapraszajàca
czas pobytu

prof. dr hab. Jerzy Sobkowski, em. prof. UW (chemia)
Instytut Chemii, Uniwersytet w Bia∏ymstoku
4 miesiàce

prof. dr hab. Kazimierz Ostrowski, em. (Instytut Biostruktury
AM w Warszawie)
Zak∏ad Immunologii, Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN we Wroc∏awiu
4 miesiàce

prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej UW)
Wydzia∏ Studiów Mi´dzynarodowych i Politycznych UJ
4 miesiàce

prof. dr hab. Stanis∏aw Pabis, em., nauki rolnicze
Wydzia∏ Rolniczy AR w Poznaniu
4 miesiàce
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prof. dr hab. Jan Lubart ˚ylicz (Instytut Fizyki DoÊwiadczalnej
UW)
Instytut Fizyki Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu
4 miesiàce

Prof. Jerzy Szacki odbiera gratulacje od Prymasa Polski,
kardyna∏a Józefa Glempa.

Z uroczystoÊci wr´czenia Nagród FNP na Zamku
Królewskim, grudzieƒ 2003
Laureaci Nagrody FNP 2003 (od lewej):
dr Marek Pfützner, prof. Jerzy Szacki,
prof. Roman Kaliszan.

Wystàpienie przedstawicielki
stypendystów.

Z uroczystoÊci wr´czenia
stypendiów m∏odym naukowcom
na Zamku Królewskim,

marzec 2003

Jeden z najm∏odszych
goÊci na sali.

Wernisa˝ wystawy w hallu Biblioteki G∏ównej UMCS
w Lublinie (paêdziernik 2003).

Debata podczas otwarcia wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Poznaniu (marzec 2003).

Z trasy jubileuszowej wystawy FNP
„Wspieraç najlepszych”
Prezes FNP otwiera debat´ poprzedzajàcà wernisa˝
w Ratuszu Nowomiejskim w Gdaƒsku (maj 2003).
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Programy
stypendialne
STYPENDIA KRAJOWE DLA M¸ODYCH NAUKOWCÓW

Sà to roczne stypendia dla najzdolniejszych m∏odych naukowców (w wieku do 30 lat lub 32 lat
dla osób po urlopach wychowawczych) z dorobkiem udokumentowanym publikacjami. Co roku otrzymuje je ok. 100 osób. Od edycji w 2001 r. stypendyÊci majà mo˝liwoÊç ubiegania si´
o przed∏u˝enie stypendium na drugi rok.
W jedenastej edycji konkursu, na który wp∏yn´∏o 631 wniosków, przyznano 108 stypendiów,
ka˝de w wysokoÊci 20 tys. z∏ (zwolnionych od podatku dochodowego). JednoczeÊnie dokonano przed∏u˝enia na drugi rok 80 stypendiów z roku poprzedniego.
Oto lista laureatów XI edycji konkursu:
stypendysta
dziedzina
instytucja

Anna Branach-Kallas

Weronika Chaƒska

Andrzej Dragan

literaturoznawstwo
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika

filozofia
Uniwersytet Warszawski

fizyka
Uniwersytet Warszawski

Piotr Chojnacki

Tomasz Durejko

historia
Uniwersytet Warszawski

in˝ynieria materia∏owa
Wojskowa Akademia
Techniczna

Ewa Adamiec
in˝ynieria Êrodowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza

Tomasz Bàczek
farmaceutyka i farmakologia
Akademia Medyczna
w Gdaƒsku

Joanna Bruzda
ekonomia
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika

Micha∏ Brzozowski

chemia
Politechnika Warszawska

ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Jan Ciechanowski

Joanna Bugaj

historia
Uniwersytet Warszawski

Tytus BernaÊ
biologia
Uniwersytet Âlàski

Marzena Biernat
weterynaria
Instytut Fizjologii i ˚ywienia
Zwierzàt im. Jana
Kielanowskiego PAN,
Jab∏onna

j´zykoznawstwo
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

biochemia
Mi´dzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej, Warszawa

j´zykoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Andrzej Boguta
fizyka
Politechnika Poznaƒska
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filozofia
Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Cpa∏ka
automatyka i robotyka
Politechnika Cz´stochowska

archeologia
Instytut Archeologii
i Etnografii PAN,
Oddzia∏ w Krakowie

Tomasz Byrski
medycyna
Pomorska Akademia
Medyczna

matematyka
Uniwersytet Wroc∏awski

Stefan Dziembowski
informatyka
Uniwersytet Warszawski

Joanna Dzwonek
biologia
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej
im. M. Nenckiego PAN,
Warszawa

Daniel Gackowski
Agnieszka Czekaj-Zastawny

Iwona Burkacka

Jan Dymara

Tadeusz Ciecierski

Janusz Bujnicki

Tomasz B∏asiak
biologia
Uniwersytet Jagielloƒski

Micha∏ Chudy

Justyna Deszcz
literaturoznawstwo
Uniwersytet Wroc∏awski

biologia medyczna
Akademia Medyczna
w Bydgoszczy

Agnieszka Ga∏uszka
geologia
Akademia Âwi´tokrzyska
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Aleksandra Germaniuk

Anna Gurowska

Pawe∏ KuÊmierek

Tomasz Markiewicz

biochemia
Mi´dzyuczelniany Wydzia∏
Biotechnologii UG-AMG
Uniwersytet Gdaƒski

literaturoznawstwo
Instytut Badaƒ Literackich
PAN, Warszawa

biologia
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej
im. M. Nenckiego PAN,
Warszawa

historia
Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Helman-Wa˝ny

Katarzyna Matczyszyn

Dariusz Latowski

in˝ynieria materia∏owa
Politechnika Wroc∏awska

nauki o zarzàdzaniu
Uniwersytet Warszawski

nauki o sztuce
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika

biochemia
Uniwersytet Jagielloƒski

Micha∏ Miƒczuk

Jacek G∏a˝ewski

Stella Hensel-Bielówka

Daniel Laubitz

biologia
Uniwersytet Warszawski

literaturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

fizyka
Uniwersytet Âlàski

Mariusz Golecki

Dariusz Hreniak

prawo
Uniwersytet ¸ódzki

in˝ynieria materia∏owa
Instytut Niskich Temperatur
i Badaƒ Strukturalnych PAN,
Wroc∏aw

weterynaria
Instytut Fizjologii i ˚ywienia
Zwierzàt im. Jana
Kielanowskiego PAN,
Jab∏onna

Beata Glinka

Tomasz GoÊliƒski
chemia
Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN, Poznaƒ

Piotr M∏ynarz
chemia
Politechnika Wroc∏awska

Oktawian Nawrot
prawo
Uniwersytet Gdaƒski

Mariusz Jagie∏a

Jakub Niedêwiedê

elektrotechnika
Politechnika Opolska

literaturoznawstwo
Uniwersytet Jagielloƒski

Agata Górny
ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Janus
in˝ynieria materia∏owa
Politechnika Wroc∏awska

Miros∏aw Grewiƒski
nauki o polityce
Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna
Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej, Warszawa

Przemys∏aw Juszczyƒski

Wojciech Grochala

Jerzy Kaliszuk

chemia
Uniwersytet Warszawski

historia
Uniwersytet Warszawski

Piotr Grotowski

Janusz KapuÊniak

nauki o sztuce
Uniwersytet Jagielloƒski

nauki o ˝ywieniu
Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna

Marcin Gruszczyƒski
ekonomia
Uniwersytet Warszawski

medycyna
Uniwersytet Medyczny
w ¸odzi

Magdalena Palacz
Aleksandra Lipiƒska
nauki o sztuce
Uniwersytet Wroc∏awski

mechanika
Instytut Maszyn Przep∏ywowych
PAN, Gdaƒsk

Piotr Luchowski

Katarzyna Pernal

medycyna
Akademia Medyczna
w Lublinie

chemia
Uniwersytet Szczeciƒski

Marek ¸odziƒski

Agnieszka Piekie∏ko-Witkowska

geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza

biochemia
Uniwersytet Warszawski

Jarogniew ¸uszczki

Przemys∏aw Pietrzak
literaturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

¸ukasz K∏opotowski

farmaceutyka i farmakologia
Akademia Medyczna
w Lublinie

fizyka
Uniwersytet Warszawski

Piotr Machnikowski

Agnieszka Grzelak

Sebastian Ko∏odziejczyk

prawo
Uniwersytet Wroc∏awski

biochemia
Uniwersytet ¸ódzki

filozofia
Uniwersytet Jagielloƒski

Micha∏ Ma∏afiejski

Rafa∏ Kruszyƒski

informatyka
Politechnika Gdaƒska

Katarzyna Potrykus
biologia
Uniwersytet Gdaƒski

S∏awomir Rams
matematyka
Uniwersytet Jagielloƒski

chemia
Politechnika ¸ódzka

13

RAPORT ROCZNY 2003

Wioletta Raróg-Pilecka

Tomasz Schreiber

Cezary Szmigielski

Olga Weso∏owska

technologia chemiczna
Politechnika Warszawska

matematyka
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika

medycyna
Akademia Medyczna
w Warszawie

biofizyka
Akademia Medyczna
we Wroc∏awiu

Robert Sitnik

Marek Szyd∏o

Joanna Wieroƒska

automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska

prawo
Uniwersytet Wroc∏awski

farmaceutyka i farmakologia
Instytut Farmakologii PAN,
Kraków

Anna Skoracka

Janusz Szyndler

biologia
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

farmaceutyka i farmakologia
Akademia Medyczna
w Warszawie

Izabela Sobczak

Anna Szynkiewicz

chemia
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

geologia
Uniwersytet Wroc∏awski

Sebastian Rejak
socjologia
Szko∏a Nauk Spo∏ecznych przy
Instytucie Filozofii i Socjologii
PAN, Warszawa

Piotr Religa
medycyna
Akademia Medyczna
w Warszawie

Natalia Rogalska-Ni˝nik
zootechnika
Akademia Rolnicza
w Poznaniu

biologia
Instytut Botaniki PAN,
Kraków

Grzegorz Rostkowski
historia
Instytut Historii PAN,
Warszawa

historia
Instytut Historii PAN,
Warszawa

Agnieszka Wojtkielewicz
chemia
Uniwersytet w Bia∏ymstoku

Konrad Âwierczek
Marcin St´pieƒ

Micha∏ Ronikier

Maciej Wilamowski

chemia
Uniwersytet Wroc∏awski

in˝ynieria materia∏owa
Akademia Górniczo-Hutnicza

Maciej Tomaszewski
Pawe∏ Szabelski
chemia
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej

medycyna
Âlàska Akademia Medyczna
w Katowicach

Maciej Wojtkowski
fizyka
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika

Adam Woêniak
budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Warszawska

Agnieszka Ulatowska-Jar˝a

Pawe∏ Rutkowski

biocybernetyka i in˝ynieria
biomedyczna
Politechnika Wroc∏awska

Barbara Zakrzewska

prawo
Uniwersytet Warszawski

j´zykoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Bernadeta Szewczyk

Bartosz Walter

Aneta Za∏aziƒska

farmaceutyka i farmakologia
Instytut Farmakologii PAN,
Kraków

informatyka
Politechnika Poznaƒska

j´zykoznawstwo
Uniwersytet Jagielloƒski

Micha∏ Warchala

Piotr Zwierzchowski

socjologia
Uniwersytet Warszawski

literaturoznawstwo
Akademia Bydgoska
im. Kazimierza Wielkiego

Adam Rycerz
fizyka
Uniwersytet Jagielloƒski

Ma∏gorzata Szeroczyƒska

Katarzyna Szkudelska
Bart∏omiej Rzonca
geologia
Uniwersytet Wroc∏awski

zootechnika
Akademia Rolnicza
w Poznaniu

in˝ynieria chemiczna
Politechnika Szczeciƒska

KRAJOWE STYPENDIA WYJAZDOWE

Mogà je otrzymaç m∏odzi naukowcy (do 35 lat lub 37 lat dla osób po urlopach wychowawczych) ze stopniem doktora na kilkumiesi´czny wyjazd do wiodàcych oÊrodków naukowych
w Polsce. W 2003 r. stypendia te, w wysokoÊci 3 tys. z∏ miesi´cznie, przyznano 19 osobom, ponadto – w zwiàzku z zaistnia∏à od tego roku mo˝liwoÊcià – rozpatrzono wnioski o przed∏u˝enie stypendiów ubieg∏orocznych, przyznajàc je na dodatkowy miesiàc dr. Wojciechowi Franusowi z Politechniki Lubelskiej.
Poni˝ej – lista stypendystów.
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stypendysta
instytucja macierzysta
instytucja goszczàca

dr Krzysztof Ejsmont

dr Jan Jacek Bruski

Uniwersytet Warszawski,
Pracownia Krystalochemii
oraz Pracownia Chemii
Kwantowej Wydzia∏u Chemii

Uniwersytet Opolski, Instytut
Chemii
Ø

Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Historii
Ø

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny

dr Kamila Budrowska
Uniwersytet w Bia∏ymstoku,
Instytut Filologii Polskiej
Ø

Instytut Badaƒ Literackich
PAN, Warszawa

dr Maciej Bujak
Uniwersytet Opolski, Instytut
Chemii
Ø

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Wydzia∏ Chemii

Politechnika Koszaliƒska,
Wydzia∏ Elektroniki

Politechnika Lubelska,
Wydzia∏ In˝ynierii Budowlanej
i Sanitarnej
Ø

Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydzia∏ Paliw i Energii
oraz OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys∏u
Siarkowego „Siarkopol”,
Tarnobrzeg

dr Aleksandra Królicka
Uniwersytet Gdaƒski, Katedra
Biotechnologii
Uniwersytet Wroc∏awski,
Instytut Biochemii i Biologii
Molekularnej

Ø

Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika, Instytut Fizyki

dr Dorota Dworakowska
Akademia Medyczna
w Gdaƒsku, Klinika Chorób
Wewn´trznych, Endokrynologii
i Zaburzeƒ Hemostazy
Ø

Akademia Medyczna
im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy, Katedra
i Zak∏ad Patofizjologii
oraz Akademia Medyczna
w Bia∏ymstoku, Klinika
Hematologii

Akademia Âwi´tokrzyska, Filia
w Piotrkowie Trybunalskim,
Wydzia∏ Filologiczno-Historyczny

dr Maciej Szymczyk
Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju
Ø

Archiwum Paƒstwowe w ¸odzi

Ø

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Literatury Polskiej

dr Wojciech Franus

Ø

dr Leszek Bychto

dr Maria Obrusznik-Partyka

dr Lechos∏aw Kuczyƒski
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Zak∏ad
Morfologii Zwierzàt
Ø

Muzeum i Instytut Zoologii
PAN, Warszawa

dr Anna Maria Olkiewicz
Uniwersytet Szczeciƒski,
Wydzia∏ Zarzàdzania
i Ekonomiki Us∏ug
Ø

Szko∏a G∏ówna Handlowa,
Katedra Finansów
Przedsi´biorstwa

dr Robert Poczobut
Uniwersytet w Bia∏ymstoku,
Wydzia∏ Historyczno-Socjologiczny
Ø

Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika, Instytut Filozofii

Ø

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Wydzia∏ Nauk
Spo∏ecznych

Pomorska Akademia
Pedagogiczna, Instytut
Filologii Polskiej

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Zak∏ad Botaniki
Ogólnej
Ø

Instytut Badaƒ Literackich
PAN, Warszawa

Uniwersytet Jagielloƒski,
Wydzia∏ Biotechnologii

dr Ewa Liwarska-Bizukojç

dr Maciej Sitarz

Politechnika ¸ódzka, Katedra
In˝ynierii Ârodowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydzia∏ In˝ynierii
Materia∏owej i Ceramiki

Ø

Ø

Akademia Medyczna
w Poznaniu, Katedra i Zak∏ad
Biochemii i Biologii
Molekularnej

Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej

dr S∏awomir
Samardakiewicz

Politechnika Âlàska
w Gliwicach, Katedra Biologii
Ârodowiskowej

Uniwersytet Wroc∏awski,
Instytut Biochemii i Biologii
Molekularnej

dr Jacek Pos∏uszny

dr Micha∏ Kuziak

Ø

dr Magdalena Wo∏oszyƒska

Ø

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Wydzia∏ Fizyki
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STYPENDIA ZAGRANICZNE DLA M¸ODYCH DOKTORÓW

Stypendia te umo˝liwiajà m∏odym polskim uczonym (do 35 lat lub 37 lat dla osób po urlopach
wychowawczych) 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.
W tej edycji konkursu przyznano 16 stypendiów. Otrzymali je:
• dr in˝. Irena Fryc z Wydzia∏u Elektrycznego Politech-

• dr in˝. Bartosz Powa∏ka z Wydzia∏u Mechanicznego

niki Bia∏ostockiej na roczny sta˝ w Optical Technology

Politechniki Szczeciƒskiej na roczny sta˝ w College of

Division, National Institute of Standards and Technolo-

Engineering, University of Michigan, USA;

gy (NIST) w Maryland, USA;
• dr Konrad Rejdak z Katedry i Kliniki Neurologii Aka• dr Przemys∏aw Juszczyƒski z Kliniki Hematologii

demii Medycznej w Lublinie na roczny sta˝ w Institute

Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi na roczny sta˝

of Neurology, University College London w Wielkiej

w Dana-Farber/Harvard Cancer Center w Bostonie,

Brytanii;

USA;
• dr Micha∏ Rurek z Instytutu Biologii Molekularnej
• dr Pawe∏ Kawalec z Wydzia∏u Filozofii Katolickiego

i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Uniwersytetu Lubelskiego na 8-miesi´czny sta˝ w Cen-

na roczny sta˝ w Institut de Biologie Moléculaire des

ter for Philosophy of Science (CPS), University of Pitts-

Plantes du CNRS w Strasburgu we Francji;

burgh, USA;
• dr Ma∏gorzata Siger-Zajdel z Katedry i Kliniki Neurolo• dr Katarzyna Kijania-Placek z Instytutu Filozofii Uni-

gii Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi na roczny sta˝

wersytetu Jagielloƒskiego na roczny sta˝ w Department

w Magnetic Resonance Unit, Veterans Affairs Medical

of Philosophy, University of Pittsburgh, USA;

Center w San Francisco, USA;

• dr in˝. Mariusz Malinowski z Wydzia∏u Elektrycznego

• dr Wojciech Sowa z Wydzia∏u Filologicznego Uniwer-

Politechniki Warszawskiej na roczny sta˝ w Institut für

sytetu Jagielloƒskiego na roczny sta˝ w Abteilung für

Energie und Automatisierungstechnik, Technische Uni-

Indogermanistik des Instituts für Sprachwissenschaft,

versität Berlin w Niemczech;

Universität Wien w Austrii;

• dr Adam Opalski z Wydzia∏u Prawa i Administracji

• dr Bart∏omiej Szafran z Wydzia∏u Fizyki i Techniki Jà-

Uniwersytetu Warszawskiego na pó∏roczny sta˝ w Max-

drowej AGH na roczny sta˝ w Department Natuurkun-

-Planck-Institut für Auslandisches und Internationales

de, Universiteit Antwerpen w Belgii;

Privatrecht w Hamburgu w Niemczech;
• dr Piotr Tryjanowski z Zak∏adu Biologii i Ekologii
• dr Wojciech Piasecki z Instytutu Katalizy i Fizykoche-

Ptaków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na pó∏-

mii Powierzchni PAN w Krakowie (Pracownia w Lubli-

roczny sta˝ w Centre for Ecology & Hydrology (CEH)

nie) na roczny sta˝ w Department of Earth and Plane-

w Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii;

tary Sciences, Johns Hopkins University w Baltimore,
USA;
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• dr Justyna WiÊniewska z Instytutu Biologii Ogólnej

• dr Robert WiÊniewski z Instytutu Historycznego Uni-

i Molekularnej Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika na

wersytetu Warszawskiego na 8-miesi´czny sta˝ w Centre

roczny sta˝ w Center for Plant Molecular Biology, Uni-

d’Histoire et Civilisation de Byzance (CNRS-Coll¯ge

versity of Tübingen w Niemczech;

de France) w Pary˝u.

GRANTY WSPOMAGAJÑCE

Od edycji 2001 r. stypendyÊci po powrocie ze sta˝u zagranicznego do Polski mogà ubiegaç si´
o grant wspomagajàcy w wysokoÊci do 40 tys. z∏. W 2003 r. grant taki uzyska∏o 8 osób:
dr Andrzej Betlej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloƒskiego (39,9 tys. z∏),
dr S∏awomir Lasota z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (28 tys. z∏),
dr Adriana Zaleska z Wydzia∏u Chemii Politechniki Gdaƒskiej (40 tys. z∏),
dr Mariusz Sadzikowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagielloƒskiego (18 tys. z∏),
dr Marcin Hoffman z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (40 tys. z∏),
dr Tomasz Siemiàtkowski z Kolegium Zarzàdzania i Finansów SGH (40 tys. z∏),
dr Marcin Grucha∏a z Akademii Medycznej w Gdaƒsku (40 tys. z∏),
dr Monika Szczepaniak z Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Akademii Bydgoskiej (39 tys. z∏).
STYPENDIA NA KWERENDY ZA GRANICÑ

Ten program stypendialny umo˝liwia naukowcom kilkumiesi´czne wyjazdy do zagranicznych bibliotek i archiwów na prowadzenie kwerend s∏u˝àcych realizacji oryginalnych prac badawczych.
W drugiej edycji konkursu przyznano 29 stypendiów. List´ beneficjentów zamieszczamy poni˝ej.
stypendysta
instytucja
miejsce kwerendy
kwota stypendium

dr hab. Jan Doktór

dr Adela Kuik-Kalinowska

˚ydowski Instytut Historyczny
NIEMCY
6600 euro

Pomorska Akademia
Pedagogiczna w S∏upsku
NIEMCY
4400 euro

dr hab. Grzegorz Bia∏uƒski

dr Ma∏gorzata Dolistowska

OÊrodek Badaƒ Naukowych
im. W. K´trzyƒskiego
w Olsztynie
NIEMCY
4400 euro

Politechnika Bia∏ostocka
ROSJA
2500 euro

dr Piotr Borek
Akademia Pedagogiczna
w Krakowie
UKRAINA
6600 euro

prof. Barbara Chyrowicz
Katolicki Uniwersytet
Lubelski
ANGLIA
3100 GBP

dr Danuta Kabat
Akademia Ekonomiczna
w Krakowie
W¸OCHY
6600 euro

dr Jerzy Jakub KunickiGoldfinger
Instytut Chemii i Techniki
Jàdrowej, Warszawa
ANGLIA
1800 GBP

dr Krzysztof Lewalski
Uniwersytet Gdaƒski
ROSJA
2500 euro

dr Robert Litwiƒski
UMCS, Lublin
UKRAINA
2500 euro

dr Tadeusz Karol KopyÊ
Uniwersytet Jagielloƒski oraz
Instytut Pami´ci Narodowej
W¢GRY, RUMUNIA
4400 euro
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dr Tomasz Marciniak

dr Jacek Pietrzak

dr Wojciech Âleszyƒski

prof. Jacek Wijaczka

Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika
AUSTRIA
2500 euro

Uniwersytet ¸ódzki
ANGLIA
2600 GBP

Uniwersytet w Bia∏ymstoku
ANGLIA
1800 GBP

Akademia Âwi´tokrzyska
w Kielcach
NIEMCY
4400 euro

dr Jakub Pigoƒ

dr Adrian Tyszkiewicz

Uniwersytet Wroc∏awski
ANGLIA
2600 GBP

Uniwersytet Jagelloƒski
UKRAINA
2500 euro

dr Andrzej Pleszczyƒski

dr Aleksandra Ubertowska

UMCS, Lublin
NIEMCY
3600 euro

Uniwersytet Gdaƒski
NIEMCY
6600 euro

dr Tomasz P∏onka

dr Micha∏ Wawrzonek

Uniwersytet Wroc∏awski
NIEMCY
4400 euro

Uniwersytet Rzeszowski
W¸OCHY
2500 euro

dr hab. W∏odzimierz
Ràczkowski

dr Marek W´cowski

dr Marek Melnyk
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski
UKRAINA
6600 euro

dr Dorota Michaluk
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika
BIA¸ORUÂ
2500 euro

dr hab. Krzysztof Nowicki
Instytut Archeologii
i Etnologii PAN, Warszawa
GRECJA
4400 euro

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
ANGLIA
3900 GBP

dr Marek Woêniak
UMCS, Lublin
ANGLIA
3100 GBP

dr Bernadetta Wójtowicz
Uniwersytet Warszawski
UKRAINA
6600 euro

dr S∏awomir Zonenberg
Akademia Bydgoska
NIEMCY
4400 euro

Uniwersytet Warszawski
GRECJA
4400 euro

POLSKIE HONOROWE STYPENDIUM NAUKOWE
IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA

Jest to stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na prowadzenie badaƒ w Polsce, przyznawane na wniosek polskiej instytucji lub polskiego uczonego. Stanowi ono odpowiednik
Humboldt-Forschungspreise, którà uczeni zagraniczni, w tym tak˝e polscy, mogà otrzymaç od
Fundacji Humboldta w Niemczech. Stypendium mo˝na realizowaç w ciàgu 3 lat.
W kolejnej edycji konkursu stypendium takie, w wysokoÊci 10 tys. z∏ miesi´cznie, uzyskali:
• prof. Ulrike Jekutsch, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald na 12 miesi´cy pobytu
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczeciƒskiego,
• prof. Herbert Mayr, Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium na 5-miesi´czny pobyt
w Instytucie Chemii Organicznej PAN,
• prof. Michael Müller-Wille, Christian-Albrechts-Universität, Kiel na 4-miesi´czny pobyt
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN,
• prof. Burkhard Scharf, UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Sektion
Gewässerforschung, Magdeburg na 4-miesi´czny pobyt na Wydziale Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Szczeciƒskiego.
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Z konferencji FNP
Medializacja nauki
w Jachrance k/Warszawy,
paêdziernik 2003

Prof. Andrzej Paczkowski
Podczas przerwy (od lewej): prof. Barbara Skarga,
prof. Aleksandra Okopieƒ-S∏awiƒska, prof. Janusz S∏awiƒski

Dyskusja kuluarowa:
(od lewej) dr Przemys∏aw Wielowiejski i red. Wiktor Niedzicki
Prof. Henryk Samsonowicz (z lewej)
i prof. Kazimierz St´pieƒ

(od lewej) red. Magdalena Bajer,
prof. Janusz Tazbir, prof. Jerzy Goçkowski
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POLSKIE STYPENDIUM BADAWCZE W SZKOLE STUDIÓW SLAWISTYCZNYCH
I WSCHODNIOEUROPEJSKICH (SSEES) UNIWERSYTETU LONDY¡SKIEGO

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.
Stypendium na roczny sta˝ naukowy w roku akademickim 2003/2004 otrzyma∏ dr Piotr Jaworski z Kolegium Gospodarki Âwiatowej SGH w Warszawie.
STYPENDIA KONFERENCYJNE

Jest to forma dofinansowania kosztów udzia∏u polskich naukowców (w wieku do 40 lat) w zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach. Program, finansowany w ca∏oÊci przez
FNP, realizowany jest przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
W kolejnych 4 edycjach programu w roku 2003 przyznano stypendia ∏àcznie 186 osobom.
Poni˝ej ich szczegó∏owy wykaz.
stypendysta
instytucja
miejsce konferencji
dotacja w z∏otych

Piotr Bo˝ek

Karolina Caban

Micha∏ Gàsiorowski

Instytut Fizyki Jàdrowej PAN
w Krakowie
W¸OCHY
2500

Uniwersytet Warszawski
FRANCJA
1500

Instytut Nauk Geologicznych
PAN w Warszawie
FINLANDIA
3000

Micha∏ Ksawery Cyraƒski

EDYCJA I

Marcin Brocki
Magdalena Asejczyk-Widlicka
Politechnika Wroc∏awska
RPA
5000

Wies∏aw B∏aszczak
Katolicki Uniwersytet
Lubelski
PORTUGALIA
3500

Zbigniew B∏ocki
Uniwersytet Jagielloƒski
KANADA
4000

Uniwersytet Wroc∏awski
BRAZYLIA
5000

Krzysztof Brzechczyn
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
TURCJA
4300

Aneta Brzezicka-Rotkiewicz
Szko∏a Wy˝sza Psychologii
Spo∏ecznej
WIELKA BRYTANIA
2000

Jaros∏aw Bosy

Anna Budek

Akademia Rolnicza
we Wroc∏awiu
HISZPANIA
3500

Instytut Geografii
i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN
w Warszawie
W¸OCHY
2000
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Uniwersytet Warszawski
BRAZYLIA
4400

Katarzyna Gilarek
Uniwersytet Jagielloƒski
RPA
4000

Jadwiga Daszyƒska-Daszkiewicz

Anna Go

Uniwersytet Wroc∏awski
NOWA ZELANDIA
3000

Uniwersytet w Bia∏ymstoku
W¸OCHY
2500

Piotr Dziurzaƒski

Maria Górska

Politechnika Szczeciƒska
ROSJA
2000

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
MEKSYK
5000

Joanna Ejdys
Politechnika Bia∏ostocka
CHINY
3000

Ma∏gorzata Filip
Instytut Farmakologii PAN
w Krakowie
FRANCJA
3000

Agnieszka Grabias
Instytut Technologii
Materia∏ów Elektronicznych
w Warszawie
W¸OCHY
2000
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Ma∏gorzata Grodziƒska-Jurczak

Janusz KleÊta

Agnieszka Leƒko-Szymaƒska

Iwona Papla

Uniwersytet Jagielloƒski
PORTUGALIA
3200

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
FRANCJA
2500

Uniwersytet ¸ódzki
WIELKA BRYTANIA
2400

Instytut Farmakologii PAN
w Krakowie
FRANCJA
3000

Anna Gzyl

Rafa∏ Koby∏ecki

Paƒstwowy Zak∏ad Higieny
WIELKA BRYTANIA
1700

Politechnika Cz´stochowska
USA
4800

Ewa Halicka

Ewa Koby∏ka

Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego
HOLANDIA
3000

Uniwersytet Warszawski
UKRAINA
1000

Akademia Medyczna
w Lublinie
TURCJA
3000

Katarzyna Kowalczyk

Laura ¸ykowska

Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN
w Warszawie
KANADA
2100

Uniwersytet Warszawski
USA
4000

Jacek Leszczyƒski
Politechnika Cz´stochowska
USA
4000

Zbigniew Pater
Politechnika Lubelska
IRLANDIA
3500

Piotr Luchowski

Ma∏gorzata Herman
Uniwersytet Jagielloƒski
TURCJA
1500

Beata Janoszka
Âlàska Akademia Medyczna
AUSTRIA
500

Artur Kr´˝el
Uniwersytet Wroc∏awski
MEKSYK
3000

Arkadiusz Józefczak

Bo˝ena Marsza∏ek
Akademia Medyczna
w Poznaniu
WIELKA BRYTANIA
2200

Przemys∏aw Mroczek

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
W¸OCHY
2500

Jakub Kronenberg
Uniwersytet ¸ódzki
USA
2600

Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej
W¸OCHY
2200

Mariusz Kaczmarek

Piotr Krzywiec

Wojciech Mruk

Politechnika ¸ódzka
USA
3500

Paƒstwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie
USA
3800

Uniwersytet Jagielloƒski
SZWECJA
1500

Magdalena Kaczmarek
Szko∏a Wy˝sza Psychologii
Spo∏ecznej
UKRAINA
1000

Instytut Niskich Temperatur
i Badaƒ Strukturalnych PAN
we Wroc∏awiu
W¸OCHY
1200

Jacek Przybytek
Uniwersytet Warszawski
USA
5000

Dominik Rachoƒ
Akademia Medyczna
w Gdaƒsku
FRANCJA
2500

Magdalena Ratajczak
Uniwersytet Wroc∏awski
CHINY
5000

Krystyna Romaniak
Politechnika Krakowska
CHINY
5000

¸ukasz Niesio∏owski-Spano
Wojciech Krzy˝anowski
Akademia Medyczna
w Lublinie
KANADA
4000

Maciej Karpiƒski
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
HISZPANIA
3500

Adam Piotr Pikul

Piotr Kukliƒski
Instytut Oceanologii PAN
w Sopocie
CHILE
5000

Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA
2500

Anna Or∏owska
Uniwersytet Warszawski
GRECJA
2200

Jaros∏awa Rutkowska
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego
SZWECJA
4000

Rafa∏ Scherer
Politechnika Cz´stochowska
SINGAPUR
4000

21

RAPORT ROCZNY 2003

Roman Skibiƒski

Piotr Wasylczyk

Iwona Wronka

Tomasz Banach

Uniwersytet Jagielloƒski
USA
3500

Uniwersytet Warszawski
USA
1600

Uniwersytet Jagielloƒski
CZECHY
600

Uniwersytet Jagielloƒski
FRANCJA
2500

Robert Spaczyƒski

Marcin Wieczorek

Rafa∏ Wróbel

Dariusz Bartosik

Akademia Medyczna w
Poznaniu
HISZPANIA
3500

Uniwersytet Jagielloƒski
TURCJA
1500

Politechnika Opolska
USA
6000

Uniwersytet Warszawski
USA
3400

Pawe∏ Spólnik
Uniwersytet Jagielloƒski
W¸OCHY
1800

Ewa Wielkopolska

B∏a˝ej Berkowski

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
w Warszawie
CZECHY
1500

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
AUSTRIA
2500

Ewa Sroka
Politechnika Âlàska
S¸OWACJA
700

Barbara Stopa
Uniwersytet Jagielloƒski
W¸OCHY
1800

Wojciech Szczepanik
Uniwersytet Wroc∏awski
MEKSYK
3000

Magdalena Bia∏as
Adam Wierzbicki

Dariusz Wydra

Polsko-Japoƒska Wy˝sza
Szko∏a Technik
Komputerowych
USA
5000

Akademia Medyczna
w Gdaƒsku
BELGIA
2500

Magdalena Za∏´czna
Andrzej WiÊnicki
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej
HISZPANIA
2000

S∏awomir WiÊniewski
Konrad Âwierczek

Uniwersytet ¸ódzki
FINLANDIA
2000

Wojciech Zg∏obicki
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej
ISLANDIA
2500

Akademia Górniczo-Hutnicza
USA
3500

Akademia Medyczna
w Poznaniu
WIELKA BRYTANIA
2200

Jacek Tarasiuk

Ewa WiÊniowska

Akademia Górniczo-Hutnicza
HISZPANIA
3000

Politechnika Cz´stochowska
HISZPANIA
3000

Ewelina Tyliƒska

Jaros∏aw Woliƒski

Anna Aksamitowska

Instytut Historii Nauki PAN
w Warszawie
CZECHY
900

Instytut Fizjologii i ˚ywienia
Zwierzàt PAN w Jab∏onnej
KANADA
4000

Uniwersytet Warszawski
HOLANDIA
3000

Piotr Urbaƒski

Micha∏ Woêniak

Uniwersytet Szczeciƒski
NIEMCY
3000

Politechnika Wroc∏awska
WIELKA BRYTANIA
3500

Szymon Zubek
Uniwersytet Jagielloƒski
KANADA
3700
EDYCJA II

Danuta Babula
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Instytut Genetyki RoÊlin PAN
w Poznaniu
NIEMCY
2000

Uniwersytet Jagielloƒski
W¸OCHY
3000

Beata Bielak
Politechnika Wroc∏awska
AUSTRIA
1000

Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz
Politechnika Poznaƒska
W¢GRY
1500

Przemys∏aw Borkowski
Politechnika Koszaliƒska
KOREA
6000

Magdalena Chadziƒska
Uniwersytet Jagielloƒski
WIELKA BRYTANIA
3000

Agata Czy˝
Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie
KANADA
3000
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Dorota Dardas

Andrzej Hilczer

Jacek Kozak

Pawe∏ Machnikowski

Instytut Fizyki Molekularnej
PAN w Poznaniu
IRLANDIA
3500

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
WIELKA BRYTANIA
2500

Uniwersytet Jagielloƒski
WIELKA BRYTANIA
2000

Politechnika Wroc∏awska
W¸OCHY
4000

Krzysztof Kredens

Adriana Magalska

Beata Domagalska

Dariusz Hreniak

Politechnika Wroc∏awska
JAPONIA
6000

Instytut Niskich Temperatur
i Badaƒ Strukturalnych PAN
we Wroc∏awiu
AUSTRALIA
5000

Uniwersytet ¸ódzki
AUSTRALIA
3500

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
w Warszawie
GRECJA
2500

Marcin Dràg
Politechnika Wroc∏awska
CHORWACJA
2500

Anna Dubiec
Uniwersytet Jagielloƒski
NIEMCY
1000

Agnieszka Dyba∏a-Defratyka
Politechnika ¸ódzka
SZWECJA
2500

Norbert Jankowski
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika
USA
5000

Joanna Jemielniak
Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania
SZWECJA
1700

Pawe∏ J´drzejko
El˝bieta Filipowicz
Uniwersytet Jagielloƒski
FRANCJA
2000

Uniwersytet Âlàski
USA
3000

Ilona Joniec
Zygmunt Flisak
Uniwersytet Opolski
AUSTRIA
1500

Stanis∏aw Goêdê -Roszkowski
Uniwersytet ¸ódzki
WIELKA BRYTANIA
2000

Akademia Medyczna
w Warszawie
TURCJA
2400

Hanna Kierzkowska-Pawlak
Politechnika ¸ódzka
HISZPANIA
3000

Uniwersytet Warszawski
MEKSYK
3500

Uniwersytet Warszawski
W¸OCHY
1400

Uniwersytet Gdaƒski
CZECHY
2000

Uniwersytet Warszawski
HOLANDIA
1800

Monika Majewska
Uniwersytet Wroc∏awski
HOLANDIA
1500

Adrian Kurcbart
Akademia Âwi´tokrzyska
W¸OCHY
3000

Piotr Marusak
Politechnika Warszawska
USA
4000

Iwona Kurowska-Jastrz´bska
Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie
TURCJA
2400

Maciej Michalski
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
WIELKA BRYTANIA
2400

Izabela Kurp
Instytut Problemów Jàdrowych
im. Andrzeja So∏tana
w Âwierku
JAPONIA
5000

Anna Dominika Milczarek
Uniwersytet Warszawski
RPA
4000

S∏awomir Mitruw
Rafa∏ Luchowski
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej
W¢GRY
2000

Uniwersytet Jagielloƒski
AUSTRIA
1500

Akademia Górniczo-Hutnicza
SENEGAL
3000

Wojciech M∏ynarski
Uniwersytet Medyczny
w ¸odzi
FRANCJA
3500

Albina MoÊcicka
Piotr ¸uczyƒski

¸ukasz Kowalik
Katarzyna Guzow

Uniwersytet Medyczny
w ¸odzi
FRANCJA
3500

Joanna ¸ojewska
Agnieszka KoÊciaƒska

Micha∏ Greszta

Izabela Kubryn

Uniwersytet Warszawski
AUSTRIA
2500

Instytut Geodezji i Kartografii
w Warszawie
UKRAINA
1200
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Krzysztof Murzyn

Jerzy Pysiak

Mariusz Âwiàder

Uniwersytet Jagielloƒski
CHORWACJA
2400

Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA
2400

Akademia Medyczna
w Lublinie
PORTUGALIA
4000

Tomasz Niedziela

Tomasz Róg

Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN
we Wroc∏awiu
FRANCJA
4000

Uniwersytet Jagielloƒski
CHORWACJA
2400

Jacek Niemiec
Instytut Fizyki Jàdrowej PAN
w Krakowie
JAPONIA
5000

Agnieszka NoryÊkiewicz
Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika
USA
4000

Iwona Olejniczak
Instytut Fizyki Molekularnej
PAN w Poznaniu
FRANCJA
3000

Anna Pawlak
Uniwersytet Jagielloƒski
USA
3500

Marek Pawlikowski
Politechnika Warszawska
NOWA ZELANDIA
6000

Dorota Rutkowska-˚bik
Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni
PAN w Krakowie
AUSTRIA
900

Uniwersytet Szczeciƒski
NIEMCY
2000

Uniwersytet Warszawski
BELGIA
3000
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Uniwersytet Jagielloƒski
WIELKA BRYTANIA
1700

Instytut Geodezji i Kartografii
w Warszawie
UKRAINA
1200

Piotr Rychter
Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna
w Cz´stochowie
SZWECJA
3500

Jerzy Wrona

Agnieszka Beata Serwin

Szymon Wróbel

Akademia Medyczna
w Bia∏ymstoku
HISZPANIA
2000

Instytut Filozofii i Socjologii
PAN w Warszawie
WIELKA BRYTANIA
3500

Marcin Sobczak

Aleksandra Wys∏ouch-Cieszyƒska

Uniwersytet Jagielloƒski
IRLANDIA
4000

Akademia Górniczo-Hutnicza
W¸OCHY
4000

Uniwersytet Warszawski
KANADA
4000

Krzysztof Bojakowski
Akademia Medyczna
w Warszawie
W¸OCHY
3500

Dominika W∏och

Anna Wrochna

Tomasz Âl´zak
Paulina P∏ochocka

Uniwersytet Miko∏aja
Kopernika
KANADA
5000

Uniwersytet Warszawski
MAROKO
2500

Bartosz Such
Katarzyna Pernal

Dominik Batorski

Stanis∏aw Trzciƒski

Pawe∏ Rutkowski

Uniwersytet Warszawski
NIEMCY
1700

EDYCJA III

Akademia Górniczo-Hutnicza
W¸OCHY
2500

Janusz Bujnicki
Mi´dzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie
NIEMCY
2200

Rados∏aw Czarnecki
Politechnika Krakowska
TURCJA
3400

Rados∏aw Dobrowolski
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej
FRANCJA
1400

Julia Fiedorczuk-Glinecka
Uniwersytet Warszawski
USA
2800

Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie
USA
2800

Micha∏ Grdeƒ

Ma∏gorzata Zimowska

Marcin Janicki

Uniwersytet Jagielloƒski
TAJWAN
6000

Politechnika ¸ódzka
FRANCJA
3000

Piotr Zió∏kowski

Krzysztof Krawiec

Instytut Genetyki RoÊlin PAN
w Poznaniu
SZWAJCARIA
2500

Politechnika Poznaƒska
USA
5000

Uniwersytet Warszawski
BRAZYLIA
3500
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Magdalena Markowska

Maciej Sibiƒski

El˝bieta Jamroz

Piotr Kukla

Uniwersytet Warszawski
W¢GRY
1900

Politechnika ¸ódzka
HISZPANIA
2200

Akademia Rolnicza
we Wroc∏awiu
BRAZYLIA
4000

Szpital Specjalistyczny im.
H. Klimontowicza w Gorlicach
FRANCJA
3000

Marian Paluch

Ewa Âwi´ch

Uniwersytet Âlàski
JAPONIA
3500

Instytut Fizjologii i ˚ywienia
Zwierzàt PAN
w Jab∏onnej
HISZPANIA
2000

Les∏aw Juszczak

Ma∏gorzata Kuêlan-Pawlaczyk

EDYCJA IV

Ma∏gorzata Kacprzak

Oskar Baksalary

Politechnika Cz´stochowska
BELGIA
3000

Rafa∏ Pawliczak
Uniwersytet Medyczny
w ¸odzi
AUSTRIA
3300

Les∏aw Pietrewicz
Instytut Nauk Ekonomicznych
PAN w Warszawie
FRANCJA
1700

Grzegorz Rostkowski
Mazowiecka Wy˝sza Szko∏a
Humanistyczno-Pedagogiczna
w ¸owiczu
NIEMCY
2000

Magdalena Ruta

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
USA
3500

Jerzy Borowczyk
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
ROSJA
780

Agata Górny
Uniwersytet Warszawski
NIEMCY
1500

Akademia Rolnicza
w Krakowie
FRANCJA
3000

Akademia Medyczna
w Poznaniu
USA
4000

Agata Michalska
Uniwersytet Warszawski
USA
4400

Krystyna KazimierowiczFrankowska

Andrzej Rozwadowski

Instytut Budownictwa
Wodnego PAN w Gdaƒsku
NIEMCY
3700

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
KANADA
3500

Artur Kudyba

Joanna Wojdon

Instytut Odlewnictwa
w Krakowie
W¸OCHY
1900

Uniwersytet Wroc∏awski
USA
2400

Uniwersytet Jagielloƒski
NIEMCY
2000

STYPENDIA DLA NAUKOWCÓW ZAGRANICZNYCH NA BADANIA W POLSCE

Jest to program stypendialny umo˝liwiajàcy naukowcom z zagranicy, g∏ównie z krajów Europy Ârodkowowschodniej, a tak˝e z Azji, przyjazd na kilkumiesi´czny pobyt badawczy do polskiej placówki naukowej. Program finansowany jest przez FNP, a realizowany wspólnie z Kasà im. Józefa Mianowskiego, która zajmuje si´ ca∏oÊcià procedury konkursowej.
W 2003 r. przyznano 58 osobom stypendia, które b´dà realizowane w 2004 r.
Od roku 2003 rozszerzono umow´ o wspó∏pracy z Kasà im. J. Mianowskiego i w dotacji przeznaczonej na realizacj´ programu wydzielono cz´Êç Êrodków (kwot´ 50 tys. z∏) na stypendia
dla naukowców z krajów Europy Ârodkowowschodniej pragnàcych odbyç sta˝ w OÊrodku Badaƒ nad Tradycjà Antycznà w Polsce i Europie Ârodkowowschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (OBTA). Wnioski rozpatrywane sà zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów przez
Kas´ im. Mianowskiego. W roku 2003 stypendia w OBTA otrzyma∏o 15 osób.
Lista stypendystów poni˝ej:
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stypendysta
kraj pochodzenia
miejsce odbywania sta˝u

mgr Ludmi∏a Bajbu∏a
(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

prof. dr Aleksander
Gabowicz

dr Olga Jemielianczyk

doc. dr Andrij Kozyckij

(Ukraina, Kijów)
Uniwersytet Warszawski,
Wydzia∏ Chemii

(Bia∏oruÊ, Po∏ock)
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Instytut
Antropologii

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr med. Neringa Gailiute

dr Wo∏odymyr Kapustianyk

dr in˝. Juri Kriwoguz

(Litwa, Wilno)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Collegium Medicum

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Wroc∏awski,
Instytut Fizyki DoÊwiadczalnej

(Bia∏oruÊ, Homel)
Politechnika Poznaƒska,
Instytut Technologii
Materia∏ów

dr Roman Godunko

doc. dr in˝. Arsen
Karapetyan

dr hab. Andrij Baranow
(Litwa, Wilno)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Literatury Polskiej

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski, Wydzia∏ Biologii

dr hab. Wichren Buzow
(Bu∏garia, Wielkie Tyrnowo)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Filozofii

mgr Igor Gonczaruk
(Bia∏oruÊ, Grodno)
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Instytut Historii

dr hab. Sergej Czi˝ik
(Bia∏oruÊ, Homel)
Politechnika Warszawska,
Instytut Mikromechaniki
i Fotoniki

dr Olga Groszkowa

dr hab. Oksana Dmytrenko

dr hab. Niko∏aj Grinczik

(Ukraina, Kijów)
Politechnika ¸ódzka, Katedra
Fizyki Molekularnej

(Bia∏oruÊ, Miƒsk)
Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN

mgr Sofija Dyak

mgr Tetjana Grygoryewa

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

prof. dr Michai∏ Dymkow

mgr Larysa Hontaruk

(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet Zielonogórski,
Instytut Sterowania
i Systemów Informatycznych

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Larisa Dzyubak

mgr Adas Jakubauskas

(Ukraina, Charków)
Politechnika ¸ódzka, Katedra
Automatyki i Biomechaniki

(Litwa)
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Instytut Historii
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(¸otwa, Ryga)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Collegium Medicum

(Armenia, Erewan)
Politechnika Warszawska,
Instytut Mikromechaniki
i Fotoniki

mgr Jurij Kwacz
(Ukraina, Odessa)
Uniwersytet Gdaƒski, Instytut
Oceanologii

dr Marija Lebedynec
mgr Peter Kassak
(S∏owacja, Bratys∏awa)
Uniwersytet ¸ódzki, Katedra
Biofizyki Ogólnej

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Wydzia∏ Chemii

dr Igor Lylo
mgr Olga Kopiniewska
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Margarita Korzo
(Rosja)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Historii

doc. dr Taras ¸uczuk
(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

mgr Swit∏ana Maksymenko
prof. dr Ulle Kotta
(Estonia, Tallin)
Politechnika Bia∏ostocka,
Instytut Matematyki i Fizyki

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

mgr Bogdana Kozaczenko

lek. Wo∏odymyr Miszczuk

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Pediatrii Collegium
Medicum

dr Iwan Koz∏owski

mgr Magdalena Mitrewa

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny

(Bu∏garia, Sofia)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut J´zyka Polskiego
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mgr Irina Moroz

mgr Ziera Nimetu∏∏ajewa

mgr Serhij Sieriakow

Nadija Tymejczuk

(Rosja, Moskwa)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny

(Ukraina, Symferopol)
Muzeum Narodowe,
Warszawa

(Ukraina, Charków)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Michai∏ Moroz

mgr Hanna Paulouskaja

(Bia∏oruÊ, Miƒsk)
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski, Katedra Ekologii
i Ochrony Ârodowiska

(Bia∏oruÊ, Grodno)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

lek. Sergij Siromacha

dr Dmitri Wiattczenin

(Ukraina, Kijów)
Instytut „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, Klinika
Kardiochirurgii

(Bia∏oruÊ, Miƒsk)
Instytut Badaƒ Systemowych
PAN

prof. dr Swiet∏ana
Morozowa

doc. dr Jaros∏aw Pidhirnyj

(Bia∏oruÊ, Grodno)
Biblioteka Narodowa,
Warszawa

(Ukraina, Lwów)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Collegium Medicum

mgr Natalia Wydra
dr Wiaczes∏aw S∏yszenkow
(Bia∏oruÊ, Grodno)
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN

(Bia∏oruÊ, Grodno)
Centrum Onkologii
Instytut im. Marii
Sk∏odowskiej-Curie

dr Jurij Sobotka

dr Iveta Waczulikova

(Ukraina, Lwów)
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Instytut Geofizyki

(S∏owacja, Bratys∏awa)
Akademia Medyczna w ¸odzi,
Katedra Diagnostyki
Laboratoryjnej

mgr Helena Pluta
in˝. Ludmi∏a Mowczan
(Ukraina, Tarnopol)
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski, Instytut Rozwoju
Mleczarstwa

dr Anna Nemoikina
(Rosja, Tomsk)
Uniwersytet Szczeciƒski,
Wydzia∏ Nauk Przyrodniczych

dr ˚anna Niekraszewicz-Karotkaja
(Bia∏oruÊ, Miƒsk)
Uniwersytet im. Marii Curie-Sk∏odowskiej, Instytut Historii

(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Filozofii

mgr Sergiej Procenko
(Ukraina, Sumy)
Instytut Fizyki Jàdrowej
im. H. Niewodniczaƒskiego

mgr Dymitr Rybakow
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

mgr Irina Sadkowskaja

doc. dr Witalij Telwak
(Ukraina, Drohobycz)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

mgr in˝. Roman Zubkow
(Ukraina, Donieck)
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Zak∏ad Hydrologii i Ochrony
Wód

mgr Igor Tes∏enko
(Ukraina, Kijów)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

(Rosja, Petersburg)
Przemys∏owy Instytut
Elektroniki

Inne programy
wieloletnie
PROGRAM MILAB

Celem tego wieloletniego programu jest wspieranie modernizacji infrastruktury laboratoriów
i pracowni poprzez dofinansowanie remontów budynków i pomieszczeƒ przeznaczonych do
pracy naukowej, kosztów przeprowadzek oraz zakupów wyposa˝enia technicznego zmodernizowanych pomieszczeƒ. Subwencje na te cele, w ∏àcznej wysokoÊci ponad 5,7 mln z∏, przyznano w dwu edycjach konkursu 32 wnioskodawcom.
Lista beneficjentów:
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jednostka
beneficjent
przedmiot subwencji
kwota subwencji w z∏
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia∏
Metali Nie˝elaznych
prof. dr hab. in˝. Marek Szczerba
Adaptacja przyziemia piwnicznego
na laboratoria badawcze
200 000
Akademia Medyczna w Bia∏ymstoku,
Zak∏ad Klinicznej Biologii Molekularnej
prof. dr hab. Lech Chyczewski
Kontynuacja prac remontowo-adaptacyjnych
w pomieszczeniach laboratoryjnych
160 000
Akademia Medyczna w Gdaƒsku,
Wydzia∏ Lekarski
prof. dr hab. Janusz Limon
Remont laboratoriów i wyposa˝enienie ich
w meble laboratoryjne
160 000
Akademia Medyczna w Warszawie,
Zak∏ad Biofizyki i Fizjologii Cz∏owieka
prof. dr hab. Jacek Przybylski
Przebudowa i adaptacja pomieszczeƒ
Zak∏adu na laboratoria in˝ynierii tkankowej
i badaƒ nad biomateria∏ami
250 000
Mi´dzyuczelniany Wydzia∏ Biotechnologii
Uniwersytetu Gdaƒskiego i Akademii
Medycznej w Gdaƒsku
prof. dr hab. Jacek Bigda
Dofinansowanie wyposa˝enia budynku
Trójmiejskiej Akademickiej Zwierz´tarni
DoÊwiadczalnej
400 000
Muzeum Narodowe w Krakowie
mgr Janusz Czop
Adaptacja pomieszczenia na laboratorium
nieniszczàcych badaƒ obiektów muzealnych
90 000
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Politechnika Gdaƒska, Wydzia∏
Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki

Politechnika Wroc∏awska, Instytut Chemii
Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków
Rzadkich

prof. dr hab. in˝. Andrzej Czy˝ewski
Modernizacja i rozbudowa bazy
laboratoryjnej
145 000

prof. dr hab. Walter Wojciechowski
Remont i modernizacja laboratoriów
naukowych
200 000

Politechnika Lubelska, Wydzia∏
Mechaniczny
prof. dr hab. in˝. Andrzej Weroƒski
Modernizacja infrastruktury laboratoriów
i pracowni naukowych Katedry In˝ynierii
Materia∏owej
160 000

Politechnika Wroc∏awska, Wydzia∏
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
dr hab. in˝. Marek T∏acza∏a
Dofinansowanie modernizacji budynku
magazynowego na laboratorium technologii
przyrzàdów pó∏przewodnikowych
i nanotechnologii
440 000

Politechnika ¸ódzka, Wydzia∏ Chemiczny,
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
prof. dr hab. Marek G∏ówka
Modernizacja laboratorium
rentgenograficznego
90 000

Polska Akademia Nauk, Instytut Badaƒ
Literackich, Warszawa
prof. dr hab. Alina Kowalczykowa
Remont i wyposa˝enie w meble pracowni
zbiorów archiwalanych
50 000

Politechnika ¸ódzka, Wydzia∏ Chemiczny,
Mi´dzyresortowy Instytut Techniki
Radiacyjnej
prof. dr hab. Józef Mayer
Remont i modernizacja pomieszczeƒ
Laboratorium Liniowego Akceleratora
Elektronów
55 000

Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii
DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego,
Warszawa
doc. dr hab. Adam Szewczyk
Modernizacja pomieszczeƒ Pracowni
Wewnàtrzkomórkowych Kana∏ów Jonowych
110 000

Politechnika Poznaƒska, Wydzia∏
Informatyki i Zarzàdzania
prof. dr hab. in˝. Adam Dàbrowski
Koƒcowy etap remontu i modernizacji pracowni oraz laboratoriów Zak∏adu Uk∏adów
Elektronicznych i Przetwarzania Sygna∏ów
115 000

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii
Bioorganicznej, Poznaƒ
prof. dr hab. Andrzej Legocki,
dr Jan Podkowiƒski
Modernizacja pracowni biologii molekularnej
90 000

Politechnika Âlàska, Wydzia∏
Matematyczno-Fizyczny, Gliwice
prof. dr hab. Tadeusz Pustelny
Remonty oraz wyposa˝enie techniczne
i meblowe laboratoriów optycznych
i optoelektronicznych oraz pracowni
technologii cienkowarstwowej
95 000

Polska Akademia Nauk, Instytut
Dendrologii w Kórniku
prof. dr hab. Gabriela Lorenc-Pluciƒska
Modernizacja pomieszczeƒ Instytutu oraz
systemu magazynowania zbiorów
80 000
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Polska Akademia Nauk, Zak∏ad
Karbochemii, Gliwice
doc. dr hab. Andrzej Dworak
Modernizacja laboratoriów Europejskiego
Studium Doktoranckiego „Nowoczesne
Materia∏y Polimerowe”
180 000
Towarzystwo Historyczno-Literackie
w Pary˝u
profesor in˝. C. Pierre Zaleski
Remont i modernizacja budynku Biblioteki
Polskiej w Pary˝u
420 000
Uniwersytet Gdaƒski, Katedra Biologii
Molekularnej
prof. dr hab. Grzegorz W´grzyn
Dokoƒczenie modernizacji laboratoriów
Katedry
284 000
Uniwersytet Gdaƒski, Wydzia∏ Chemii
prof. dr hab. in˝. Zbigniew Grzonka
Remont i modernizacja pomieszczeƒ
naukowo-badawczych Katedry Chemii
Nieorganicznej i Katedry Chemii
Organicznej
300 000
Uniwersytet Jagielloƒski, Collegium
Medicum
dr hab. Piotr Laidler
Remont i adaptacja pomieszczeƒ
w Instytucie Biochemii Lekarskiej
na laboratoria biologii molekularnej
170 000

Uniwersytet Jagielloƒski, Collegium
Medicum, Katedra Farmakologii
prof. dr hab. Ryszard Gryglewski,
dr hab. Wojciech Uracz
Modernizacja pracowni hodowli komórek
40 000
Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏
Matematyki, Fizyki i Informatyki
prof. dr hab. Marek Szymoƒski
Remont i adaptacja pomieszczeƒ przeznaczonych na Laboratorium Syntezy
i Diagnostyki Nanostruktur
200 000
Uniwersytet ¸ódzki, Wydzia∏ Biologii
i Ochrony Ârodowiska
prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Remont i modernizacja pomieszczeƒ
laboratoryjnych Zak∏adu Biofizyki B∏on
i Zak∏adu Radiobiologii
130 000
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej
w Lublinie, Wydzia∏ Matematyki, Fizyki
i Informatyki
prof. dr hab. Mieczys∏aw Ja∏ochowski
Przystosowanie pomieszczenia magazynowego do potrzeb instalacji aparatury
naukowej
80 000

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
w Toruniu, Wydzia∏ Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Andrzej Bielski
Modernizacja i wyposa˝enie pomieszczeƒ
Laboratorium Spektroskopii Wysokiej
ZdolnoÊci Rozdzielczej
180 000
Uniwersytet Âlàski, Wydzia∏ Nauk
o Ziemi, Sosnowiec
prof. dr hab. Jacek Jania
Modernizacja czytelni naukowej
70 000
Uniwersytet Warszawski, OÊrodek Badaƒ
nad Tradycjà Antycznà
prof. dr hab. Jerzy Axer
Remont i adaptacja poddasza i cz´Êci
IV pi´tra na pracownie badawcze
130 000
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Biologii
prof. dr hab. Micha∏ Kozakiewicz
Remont i wyposa˝enie Stacji Terenowej
Instytutu Zoologii w Urwita∏cie
k. Miko∏ajek
300 000
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Fizyki
prof. dr hab. Jan Bartelski
Adaptacja budynku warsztatów Instytutu
Fizyki DoÊwiadczalnej i pomieszczeƒ
Zak∏adu Biofizyki na laboratoria naukowe
353 000

PROGRAM TECHNE

Celem programu, b´dàcego kontynuacjà wczeÊniejszych programów INCOME i TECHNO,
jest wsparcie prowadzonych w jednostkach naukowych prac nad zastosowaniem nowych technologii i produktów.
W 2003 r. przyznano subwencje na realizacj´ 4 projektów w ∏àcznej wysokoÊci 770 tys. z∏.
Beneficjenci:
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jednostka
beneficjent
przedmiot subwencji
kwota subwencji w z∏
Wydzia∏ Chemiczny Politechniki
Gdaƒskiej, Katedra Technologii
Chemicznej
prof. dr hab. in˝. Jan Hupka
Budowa prototypowego przewoênego systemu oczyszczania Êcieków technologicznych
i przemys∏owych opartego na wykorzystaniu
reaktora cyklonowego
300 000

Wydzia∏ In˝ynierii i Technologii
Chemicznej Politechniki Krakowskiej
dr Jerzy Polaczek
Budowa prototypowej linii technologicznej
do przerobu zu˝ytych butelek z PET na
wyroby termoizolacyjne dla budownictwa
100 000

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach, Zak∏ad Mechanizacji
dr in˝. Pawe∏ Wawrzyƒczak
Budowa prototypowego modelu kombajnu
do zbioru wiÊni
270 000

Wydzia∏ Chemiczny Politechniki ¸ódzkiej,
Instytut Techniki Radiacyjnej
prof. dr hab. Jerzy G´bicki
Opracowanie ró˝norodnych form leków
opartych na chlorku 1-metylonikotynamidu
(MNA+) do zastosowania w dermatologii
i stomatologii
100 000

PROGRAM SUBIN

Jest to program pomocy interwencyjnej, jakiej Fundacja udziela naukowcom i placówkom naukowym w nietypowych lub nag∏ych przypadkach i w sytuacjach o istotnym znaczeniu dla nauki, kiedy niemo˝liwe jest uzyskanie finansowania z innych êróde∏.
W roku 2003 przyznano 43 subwencje na kwot´ ok. 1,5 mln z∏. Wi´kszoÊç z nich przeznaczona by∏a na napraw´ aparatury bàdê uzupe∏nienie uszkodzonych urzàdzeƒ badawczych.
Beneficjenci programu:
jednostka
beneficjent
przedmiot subwencji
kwota subwencji w tys. z∏

Centrum Onkologii, Warszawa

Biblioteka Gdaƒska PAN
dr Maria Pelczar
Dofinansowanie kosztów remontu instalacji
elektrycznej w budynku biblioteki
40

Fundacja OÊrodka KARTA, Warszawa
Zbigniew Gluza
Dofinansowanie kosztów prowadzenia kwerend w posowieckich zasobach archiwalnych
90

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
dr Jolanta Talbierska
Dofinansowanie wykonania konserwacji
zespo∏u rycin Rembrandta Harmensza
van Rijna
37
Biblioteka Zgromadzenia Ksi´˝y Misjonarzy, Kraków
ks. dr Wac∏aw Umiƒski
Dofinansowanie kosztów wykonania dezynfekcji cz´Êci zbioru kleparskiego oraz czasopism z XIX i XX w.
10

30

prof. dr hab. Przemys∏aw Janik
Dofinansowanie zakupu zamra˝arki –86°C
31

Instytut Fizyki Jàdrowej, Kraków
prof. dr Andrzej Hrynkiewicz
Dofinansowanie kosztów zakupu konsoli do
spektrometru NMR
80
Oddzia∏ Kliniczny Kliniki Pulmonologii
Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków
prof. dr hab. Ewa Ni˝ankowska-Mogilnicka
Dofinansowanie zakupu aparatu do pomiaru zdolnoÊci dyfuzyjnej tlenku w´gla
40

Politechnika Lubelska,
Wydzia∏ Mechaniczny
prof. dr hab. in˝. Andrzej Weroƒski
Dofinansowanie kosztów naprawy i modernizacji dyfraktometru RTG typu HZG4
20
Politechnika Szczeciƒska, Instytut Chemii
i Podstaw Ochrony Ârodowiska
prof. dr hab. Teresa Dziembowska
Dofinansowanie kosztów zakupu spr´˝arki
do spektrometru NMR
4,5
Politechnika Âwi´tokrzyska, Wydzia∏
Mechatroniki i Budowy Maszyn, Kielce
prof. dr hab. Mieczys∏aw E. Poniewski
Dofinansowanie kosztów naprawy kamery
termowizyjnej
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Politechnika Warszawska,
Wydzia∏ Chemiczny
prof. dr hab. Zbigniew Kowalczyk
Dofinansowanie modernizacji laboratorium
w Zak∏adzie Technologii Chemicznej
i Ceramiki
30

Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki,
Warszawa

Polska Akademia Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzàt, Kraków

doc. dr hab. W∏odzimierz Jastrz´bski
Dofinansowanie kosztów zakupu lasera
argonowego do pompowania pierÊcieniowego lasera barwnikowego
160

prof. dr hab. Ewa PrzyboÊ
Dofinansowanie zakupu komory laminarnej
10

Politechnika Warszawska,
Wydzia∏ Chemiczny
dr hab. Maria Balcerzak
Dofinansowanie zakupu spektrofotometru
UV-VIS
40

Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki,
Warszawa
doc. dr hab. Witold Daniel Dobrowolski
Dofinansowanie naprawy magnetometru
29,7

Polska Akademia Nauk, Mi´dzynarodowe
Centrum Ekologii, Oddzia∏ w Ustrzykach
Dolnych
doc. dr hab. Kajetan Perzanowski
Dofinansowanie kosztów remontu dachu
budynku Oddzia∏u Karpackiego MCE
10

Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn
Przep∏ywowych, Gdaƒsk
prof. dr hab. in˝. Jerzy Mizeraczyk
Dofinansowanie kosztów naprawy lasera
Nd:YAG
6

Polska Akademia Nauk, Zak∏ad Amin
Biogennych, ¸ódê
prof. dr hab. Jerzy Z. Nowak
Dofinansowanie kosztów naprawy wirówek
Optima L-60 oraz TL-100
12

Polska Akademia Nauk, Instytut Metalurgii i In˝ynierii Materia∏owej, Kraków
doc. dr hab. in˝. Bogus∏aw Major
Dofinansowanie kosztów naprawy detektora
energii promieniowania rentgenowskiego do
spektrometru EDX LINK ISIS
30

Uniwersytet im. Marii Curie-Sk∏odowskiej,
Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii
prof. dr hab. Nikodem Grankowski
Dofinansowanie zakupu zamra˝arki niskotemperaturowej
20

Politechnika Warszawska,
Wydzia∏ Chemiczny
dr in˝. Katarzyna Pawlak
Dofinansowanie zakupu generatora azotu
ze spr´˝arkà do spektrometru mas z jonizacjà elektrorozpraszajàcà
40
Politechnika Warszawska, Wydzia∏ Fizyki
prof. dr hab. Piotr Wolaƒski
Dofinansowanie zakupu sprz´tu audiowizualnego
25
Politechnika Warszawska, Wydzia∏ Fizyki
prof. dr hab. Franciszek Krok
Dofinansowanie zakupu sprz´tu audiowizualnego
14
Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii
DoÊwiadczalnej, Warszawa
doc. dr hab. Anna Filipek
Dofinansowanie kosztów naprawy termocyklera
5
Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii
Bioorganicznej, Poznaƒ
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
Dofinansowanie kosztów zakupu anody
miedziowej do generatora rentgenowskiego
z wirujàcà anodà
77

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii
Fizycznej, Warszawa
prof. dr hab. Aleksander Jab∏oƒski
Dofinansowanie kosztów adaptacji trzech
pomieszczeƒ do instalacji spektrometru
elektronów Microlab 350
35
Polska Akademia Nauk, Instytut Medycyny DoÊwiadczalnej i Klinicznej, Warszawa
prof. dr hab. Maria Barcikowska
Dofinansowanie kosztów naprawy termocyklera
9
Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk
Geologicznych, Warszawa
dr Pawe∏ Bylina
Dofinansowanie kosztów naprawy licznika
rentgenowskiego do dyfraktometru rentgenowskiego
20

Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Botaniki
dr hab. Andrzej Joachimiak
Dofinansowanie kosztów zakupu mikroskopu fluorescencyjnego
46
Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Fizyki
prof. dr hab. Stanis∏aw Wróbel
Dofinansowanie kosztów naprawy kalorymetru Pyris 1 DSC
30
Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Zoologii
dr hab. Marian Lewandowski
Dofinansowanie zakupu przetwornika analogowo-cyfrowego
24
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Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Zoologii
prof. dr hab. Ewa L. Gregoraszczuk
Dofinansowanie kosztów inkubatora CO2
20
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
prof. dr hab. Marek Zaidlewicz
Dofinansowanie kosztów naprawy wielojàdrowego spektrometru NMR
150
Uniwersytet Szczeciƒski, Wydzia∏ Nauk
Przyrodniczych
prof. dr hab. Ryszard Borówka
Dofinansowanie awaryjnego remontu
wiertnicy geologicznej
15
Uniwersytet Szczeciƒski, Instytut Nauk
o Morzu
prof. dr hab. Andrzej Witkowski
Dofinansowanie kosztów naprawy linii wa∏u
i silnika na statku naukowo-badawczym
„SNB-US-1”
13

Uniwersytet w Bia∏ymstoku,
Instytut Chemii
prof. dr hab. Jacek Morzycki
Dofinansowanie kosztów naprawy spektrometru FTIR
28
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Biologii
prof. dr hab. Bo˝ena ZakryÊ
Dofinansowanie kosztów wymiany lasera
w analizatorze DNA
25
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Chemii
prof. dr hab. Zbigniew Stojek
Dofinansowanie zakupu i wymiany p∏yt
elektronicznych uk∏adu niefazowego oraz
p∏yty uk∏adu zarzàdzajàcego do mikroskopu
skaningowego si∏ atomowych i tunelowania

Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Fizyki
prof. dr hab. Czes∏aw Radzewicz
Dofinansowanie kosztów naprawy lasera
Nd:YAG
7
Uniwersytet Warszawski,
Wydzia∏ Geologii
prof. dr hab. Ryszard Kaczyƒski
Dofinansowanie zakupu komory liofilizacyjnej
20
Uniwersytet Wroc∏awski, Archiwum
dr Teresa Suleja
Dofinansowanie kosztów dezynfekcji i osuszania cz´Êci zbioru prac magisterskich
absolwentów Uniwersytetu z lat 1952–2000,
zawilgoconych w magazynie Archiwum
50

24
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Fizyki
prof. dr hab. Micha∏ Nawrocki
Dofinansowanie kosztów naprawy lasera
Innova-70-5
59

PROGRAM MONOGRAFIE

Jest to sta∏y konkurs 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˝ ponad 85 pozycji. W roku 2003 opublikowano
8 monografii, w tym jedno wznowienie. W toku prac wydawniczych znajdowa∏o si´ 12 pozycji.
Prace opublikowane w serii Monografie FNP w roku 2003:
Jacek Banaszkiewicz: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kad∏ubka, wyd. II
Wojciech Brojer: Diabe∏ w wyobraêni Êredniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Ma∏gorzata Czarnocka: Podmiot poznania a nauka
Adam Fitas: G∏osy z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Koniƒskiego
Maciej Go∏àb: Spór o granice poznania dzie∏a muzycznego
Magdalena Heydel: ObecnoÊç T. S. Eliota w literaturze polskiej
Jan Krasicki: Bóg, cz∏owiek i z∏o. Studium filozofii W∏odzimierza So∏owjowa
Antoni Màczak: Nierówna przyjaêƒ. Uk∏ady klientalne w perspektywie historycznej
W roku 2003 ksià˝ki z serii zosta∏y uhonorowane licznymi nagrodami i wyró˝nieniami. W konkursie im. Jana D∏ugosza w Krakowie g∏ównà nagrod´ zdoby∏a praca Teresy Kostkiewiczowej
Polski wiek Êwiate∏. Obszary swoistoÊci. Ponadto dwie ksià˝ki otrzyma∏y „Nagrod´ KLIO” ,
przyznawanà przez Porozumienie Wydawców Ksià˝ki Historycznej: w kategorii monografii
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naukowej I nagrodà wyró˝niono prac´ Wojciecha Brojera Diabe∏ w wyobraêni Êredniowiecznej,
zaÊ w kategorii autorskiej podobnà nagrodà – prac´ Antoniego Màczaka Nierówna przyjaêƒ.
Uk∏ady klientalne w perspektywie historycznej. Monografia Barbary Szmigielskiej Marzenia senne dzieci uzyska∏a natomiast Nagrod´ Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przyznawanà za
najlepsze prace habilitacyjne.
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 kontynuuje finansowanie kosztów wydania takich dzie∏, jak: Polski S∏ownik Biograficzny, S∏ownik polszczyzny XVI wieku, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Materia∏y
do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
KONFERENCJE FNP
• Cykl „Fundacji dyskusje o nauce”

Od siedmiu lat odbywajà si´ z inicjatywy Fundacji doroczne spotkania kilkudziesi´ciu uczonych, poÊwi´cone problemom istotnym dla Êrodowiska naukowego. Tematem konferencji
w 2003 r. by∏a Medializacja nauki. PoÊwi´cono jà kwestiom sposobu przekazu informacji naukowej poprzez media, trudnoÊciom zwiàzanym z dost´pnoÊcià tej tematyki dla odbiorców,
mo˝liwoÊciom technicznym i organizacyjnym mediów oraz dopuszczalnej granicy upraszczania przekazu.
Materia∏y z tego spotkania uka˝à si´ w formie broszury pod tym samym tytu∏em.
• Subsydia profesorskie – podsumowanie I edycji programu

W marcu 2003 r. w Jachrance odby∏o si´ spotkanie laureatów pierwszej edycji programu
„Subsydia profesorskie”, która obj´∏a uczonych z dziedziny nauk humanistycznych i spo∏ecznych, s∏u˝àce podsumowaniu efektów osiàgni´tych w okresie trzyletniego wspierania badaƒ
przez Fundacj´.
Zadaniem konferencji, zgodnie z zamys∏em organizatorów, mia∏a byç nie tylko prezentacja
uzyskanych rezultatów naukowych, ale tak˝e dokonanie refleksji na temat samego programu
„Subsydiów profesorskich” i tego, na ile spe∏ni∏ oczekiwania naukowców oraz cele stawiane
mu przez Fundacj´.
Program spotkania podzielony zosta∏ na bloki dyscyplinarne. Dzieƒ pierwszy poÊwi´cono badaniom z zakresu psychologii, historii i antropologii. Drugiego dnia g∏os oddano filozofom
i socjologom. Mimo tej wieloÊci dyscyplin i znacznej ró˝norodnoÊci problematyki projektów
badawczych, uczestniczàcy w spotkaniu humaniÊci bez trudu znaleêli p∏aszczyzn´ dla nawiàzania interesujàcej dyskusji.
Natomiast w wypowiedziach na temat efektywnoÊci programu beneficjenci podkreÊlali, jak
du˝à jego zaletà jest elastycznoÊç przyj´tych przez Fundacj´ zasad finansowania i uproszczenie procedur formalnych: umo˝liwia to realizacj´ zadaƒ nie przewidzianych w momencie planowania badaƒ, daje mo˝liwoÊç elastycznego finansowania adekwatnie do istniejàcych po-

33

RAPORT ROCZNY 2003

trzeb i zadaƒ badawczych. Nie bez znaczenia jest te˝ wysokoÊç subwencji, pozwalajàca uczonemu realizowaç badania w znacznie szerszym zakresie oraz skupiç si´ bez reszty na pracy naukowej.
• Podsumowanie programów ARCHEO i TRAKT

Pod has∏em „FNP dla archeologii” odby∏o si´ w listopadzie na Uniwersytecie im. Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie seminarium podsumowujàce efekty obydwu programów, które
realizowane by∏y w latach 1998–2000. Wzi´∏o w nim udzia∏ ok. 60 osób z ca∏ej Polski, w tym
nie tylko archeologów, lecz tak˝e wspó∏pracujàcych z nimi uczonych innych specjalnoÊci. PodkreÊlano, i˝ zwi´kszenie zakresu interdyscyplinarnej wspó∏pracy archeologii z naukami przyrodniczymi zaowocowa∏o interesujàcymi rezultatami. Dokona∏ si´ dzi´ki temu istotny post´p
w wiedzy o wzajemnych zale˝noÊciach zmian w Êrodowisku przyrodniczym i aktywnoÊci populacji ludzkich, zamieszkujàcych ró˝ne rejony kraju.
WSPÓ¸PRACA Z TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Fundacja jest od lat cz∏onkiem wspierajàcym kilku najbardziej zas∏u˝onych polskich towarzystw naukowych typu korporacyjnego: Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego Toruƒskiego, Towarzystwa Przyjació∏ Nauk w Poznaniu, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). WysokoÊç sk∏adki wspierajàcej FNP dla ka˝dej z tych organizacji wynosi 5 tys. z∏.
W ramach tej wspó∏pracy finansowana jest tak˝e doroczna Nagroda im. Grzegorza Bia∏kowskiego za najlepszà prac´ doktorskà z nauk Êcis∏ych, przyznawana przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk. W 2003 r. nagrod´ takà (w wysokoÊci 14 tys. z∏) otrzyma∏a dr
Agnieszka Trzciƒska ze Ârodowiskowego Laboratorium Ci´˝kich Jonów UW za prac´: Informacje o powierzchni jàdrowej uzyskane w drodze analizy promieniowania X atomów antyprotonowych. Promotorem pracy by∏ prof. dr hab. Jerzy Jastrz´bski.
PROGRAM „EKSPLORATORIUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ”

Program ten Fundacja ustanowi∏a w 2001 r., pragnàc utrzymaç po zakoƒczeniu udzia∏u w realizacji programów Phare swoje zaanga˝owanie w tematyk´ europejskà. Jest on finansowany
przez FNP, a realizowany przy wspó∏udziale Polskiej Akademii Nauk.
Do zadaƒ programu nale˝y zachowanie i upowszechnianie siedmioletniego dorobku programów Phare SCI-TECH i SCI-TECH II, jak te˝ kontynuacja dzia∏aƒ wspomagajàcych europejskà wspó∏prac´ naukowà Polski po jej wejÊciu do Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególnoÊci wspierania Polski w jej funkcjonowaniu w Europejskim Obszarze Badawczym i realizacji
Strategii Lizboƒskiej.
Eksploratorium, funkcjonujàce jako instytucja naukowa o minimalnym sk∏adzie osobowym,
korzystajàca przy realizacji swych zadaƒ z ekspertów zewn´trznych, uczestniczy∏o w 2003 r.
w kilku naukowych, krajowych i mi´dzynarodowych przedsi´wzi´ciach poÊwi´conych kszta∏towaniu polityki rozszerzenia Unii Europejskiej i roli sektora nauki i technologii w tym procesie. Bra∏o te˝ udzia∏ jako partner konsorcjum w dwóch projektach badawczych w ramach
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5. Programu Ramowego Badaƒ, Post´pu Technicznego i Prezentacji UE: REGIONET –
„Strategie zrównowa˝onego rozwoju regionalnego” i SEMMERING – „Kszta∏towanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej: polityka naukowo-badawcza dla poszerzonej Unii Europejskiej”. W ramach Eksploratorium zorganizowane zosta∏o ponadto, wspólnie z Europejskim
Instytutem Uniwersyteckim i Centrum Europejskim Natolin, „Pierwsze Forum Natolin-Florencja SCI-TECH” na temat wspó∏pracy naukowej w Unii Europejskiej. W forum wzi´li
udzia∏ najwybitniejsi europejscy specjaliÊci w dziedzinie polityki naukowej i rozwoju regionalnego z kilku uniwersytetów europejskich.
Eksploratorium uczestniczy∏o te˝ w pracach instytucji rzàdowych zwiàzanych z przygotowaniami Polski do wykorzystania Funduszy Strukturalnych.

O RYSZARDZIE WIECZORKU – WSPOMNIENIE

W roku 2003 Fundacja ponios∏a dotkliwà strat´ – 27 grudnia zmar∏ Ryszard Wieczorek, koordynator programu „Subsydia profesorskie”, wieloletni i bardzo oddany Fundacji cz∏onek jej
zespo∏u, mi∏y i uczynny kolega. A˝ do koƒca z zaanga˝owaniem pracowa∏, nie poddajàc si´
chorobie, z którà m´˝nie si´ zmaga∏ od kilku lat.
Mia∏ 47 lat, z wykszta∏cenia by∏ rusycystà. Nale˝a∏ do pracowników Fundacji o najd∏u˝szym sta˝u: cz∏onkiem jej zespo∏u zosta∏ w 1993 roku.
Bardzo szybko wyczu∏ natur´ tej instytucji i sta∏ si´ jednym z jej kluczowych pracowników, wywierajàc znaczàcy wp∏yw na kszta∏towanie
jej charakteru i stylu pracy. Sprzyja∏a temu jego osobista postawa,
przejawiajàca si´ w g∏´bokiej identyfikacji z Fundacjà oraz z zespo∏em
wspó∏pracujàcych z nim ludzi.
Cechujàcy go profesjonalizm pozwala∏ mu na skrupulatne realizowanie bie˝àcych zadaƒ, jak te˝ na przejawianie nowych inicjatyw. Szczególnie wa˝nà rol´ odegra∏ w tworzeniu, a póêniej koordynowaniu jednego z najbardziej presti˝owych, ale te˝ nie∏atwego w realizacji programu Fundacji, jakim sà „Subsydia profesorskie”.
By∏ cz∏owiekiem skromnym, nie narzucajàcym si´ innym, ale potrafiàcym broniç swego stanowiska, jednoczeÊnie bardzo uczynnym, zawsze gotowym do pomocy i s∏u˝enia radà. Jego cechy osobiste, takie jak bezpoÊrednioÊç, ˝yczliwoÊç i poczucie humoru, powodowa∏y, ˝e cieszy∏
si´ szacunkiem i zarazem sympatià zarówno w zespole Fundacji, jak te˝ ze strony tych, z którymi kontaktowa∏ si´ i wspó∏pracowa∏ na zewnàtrz.
Szczególnie wysoko ceniony by∏ przez swoich „podopiecznych” – beneficjentów programu
„Subsydia profesorskie” – za swój bardzo pomocny, wr´cz przyjacielski styl wspó∏pracy ze Êrodowiskiem naukowym.
Po Êmierci Ryszarda nap∏yn´∏a do biura FNP ogromna liczba listów z kondolencjami od ludzi
nauki i od szefów placówek badawczych.
Zamieszczamy poni˝ej kilka wybranych fragmentów.
◆
Z ogromnym ˝alem przyj´∏am wiadomoÊç o odejÊciu Pana Ryszarda Wieczorka, którego kompetentnego zaanga˝owania w dzie∏o Fundacji i ˝yczliwej wspó∏pracy mog∏am doÊwiadczyç, realizujàc badania w ramach programu
„Subsydium dla uczonych”.
Prof. El˝bieta Ha∏as, Instytut Socjologii KUL (29.12.2003)

◆
...PoznaliÊmy Go jako osob´ bardzo ˝yczliwà, troszczàcà si´ o sprawy nauki polskiej, ˝ywo interesujàcà si´ naszymi codziennymi problemami naukowymi. Tracimy wielkiego przyjaciela.
Prof. Roman Leboda, Wydzia∏ Chemii UMCS
Prof. W∏adimir W. Turow, Instytut Chemii Powierzchni, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów (5.01.2004)

◆
...We wszystkich kontaktach, jakie z Nim mia∏em, uderza∏a mnie jego ogromna ˝yczliwoÊç i zaanga˝owanie w realizowany program. Wspominam szczególnie d∏u˝szà rozmow´ podczas Jego pobytu w Poznaniu w 2002 r. i wiele
˝yczliwych rad, jakie od Niego us∏ysza∏em. Zachowam Go w serdecznej pami´ci i ∏àcz´ si´ w ˝alu z Jego najbli˝szà rodzinà i wspó∏pracownikami.
Prof. Stefan Zawadzki, Instytut Historii UAM (30.12.2003)
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...Pracowa∏ do ostatniej chwili. By∏ niezmiernie kompetentnym i ogromnie ˝yczliwym pracownikiem FNP i znakomicie mi si´ z Nim wspó∏pracowa∏o. (...)
Prof. Krzyszof Abramski, Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc∏awskiej (30.12.2003)

◆
...Pana Ryszarda zapami´tam jako cz∏owieka o wielkich umiej´tnoÊciach organizatorskich, ogromnie uczynnego
i mi∏ego. (...)
Prof. Andrzej Jerzmanowski, Instytut Biologii Eksperymentalnej RoÊlin UW (30.12.2003)

◆
Z ˝alem odebra∏em wiadomoÊç o Êmierci Pana Ryszarda Wieczorka, którego pozna∏em (...) w Serocku podczas
konferencji w 2002 roku. Zauwa˝y∏em, jak promieniowa∏a z niego uczynnoÊç, tak i rzeczowoÊç w podejÊciu do
problemów, które próbowaliÊmy omówiç i przedyskutowaç.
Prosz´ przyjàç wyrazy mego wspó∏czucia z powodu Êmierci tak zacnego i wartoÊciowego Kolegi i wspó∏pracownika.
Mojà solidarnoÊç z Paƒstwem i z Rodzinà zmar∏ego wyra˝am w modlitwie osobistej i w Ofierze Mszy Êwi´tej, którà
odprawi´ bezpoÊrednio po otrzymaniu tej wiadomoÊci (...).
Ks. prof. Ryszard Knapiƒski, KUL (29.12.2003)

◆
...By∏ jednym z najsympatyczniejszych ludzi, których zna∏em. Koordynujàc program „Subsydia profesorskie” wykazywa∏ niezwyk∏à wyrozumia∏oÊç dla cz´sto niesfornych i nie podporzàdkowujàcych si´ administracyjnym terminom
beneficjentów. Tak by∏o w ka˝dym razie w moim przypadku. Prosz´ o przekazanie wyrazów ˝alu i wspó∏czucia rodzinie.
Prof. Stanis∏aw L. Woronowicz, Instytut Fizyki UW (29.12.2003)

◆
G∏´boko poruszony nag∏à Êmiercià Ryszarda Wieczorka, którego mog∏em poznaç jako niezawodnego i opiekuƒczego szefa programu „Subsydia profesorskie”, przesy∏am wszystkim Jego bliskim oraz Wspó∏pracownikom wyrazy
serdecznego wspó∏czucia.
Prof. Andrzej Mencwel, Wydzia∏ Polonistyki UW (29.12.2003)

◆
Wielce to smutna wiadomoÊç. Pan Ryszard Wieczorek by∏ szlachetnym i m´˝nym cz∏owiekiem.
Prof. Lech Szczucki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN (29.12.2003)

◆
Z wielkim smutkiem przyjà∏em nieoczekiwanà dla mnie wiadomoÊç o Êmierci Pana Ryszarda Wieczorka. Z pewnoÊcià b´dzie go brakowaç wszystkim, z którymi mia∏ kontakt.
Prof. Andrzej Bia∏ynicki-Birula, Instytut Matematyki UW (9.01.2004)

◆
Poruszony smutnà wiadomoÊcià o Êmierci Pana Ryszarda Wieczorka, wieloletniego pracownika FNP, ostatnio koordynatora programu „Subsydia profesorskie”, uprzejmie prosz´ o przyj´cie wyrazów g∏´bokiego wspó∏czucia, skierowanych do wszystkich pracowników Fundacji oraz o przekazanie ich Rodzinie Zmar∏ego.
Z dzia∏alnoÊcià Pana Ryszarda Wieczorka na rzecz spo∏ecznoÊci naukowej w Polsce, profesjonalnà i pe∏nà ˝yczliwoÊci dla Êrodowiska, styka∏em si´ od poczàtków istnienia Fundacji. Jego rzeczowa, dyskretna pomoc przy przygotowywaniu wniosków i nast´pnie zagospodarowywaniu wsparcia finansowego Fundacji dla dzia∏alnoÊci naukowej
kierowanego przeze mnie zak∏adu by∏a nie do przecenienia. Wspominam tak˝e bardzo mi∏o nasze kontakty z okresu, gdy z racji obowiàzków dyrektora Instytutu Medycyny DoÊwiadczalnej i Klinicznej PAN mia∏em wi´cej okazji
do spotkaƒ z Panem Ryszardem Wieczorkiem.
Tak jak wszystkim, którzy mieli przyjemnoÊç zetknàç si´ i wspó∏pracowaç z Panem Ryszardem Wieczorkiem, b´dzie mi Go bardzo brakowa∏o. CzeÊç Jego pami´ci!
Prof. Jerzy ¸azarewicz, Instytut Medycyny DoÊwiadczalnej i Klinicznej PAN (30.12.2003)
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RECENZENCI I OPINIODAWCY FNP W ROKU 2003

Poni˝ej zamieszczamy list´ osób, które zechcia∏y pe∏niç rol´ recenzentów i opiniodawców
w konkursach Fundacji w 2003 roku. Ich oceny i opinie stanowi∏y dla w∏adz FNP pomoc
w dokonywaniu rozstrzygni´ç i ustalaniu list beneficjentów poszczególnych programów.
Prof. Krzysztof Abramski, Prof. Osman Achmatowicz, Prof. Edward Balcerzan, Prof. Jan Baszkiewicz, Prof.
Andrzej Bia∏as, Prof. Marian Biskup, Prof. Jacek B∏a˝ewicz, Prof. W∏odzimierz Bolecki, Prof. Adam
Borkowski, Prof. W∏odzimierz Borodziej, Prof. Zbigniew Brzózka, Prof. Maria Charzyƒska, Prof. Andrzej
Chochowski, Prof. Wojciech Cholewa, Prof. Andrzej Chwalba, Prof. Stanis∏aw Chwirot, Prof. Jerzy
Ciemniewski, Prof. Tomasz Dohnalik, Prof. Tadeusz Figiel, Prof. W∏adys∏aw Findeisen, Prof. Zbigniew
Florjaƒczyk, Prof. Gabriel Fordoƒski, Prof. Jan Gaj, Prof. Andrzej Garlicki, Prof. Józef A. Gierowski, Prof.
Kazimierz Goebel, Prof. Andrzej Gomuliƒski, Prof. Anatol Juliusz Gosiewski, Dr hab. El˝bieta Grabska, Prof.
W∏odzimierz Grajek, Prof. Jerzy Gronkowski, Prof. Urszula Grzeloƒska, Prof. Jacek Guliƒski, Prof. Zofia
Helman-Bednarczyk, Prof. Jerzy Herbich, Prof. Jacek Ho∏ówka, Prof. Aleksander Jab∏oƒski, Prof. El˝bieta
Jagusztyn-Krynicka, Prof. Marek Jakóbisiak, Prof. Andrzej Jamio∏kowski, Prof. Stanis∏aw Janeczko, Prof. Jacek
Adam Jania, Prof. Przemys∏aw Janik, Prof. W∏odzimierz Janke, Prof. Tomasz Jasiƒski, Prof. Andrzej
Jerzmanowski, Prof. Jolanta Jura, Prof. Tomasz Kacprzak, Prof. Tadeusz Kaczorek, Prof. Ryszard Kaczyƒski,
Prof. Witold Karczewski, Prof. Marian Piotr Kaêmierkowski, Prof. Stanis∏aw K∏osowski, Prof. Jacek
Kochanowicz, Prof. Jacek Kolbuszewski, Mgr Jan Ko∏odziejski, Prof. Eugeniusz Ko∏ota, Prof. Józef Emanuel
Korecki, Prof. Jacek Kossut, Prof. Lech Kozerski, Prof. Stefan Koz∏owski, Prof. Jan Kozubowski, Prof. Adam
Kr´˝el, Prof. Halina Krzanowska, Prof. Marcin Kubiak, Prof. Stefan Kuczyƒski, Prof. Ma∏gorzata Kujawiƒska,
Prof. Marcin Kula, Prof. Joanna Kurczewska, Prof. Jan KuÊ, Prof. Barbara Lasocka-Pszoniak, Prof. Ryszard
Legutko, Prof. Stanis∏aw Lewak, Prof. Jerzy Limon, Prof. Janusz Limon, Prof. Maria ¸anczont, Prof. Jacek
¸ukasiewicz, Prof. Wojciech Maciejewski, Prof. Halina Manikowska, Prof. Bogdan Marciniec, Prof. Ryszard
Markiewicz, Prof. Miros∏awa Marody, Prof. Leonard Mastella, Prof. Wojciech Materski, Prof. Andrzej
Miniewicz, Prof. Stanis∏aw Mossakowski, Prof. Alina Motycka, Prof. Micha∏ Mrozowski, Prof. Marek
Napiórkowski, Prof. Marek Niemia∏towski, In˝. Jacek Niwiƒski, Prof. Wojciech Krzysztof Nowacki, Prof.
Adam Nowaczyk, Prof. Ryszard Nycz, Prof. Zbigniew Ogonowski, Prof. Aleksandra Okopieƒ-S∏awiƒska, Prof.
Wiera Olifieruk, Prof. Jerzy Ostrowski, Prof. Anna Pajdziƒska, Prof. Jerzy Pelc, Prof. Lucjan Piela, Prof. Piotr
Pieraƒski, Prof. Andrzej Piotrowski, Dr Dobros∏awa Platt, Prof. Barbara P∏ytycz, Prof. Jan Andrzej Pomorski,
Prof. Maria Poprz´cka, Prof. Jan Andrzej Prokop, Prof. Wojciech Przetakiewicz, Prof. Jadwiga Puzynina, Prof.
Dobrochna Ratajczak, Prof. Andrzej Richling, Prof. Piotr Roniewicz, Ks. prof. Jacek Salij, Prof. Stanis∏aw
Salmonowicz, Prof. Daniel Simson, Prof. Edward Siƒski, Prof. W∏odzimierz Siwiƒski, Prof. Bogdan
Skalmierski, Prof. Barbara Skarga, Prof. Tadeusz SkoÊkiewicz, Prof. Ryszard S∏omski, Prof. Lucjan Sobczyk,
Red. Tadeusz Sobolewski, Prof. Lech A. Sokó∏, Prof. Tadeusz Stacewicz, Prof. Jan Steffen, Prof. Alicja
Strzelczyk, Prof. Jerzy Strzelczyk, Prof. Jacek Stupnicki, Prof. Juliusz Sworakowski, Prof. Jerzy Szacki, Prof.
Tomasz Szarota, Prof. Lech Szczucki, Prof. Stanis∏aw Szczur, Prof. Gwidon Szefer, Prof. Józef Szudy, Prof.
Micha∏ Szulczewski, Prof. Marek Âwitoƒski, Prof. Adam Teller, Prof. Marek T∏acza∏a, Prof. Adam Toruƒczyk,
Prof. Katarzyna Turnau, Prof. Jerzy Vetulani, Prof. Andrzej Wiewióra, Prof. Piotr Henryk Winczorek, Prof.
Ewa Wipszycka-Bravo, Prof. Wies∏aw W∏adyka, Prof. W∏adys∏aw W∏osiƒski, Prof. Edward Wnuk-Lipiƒski, Prof.
Stanis∏aw Woronowicz, Prof. Krzysztof Woêniak, Prof. S∏awomir Wycech, Prof. Andrzej Wyrobisz, Prof. Jacek
Zaleski, Prof. Ireneusz Ziemiƒski, Prof. Pawe∏ Zi´ba, Prof. Jerzy Zio∏o, Prof. Adam Zió∏kowski, Prof. Marek
Zió∏kowski, Prof. Barbara Zubelewicz-Szkodziƒska, Prof. Andrzej Zybertowicz, Prof. Tomasz ˚ylicz.
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Sprawozdanie
finansowe
UWAGA
W celu pe∏niejszego odzwierciedlenia transakcji zawieranych na instrumentach pochodnych dokonano w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych za rok 2003 nast´pujàcych zmian w
prezentacji danych porównawczych:
– zobowiàzania dotyczàce instrumentów pochodnych prezentowane sà w innych zobowiàzaniach finansowych,
– przychody i koszty dotyczàce instrumentów pochodnych zosta∏y w∏àczone do innych przychodów/kosztów
finansowych,
– skutki przeszacowania aktywów finansowych, odpisy aktualizujàce ich wartoÊç oraz przychody odsetkowe (dla
aktywów finansowych wycenianych w wartoÊci godziwej) wykazano w pozycji Aktualizacja wartoÊci inwestycji zamiast w pozycji Odsetki lub Zysk ze zbycia inwestycji.
Analogiczne zmiany dokonane zosta∏y w danych porównawczych za rok 2002.
Poza opisanymi zmianami, sprawozdanie finansowe za rok 2003 zosta∏o sporzàdzone z zastosowaniem identycznych zasad (polityki) rachunkowoÊci jak w roku poprzednim.

Pe∏ne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Fundacji w roku 2003, 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 i Informatyzacji, przewodniczàcemu Komitetu Badaƒ
Naukowych, prof. Micha∏owi Kleiberowi, który pismem z dnia 9 lipca 2004 r. zawiadomi∏
zarzàd Fundacji o przyj´ciu sprawozdania.
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BILANS NA DZIE¡ 31.12.2003
AKTYWA
(w z∏otych)
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.

2.
3.
III.
IV.
1.
2.
3.

4.
V.
1.
2.
B.
I.
1.
II.
1.

2.

III.
1.

2.
IV.
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31 grudnia 2003 roku

31 grudnia 2002 roku
dane porównawcze

Aktywa trwa∏e
WartoÊci niematerialne i prawne
Koszty zakoƒczonych prac rozwojowych
WartoÊç firmy
Inne wartoÊci niematerialne i prawne
Zaliczki na wartoÊci niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwa∏e
Ârodki trwa∏e
a) grunty (w tym prawo u˝ytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty in˝ynierii làdowej i wodnej
c) urzàdzenia techniczne i maszyny
d) Êrodki transportu
e) inne Êrodki trwa∏e
Ârodki trwa∏e w budowie
Zaliczki na Êrodki trwa∏e w budowie
Nale˝noÊci d∏ugoterminowe
Inwestycje d∏ugoterminowe
NieruchomoÊci
WartoÊci niematerialne i prawne
D∏ugoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiàzanych
- udzia∏y lub akcje
b) w pozosta∏ych jednostkach
- udzia∏y lub akcje
Inne inwestycje d∏ugoterminowe
D∏ugoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe
Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia mi´dzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Materia∏y
Nale˝noÊci krótkoterminowe
Nale˝noÊci od jednostek powiàzanych
a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie sp∏aty:
- do 12 miesi´cy
- powy˝ej 12 miesi´cy
b) inne
Nale˝noÊci od pozosta∏ych jednostek
a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie sp∏aty:
- do 12 miesi´cy
- powy˝ej 12 miesi´cy
b) z tytu∏u podatków, dotacji, ce∏, ubezpieczeƒ
spo∏ecznych i zdrowotnych oraz innych Êwiadczeƒ
c) inne
d) dochodzone na drodze sàdowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiàzanych
- udzia∏y lub akcje
b) w pozosta∏ych jednostkach
- udzia∏y lub akcje
- inne papiery wartoÊciowe
- udzielone po˝yczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Êrodki pieni´˝ne i inne aktywa pieni´˝ne
- Êrodki pieni´˝ne w kasie i na rachunkach
- inne Êrodki pieni´˝ne
- inne aktywa pieni´˝ne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe

34.022.594,12
–
–
–
–
–
2.022.594,12
2.022.594,12
–
1.628.406,46
207.191.99
113.185,98
73.809,69
–
–
–
32.000.000,00
–
–
32.000.000,00
–
–
32.000.000,00
32.000.000,00
–
–
–
–
855.025.965,19
5.478,00
5.478,00
255.328,40
–
–
–
–
–
255.328,40
13.430,00
13.430,00
–

62.771.902,12
8.127,61
–
–
8.127,61
–
2.121.987,51
2.121.987,51
–
1.759.993,11
217.213,33
56.638,05
88.143,02
–
–
–
60.641.787,00
–
–
60.641.787,00
441.787,00
441.787,00
60.200.000,00
60.200.000,00
–
–
–
–
329.302.994,26
–
–
51.818.258,28
–
–
–
–
–
51.818.258,28
3.181,27
3.181,27
–

–
241.898,40
–
854.740.569,22
854.740.569,22
441.787,00
441.787,00
835.568.352,94
25.515.186,50
810.053.166,44
–
–
18.730.429,28
474.276,28
18.256.153,00
–
–
24.589,57

14.527.123,62
37.287.953,39
–
277.452.660,93
277.452.660,93
–
–
260.348.068,57
10.061.606,30
250.286.462,27
–
–
17.104.592,36
1.003.428,06
16.101.164,30
–
–
32.075,05

Aktywa razem

889.048.559,31

392.074.896,38
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PASYWA
(w z∏otych)
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B.
I.
1.
2.

3.

II.
1.
2.

III.
1.

2.

3.
IV.
1.
2.

Fundusz w∏asny
Fundusz zasadniczy
Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà
Fundusz z aktualizacji wyceny
Fundusz rezerwowy
Zysk (strata) z lat ubieg∏ych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciàgu roku obrotowego (wielkoÊç ujemna)
Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania
Rezerwy na zobowiàzania
Rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na Êwiadczenia emerytalne i podobne
- d∏ugoterminowa
- krótkoterminowa
Pozosta∏e rezerwy
- d∏ugoterminowe
- krótkoterminowe
Zobowiàzania d∏ugoterminowe
Wobec jednostek powiàzanych
Wobec pozosta∏ych jednostek
a) kredyty i po˝yczki
b) z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
c) inne zobowiàzania finansowe
d) inne
Zobowiàzania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiàzanych
a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie wymagalnoÊci:
- do 12 miesi´cy
- powy˝ej 12 miesi´cy
b) inne
Wobec pozosta∏ych jednostek
a) kredyty i po˝yczki
b) z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
c) inne zobowiàzania finansowe
d) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie wymagalnoÊci:
- do 12 miesi´cy
- powy˝ej 12 miesi´cy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiàzania wekslowe
g) z tytu∏u podatków, ce∏, ubezpieczeƒ
i innych Êwiadczeƒ
h) z tytu∏u wynagrodzeƒ
i) inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia mi´dzyokresowe
Ujemna wartoÊç firmy
Inne rozliczenia mi´dzyokresowe
- d∏ugoterminowe
- krótkoterminowe

Pasywa razem

31 grudnia 2003 roku

31 grudnia 2002 roku
dane porównawcze

357.409.379,02
95.000.000,00
268.225.205,19
1.412,56
27.613.431,77
–
(33.430.670,50)
–
531.639.180,29
250.040,07
–
250.040,07
214.601,73
35.438,34
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
531.076.683,42
–
–
–
–
–
531.072.357,14
–
–
529.285.782,89
20.301,62
20.301,62
–
–
–

390.840.049,52
95.000.000,00
153.833.757,79
1.412,56
27.613.431,77
(41.390.434,71)
155.781.882,11
–
1.234.846,86
145.741,00
–
145.741,00
145.741,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
884.259,26
–
–
–
–
–
878.562,64
–
–
95.320,97
98.266,27
98.266,27
–
–
–

86.310,05
–
1.679.962,58
4.326,28
312.456,80
–
312.456,80
–
312.456,80

72.711,50
–
612.263,90
5.696,62
204.846,60
–
204.846,60
–
204.846,60

889.048.559,31

392.074.896,38
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 1.01.-31.12.2003
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
(w z∏otych)
A.
I.
II.
B.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.
I.
II.
III.
H.
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
J.
I.
II.
III.
IV.
K.
L.
I.
II.
M.
N.
O.
P.
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Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej
Sk∏adki brutto okreÊlone statutem
Inne przychody okreÊlone statutem
Koszt realizacji zadaƒ statutowych
Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci statutowej (A-B)
Koszty administracyjne
Amortyzacja
Zu˝ycie materia∏ów i energii
Us∏ugi obce
Podatki i op∏aty, w tym:
- podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spo∏eczne i inne Êwiadczenia
Pozosta∏e koszty
Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci statutowej i administracyjnej (C-D)
Pozosta∏e przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozosta∏e koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych
Aktualizacja wartoÊci aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej (E+F-G)
Przychody finansowe
Dywidendy i udzia∏y w zyskach, w tym:
- od jednostek powiàzanych
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiàzanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartoÊci inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiàzanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartoÊci inwestycji
Inne
Zysk (strata) brutto na ca∏okszta∏cie dzia∏alnoÊci (H+I-J)
Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych (L.I-L.II)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (K±L)
Podatek dochodowy
Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku (zwi´kszenia straty)
Zysk (strata) netto (M-N-O)

rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2003
roku

rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2002 roku
dane porównawcze

27.936,12
–
27.936,12
19.389.897,31
(19.361.961,19)
6.703.109,34
280.959,08
113.846,13
3.513.565,69
6.909,80
–
2.253.439,22
442.417,74
91.971,68
(26.065.070,53)
6.623,24
–
–
6.623,24
172.977,14
–
–
172.977,14
(26.231.424,43)
6.566.668,46
189.027,28
–
3.312.155,18
–
–
–
3.065.486,00
13.856.538,53
98.686,35
–
–
13.757.852,18
–
(33.521.294,50)
–
–
–
(33.521.294,50)
(90.624,00)
–
(33.430.670,50)

37.157.249,63
–
37.157.249,63
20.611.645,49
16.545.604,14
6.291.112,85
281.552,40
129.992,91
3.001.493,52
6.948,88
–
2.328.460,71
447.633,21
95.031,22
10.254.491,29
396.082,94
22.000,00
–
374.082,94
152.757,03
–
–
152.757,03
10.497.817,20
126.745.538,65
856.748,00
–
114.501.200,61
–
2.799.900,00
–
8.587.690,04
15.122.135,74
221,92
–
–
14.453.971,64
667.942,18
122.121.220,11
–
–
–
122.121.220,11
(33.660.662,00)
–
155.781.882,11
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU W¸ASNYM
(w z∏otych)
I.

I.a.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
6.

II.
III.

Fundusz w∏asny na poczàtek okresu (BO)
- zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci
- korekty b∏´dów podstawowych
Fundusz w∏asny na poczàtek okresu (BO), po korektach
Fundusz zasadniczy na poczàtek okresu
Zmiany funduszu zasadniczego
a)
zwi´kszenie (z tytu∏u)
b)
zmniejszenie (z tytu∏u)
Fundusz zasadniczy na koniec okresu
Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà na poczàtek okresu
Zmiany funduszu na dzia∏alnoÊç statutowà
a)
zwi´kszenie (z tytu∏u)
- podzia∏u dochodu
b)
zmniejszenie (z tytu∏u)
- pokrycia straty
Stan funduszu na dzia∏alnoÊç statutowà na koniec okresu
Fundusz z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu
Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny
a)
zwi´kszenie (z tytu∏u)
b)
zmniejszenie (z tytu∏u)
- zbycia Êrodków trwa∏ych
Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozosta∏e fundusze rezerwowe na poczàtek okresu
Zmiany pozosta∏ych funduszy rezerwowych
a)
zwi´kszenie (z tytu∏u)
- zbycia Êrodków trwa∏ych
b)
zmniejszenie (z tytu∏u)
Pozosta∏e fundusze rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu
Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu
- korekty b∏´dów podstawowych
Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po korektach
a)
zwi´kszenie (z tytu∏u)
- podzia∏u zysku z lat ubieg∏ych
b)
zmniejszenie (z tytu∏u)
- pokrycie straty z lat ubieg∏ych
- przeznaczenie dochodu na dzia∏alnoÊç statutowà
Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu
Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu
- zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci
- korekty b∏´dów podstawowych
Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po korektach
a)
zwi´kszenie (z tytu∏u)
- przeniesienia straty z lat ubieg∏ych do pokrycia
b)
zmniejszenie (z tytu∏u)
- pokrycia straty z lat ubieg∏ych
Strata z lat ubieg∏ych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na koniec okresu
Wynik netto
a)
zysk netto
b)
strata netto
c)
odpisy z zysku
Kapita∏ (fundusz) w∏asny na koniec okresu (BZ)
Kapita∏ (fundusz) w∏asny, po uwzgl´dnieniu proponowanego
podzia∏u zysku (pokrycia straty)

rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2003 roku

rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2002 roku
dane porównawcze

390.840.049,52
–
–
390.840.049,52
95.000.000,00
–
–
–
95.000.000,00
153.833.757,79
114.391.447,40
114.391.447,40
114.391.447,40
–
–
268.225.205,19
1.412,56
–
–
–
–
1.412,56
27.613.431,77
–
–
–
–
27.613.431,77
114.391.447,40
155.781.882,11
–
155.781.882,11
–
–
(155.781.882,11)
(41.390.434,71)
(114.391.447,40)
–
(41.390.434,71)
–
–
(41.390.434,71)
–
–
(41.390.434,71)
(41.390.434,71)
–
–
(33.430.670,50)
–
(33.430.670,50)
–
357.409.379,02

196.791.426,14
38.266.741,27
–
235.058.167,41
95.000.000,00
–
–
–
95.000.000,00
153.833.757,79
–
–
–
–
–
153.833.757,79
2.264,56
(852,00)
–
(852,00)
(852,00)
1.412,56
27.612.579,77
852,00
852,00
852,00
–
27.613.431,77
(74.761.628,63)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(74.761.628,63)
38.266.741,27
–
(36.494.887,36)
(4.895.547,35)
(4.895.547,35)
–
–
(41.390.434,71)
(41.390.434,71)
155.781.882,11
155.781.882,11
–
–
390.840.049,52

357.409.379,02

390.840.049,52
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RACHUNEK PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH (METODA POÂREDNIA)
(w z∏otych)
A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
B.
I.
1.
2.
3.

4.
II.
1.
2.
3.

4.
III.
C.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
D.
E.

F.
G.
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rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2003 roku

Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytu∏u ró˝nic kursowych
Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu nale˝noÊci
Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych,
z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych
Inne korekty
Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I±II)
Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
Wp∏ywy
Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwa∏ych
Zbycie inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne
i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiàzanych
b) w pozosta∏ych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych,
- dywidendy i udzia∏y w zyskach
- sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugoterminowych
- odsetki
- inne wp∏ywy z aktywów finansowych
Inne wp∏ywy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych
Inwestycje w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiàzanych
b) w pozosta∏ych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (I-II)
Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej
Wp∏ywy
Kredyty i po˝yczki
Inne wp∏ywy finansowe
Wydatki
Sp∏aty kredytów i po˝yczek
Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II)
Przep∏ywy pieni´˝ne netto razem (A.III±B.III±C.III)
Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych, w tym
- zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u korekty wyceny
aktywów finansowych na dzieƒ 1 stycznia 2002 roku
Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu
Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F±D), w tym
- o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania

rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2002 roku
dane porównawcze

32.815.549,27
(33.430.670,50)
66.246.219,77
280.959,08
–
(8.973.805,38)
20.261.076,03
104.299,07
(5.478,00)
51.562.929,88

132.100.223,65
155.781.882,11
(23.681.658,46)
281. 552,40
–
(7.278.904,02)
33.427.420,97
145.741,00
–
(50.786.278,63)

2.901.143,41
115.095,68
–
32.815.549,27
(31.189.712,35)
35.182.666.154,90

306.151,31
195.182,77
27.475,74
132.100.223,65
(220.005.650,98)
6.575.473.804,02

–

22.000,00

–
35.182.666.154,90
–
35.182.666.154,90
35.167.601.702,72
189.027,28
–
8.882.117,43
5.993.307,47
–
(35.213.855.867,25)

–
6.575.451.804,02
2.799.900,00
6.572.651.904,02
6.565.373.000,00
856.748,00
–
–
–
–
(6.795.479.455,00)

(173.591,58)
–
(35.210.658.084,20)
–
(35.210.658.084,20)
(35.210.658.084,20)
–
(3.024.191,47)
(31.189.712,35)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.625.836,92
1.625.836,92

(173.455,00)
–
(6.796.306.000,00)
–
(6.796.306.000,00)
(6.796.306.000,00)
–
–
(220.005.650,98)
(48.950,91)
–
–
–
(48.950,91)
–
–
–
(48.950,91)
(48.950,91)
(87.954.378,24)
(87.954.378,24)

–
17.104.592,36
18.730.429,28
4.326,28

38.266.741,27
105.058.970,60
17.104.592,36
5.696,62

SUPLEMENT DO RAPORTU

O naszych beneficjentach
relacje, refleksje

Stypendia dla m∏odych naukowców
MARIA BOBROWSKA

Nasi stypendyÊci
w rankingach prasowych
Ten program przysparza Fundacji najwi´cej benefi-

na ÊwiadomoÊç, ˝e oto ten cz∏owiek sukcesu, o któ-

cjentów. Z laureatami jedenastej edycji, którzy ode-

rym piszà gazety i mówi telewizja – bo zdoby∏ nagro-

brali swe stypendia wiosnà 2003 roku, jest ich 1138!

d´, wygra∏ konkurs lub zwyci´˝y∏ w rankingu – ten

To ju˝ jest liczba, która prowokuje do szukania podo-

cz∏owiek na progu swojej kariery dostrze˝ony zosta∏

bieƒstw, do okreÊlania wyró˝ników... Czy mo˝na za-

i wsparty przez Fundacj´. Rozejrzyjmy si´ zatem, czy

tem znaleêç jakieÊ cechy charakterystyczne dla osób

najm∏odsi beneficjenci Fundacji zyskujà tak˝e uzna-

nale˝àcych do tego grona, dla ich osobowoÊci, dla

nie innych?

przebiegu ich kariery?

Od trzech lat tygodnik „Polityka” apeluje do m∏o-

Sprawa nie∏atwa, bo to, co najbardziej charaktery-

dych uczonych: „Zostaƒcie z nami!” i popiera ten

styczne, to ró˝norodnoÊç: reprezentujà ca∏e bogactwo

apel stypendiami, fundowanymi przez ró˝ne instytu-

uprawianych dziÊ dyscyplin naukowych, pochodzà

cje i osoby prywatne. Przyznaje je tym, którzy osià-

z ró˝nych regionów kraju, ró˝nych Êrodowisk nauko-

gn´li interesujàce rezultaty badawcze i którzy dekla-

wych i ró˝nych typów placówek badawczych, a – co

rujà, ˝e pozostanà w kraju i b´dà kontynuowaç prac´

chyba najistotniejsze – znajdujà si´ na ró˝nych etapach

w polskich placówkach naukowych. Na liÊcie laure-

swej drogi ˝yciowej i zawodowej. Najm∏odszym braku-

atów konkursu „Polityki” co krok spotykamy nazwi-

je kilku lat do trzydziestki, najstarsi, którzy otrzymali

sko stypendysty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej!

stypendia w pierwszych edycjach konkursu, przekro-

Wspomaganiem badaƒ naukowych w Polsce zaczy-

czyli ju˝ czterdziestk´; wÊród najm∏odszych nietrudno

najà zajmowaç si´ tak˝e firmy produkcyjne, upatrujà-

znaleêç Êwie˝o upieczonych doktorów walczàcych

ce szans sukcesu w nowych technologiach. Nale˝y do

o etat, wÊród najstarszych mamy cz∏onka Polskiej Aka-

nich firma L’Oréal Polska, która wspierana autoryte-

demii Nauk, coraz wi´cej tytularnych profesorów, lide-

tem Polskiego Komitetu UNESCO ustanowi∏a stypen-

rów grup badawczych, znakomitych dydaktyków...

dia dla paƒ prowadzàcych badania w dziedzinie szero-

● NA LIÂCIE LAUREATÓW KONKURSU „POLITYKI” CO KROK SPOTYKAMY NAZWISKO STYPENDYSTY
FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ●
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Fundacja zainicjowa∏a program badaƒ, których ce-

ko poj´tych nauk przyrodniczych. W edycji konkursu

lem by∏o przeÊledzenie losów i osiàgni´ç laureatów

na stypendium w roku 2002 w kategorii m∏odych talen-

konkursu na stypendium dla m∏odych naukowców.

tów wygra∏a Agata Czy˝ z Pracowni Instytutu Bioche-

Jednak wyniki naukowe to nie wszystko. Liczy si´

mii i Biofizyki PAN afiliowanej przy Uniwersytecie

tak˝e ocena spo∏eczna laureatów; wa˝na jest publicz-

Gdaƒskim. Laureatka jest biologiem molekularnym.

Bada gen i kodowane przez ten gen bia∏ko, bardzo
istotne dla ˝ycia bakterii. Ma nadziej´, ˝e poznanie
funkcji bia∏ka i roli genu w organizmie bakterii pozwoli stworzyç nowy lek przeciwbakteryjny. Prywatnie pani Agata hoduje storczyki i próbuje zainteresowaç biologià maleƒkà córeczk´. Zapytana o radoÊci i sukcesy
wymienia stypendium FNP dla m∏odych naukowców,
które niedawno otrzyma∏a.
W listopadzie 2003 roku tygodnik „Dlaczego” og∏osi∏ wyniki rankingu nazwanego „M∏ode mózgi 2003”.
Autorzy tego pomys∏u postanowili przedstawiç swoim
czytelnikom sylwetki m∏odych ludzi, których osiàgni´cia naukowe lub wynalazcze zyska∏y mi´dzynarodowy
rozg∏os. Ustanowiono cztery kategorie: nauki Êcis∏e,
nauki przyrodnicze, nauki spo∏eczno-ekonomiczne
oraz badania interdyscyplinarne. W ka˝dej z nich wy∏oniono po pi´ciu laureatów, nagradzajàc atrakcyjnoÊç tematu, nowatorstwo metody, u˝ytecznoÊç wyników i „ÊwiatowoÊç”, czyli kontakty z mi´dzynarodowà
spo∏ecznoÊcià specjalistów w danej dziedzinie. Spomi FNP dla m∏odych naukowców pochwali∏o si´ a˝

Stypendystka FNP i L’Oréal Polska/UNESCO, dr Agata Czy˝
z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Gdaƒsku.

czternastu! Nie ukrywali, ˝e pomog∏y one znaczàco

wiàzaƒ technicznych, które uzyska∏y nagrody na pre-

w osiàgni´ciu sukcesów. Oto oni:

sti˝owych targach i mi´dzynarodowych wystawach.

Êród tych dwudziestu zwyci´zców rankingu stypendia-

Wojciech Grochala, lat 31, jest chemikiem z Uni-

SpoÊród laureatów z nauk przyrodniczych w tym

wersytetu Warszawskiego. Jego nazwisko wià˝e si´

samym rankingu „Dlaczego” a˝ pi´cioro nale˝y do

z paliwem wodorowym, okrzykni´tym „ekologicznym

grona stypendystów Fundacji. Jeden z nich – 28-letni

paliwem przysz∏oÊci”. Za tà efektownà etykietkà kry-

Piotr Wysocki z Akademii Medycznej w Poznaniu,

jà si´ powa˝ne badania w dziedzinie chemii teore-

autor szczepionki genowej, która mo˝e byç stosowa-

tycznej oraz eksperymentalnej chemii cia∏a sta∏ego,

na w terapii nowotworów, otrzyma∏ stypendium FNP

a tak˝e rozwiàzywanie zagadnieƒ praktycznych.

w 2004 roku. Pozostali legitymujà si´ dyplomami

Obecnie realizuje projekt „Magazynowanie wodoru

Fundacji ju˝ od kilku lat, aplikujàc z powodzeniem –

w fazie sta∏ej”, na który otrzyma∏ granty z KBN, Unii

do innych nagród i stypendiów, m.in. wspomnianych

Europejskiej i NATO. Odby∏ naukowe sta˝e w USA,

stypendiów „Polityki”. Otrzyma∏ je Jakub Go∏àb – le-

Kanadzie i Wielkiej Brytanii, wspó∏pracujàc z wybit-

karz z Zak∏adu Immunologii Instytutu Biostruktury

nymi uczonymi, tak˝e noblistami.

Akademii Medycznej w Warszawie, autor podr´czni-

Robert Sitnik ma 29 lat i jego pasjà sà trójwymiaro-

ka „Immunologia”, prezentujàc swoje osiàgni´cia

we obrazy. W Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki

w walce z rakiem. Otrzyma∏ je tak˝e Micha∏ Miƒczuk,

Politechniki Warszawskiej zajmuje si´ optykà, grafikà

28-letni biotechnolog z Zak∏adu Genetyki Uniwersy-

i animacjà komputerowà oraz pomiarami optonume-

tetu Warszawskiego, który bada procesy starzenia

rycznymi. Ma na swoim koncie kilka ciekawych roz-

wspó∏pracujàc z laureatem Nagrody Nobla, sir Aaro-
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nem Klugiem z Cambridge. Pasjà Micha∏a

Przedstawmy jeszcze tych stypendystów Fundacji,

sta∏a si´ tak˝e popularyzacja nauki: jest au-

którzy zwyci´˝yli w kategorii badaƒ interdyscyplinar-

torem programu „Biologia molekularna

nych cytowanego rankingu.

w Internecie” i zapalonym uczestnikiem

Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu

Festiwalu Nauki.

Dr Wojciech
Grochala z UW

Micha∏ Miƒczuk
z UW

Tomasz Guzik – stypendysta FNP

Miko∏aja Kopernika w Toruniu, który znalaz∏ si´ w tym

z 2003 roku – ∏àczy praktyk´ klinicznà

gronie, poniewa˝ dokona∏ ciekawych rzeczy... w okuli-

w krakowskim szpitalu z próbami zasto-

styce. Stosujàc nieinwazyjnà technik´, zwanà spektral-

sowania terapii genowej do leczenia cho-

nà tomografià optycznà, wykona∏ pionierskie „zdj´cia”

rób serca i uk∏adu krà˝enia; zaÊ Tomasz

tkanek oka w dzia∏aniu.

B∏asiak – te˝ stypendysta FNP z 2003 ro-

Agnieszka Ulatowska-Jar˝a z Wydzia∏u Podstawo-

ku i te˝ z Krakowa – biolog z Uniwersy-

wych Problemów Techniki Politechniki Wroc∏awskiej

tetu Jagielloƒskiego zajmuje si´ bada-

te˝ odnios∏a sukcesy w medycynie. Uzyska∏a interesu-

niem uk∏adu synchronizujàcego oko∏o-

jàce wyniki w diagnostyce i terapii nowotworów usy-

dobowe rytmy biologiczne ssaków w na-

tuowanych w trudno dost´pnych miejscach.

dziei, ˝e pozna tajemnice ludzkiego ze-

Janusz KapuÊniak studiowa∏ i pracowa∏ w uczelniach medycznych, technicznych oraz rolniczych

gara biologicznego.

WÊród zwyci´zców rankingu „Dlaczego” w naukach

i w rezultacie zaproponowa∏ terapi´ opartà na doda-

Tomasza

waniu do diety... gumy! Okaza∏o si´ bowiem, ˝e ten

Szlendaka, socjologa z Torunia i Adama Leszczyƒ-

nie podlegajàcy trawieniu sk∏adnik po˝ywienia pobu-

skiego, historyka z Warszawy – obaj oprócz stypen-

dza wzrost i aktywnoÊç po˝àdanych szczepów bakte-

dium Fundacji zdà˝yli otrzymaç tak˝e stypendium

rii jelitowych.

spo∏eczno-ekonomicznych

znajdujemy

„Polityki”. Sà te˝ dwaj stypendyÊci z edycji 2003 roku:

Z liczàcego ju˝ dobrze ponad tysiàc osób grona

Stanis∏aw Ciechanowski, historyk z Uniwersyte-

m∏odych stypendystów FNP wymieniliÊmy zaledwie

tu Warszawskiego, który pisze prac´

kilkunastu. Ich przyk∏ad mia∏ pokazaç, ˝e wybraƒcy

doktorskà nt. „Rzeczpospolita Polska

Fundacji potrafià zwyci´˝aç tak˝e na innych polach,

wobec hiszpaƒskiej wojny domowej

˝e sà doceniani w innych, ni˝ naukowe, Êrodowi-

1936–1939”, penetrujàc zarówno pol-

skach. Ale nie wolno zapominaç, ˝e rankingi praso-

skie, jak i hiszpaƒskie archiwa. Jest

we rzàdzà si´ swoimi humorami, ˝e stypendia prze-

cz∏onkiem zespo∏u badawczego „Polska

mys∏owych firm adresowane sà tylko do wybranych

i Hiszpania – pogranicza i peryferie Eu-

obszarów badaƒ, ˝e poszczególni prywatni fundato-

ropy”, cieszy go nie tylko uprawianie na-

rzy w swych wyborach kierujà si´ i sentymentem,

Dr Robert Sitnik
z Politechniki
Warszawskiej
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Maciej Wojtkowski – adiunkt na Wydziale Fizyki,

uki, ale tak˝e jej popularyzacja.

i interesem. To zbyt kruche podstawy, by budowaç

Sebastian Rejak – absolwent teologii KUL i pra-

na nich strategi´ wspierania m∏odych ludzi w nauce.

cownik Szko∏y Nauk Spo∏ecznych przy Instytucie Fi-

Dlatego trzeba ˝yczyç Fundacji i tym, którzy decy-

lozofii i Socjologii PAN ca∏y swój potencja∏ badawczy

dujà si´ na karier´ naukowà, by po jedenastej, dwu-

zaanga˝owa∏ w studia nad holocaustem. Jest autorem

nastej, trzynastej edycji programu stypendialnego

has∏a „holocaust” w Wielkiej Encyklopedii PWN

przysz∏y edycje nast´pne, a wybrani w nich laureaci

i rozprawy socjologicznej na temat wp∏ywu holocau-

mogli spe∏niaç swe marzenia i Êwi´ciç sukcesy.

stu na ÊwiadomoÊç i to˝samoÊç powojennych pokoleƒ

Zgodnie z dewizà Fundacji: „Najlepszym, by stali si´

˚ydów w Polsce i w USA.

jeszcze lepsi”.

WOJCIECH BA¸US

Kwerenda
w Zurychu
Dla prowadzonych przez historyka sztuki badaƒ dwie rzeczy majà kluczowe znaczenie: bezpoÊredni dost´p do dzie∏
sztuki oraz mo˝liwoÊç zapoznania si´ z literaturà przedmiotu i to nie zawsze najnowszà, bo czasem wa˝niejsze okazujà si´ publikacje nawet sprzed stulecia. Od kilku ju˝ lat zajmuj´ si´ problematykà uznawanà do niedawna za
przejaw najgorszego gustu i najwy˝szy wykwit kiczu – sztukà koÊcielnà wieku XIX. Wbrew dotychczas panujàcym
przekonaniom uda∏o mi si´ ustaliç, ˝e sztuka ta nie by∏a tworzona przez naiwnych i s∏abo wyedukowanych artystów
i rzemieÊlników. W najg∏´bszych czeluÊciach krajowych i zagranicznych bibliotek zalegajà tomy zapomnianych rozpraw i czasopism z dziedziny ikonografii chrzeÊcijaƒskiej i historii sztuki koÊcielnej. Choç poÊwi´cone badaniu
przesz∏oÊci – g∏ównie Êredniowiecza – s∏u˝yç mia∏y artystom wieku XIX, aby – zgodnie z zasadami panujàcego
wówczas historyzmu – dostarczaç inspiracji dla nowo powstajàcej sztuki, odkrywaç zasady i rozwiàzania królujàce
w epoce romanizmu i gotyku, kiedy to „duch chrzeÊcijaƒski” panowa∏ niepodzielnie. Sztuka sakralna wieku XIX
mia∏a wi´c swojà teori´, a wznoszone wówczas koÊcio∏y i ich wyposa˝enie nie by∏y wykwitem „Êwi´tej naiwnoÊci”, lecz powstawa∏y na podstawie ustaleƒ ówczesnej nauki.
Pracuj´ te˝ nad problematykà geograficznie mi bli˝szà. Opracowuj´ mianowicie

Dr hab. Wojciech Ba∏us,
prof. UJ – uzyska∏ w 2003

malowid∏a Êcienne Jana Matejki w krakowskim koÊciele Mariackim oraz dzie∏a sa-

roku stypendium FNP

kralne Stanis∏awa Wyspiaƒskiego.

na miesi´cznà kwerend´

Mimo zaawansowania, oba te tematy wymaga∏y uzupe∏nienia. Chodzi∏o g∏ównie

w bibliotece i archiwum

o teksty z epoki oraz wspó∏czesnà literatur´ naukowà, a tak˝e o zapoznanie si´ z nie-

w Eidgenössische

dost´pnymi w Krakowie wzornikami Êredniowiecznych ornamentów, które u˝ywane

Technische Hochschule

by∏y przez twórców malowide∏ Êciennych w koÊcio∏ach. Z pomocà przysz∏o mi stypen-

w Zurychu.

dium kwerendalne FNP. Na miejsce pobytu wybra∏em Zurych. Szwajcaria le˝y na
skrzy˝owaniu kultury francuskiej, niemieckiej i w∏oskiej. Na Politechnice Zwiàzkowej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule) w latach 1855–1871 wyk∏ada∏ Gottfried Semper, jeden z g∏ównych XIX-wiecznych teoretyków architektury, zajmujàcy si´ te˝ problematykà polichromii dzie∏ budownictwa. Z Instytutem
Historii i Teorii Architektury (Institut gta) tej uczelni utrzymuj´ kontakty od jakiegoÊ ju˝ czasu. Wybór okaza∏ si´ trafny. W archiwum Sempera przeanalizowa∏em niepublikowane notatki (i rysunki) z wyk∏adów tego
architekta poÊwi´cone podstawom budownictwa. Biblioteka g∏ówna ETH posiada ca∏y szereg rozpraw teoretycznych, czasopism i wzorników niemieckich, francuskich i angielskich, których przestudiowanie zwieƒczy∏o
proces zbierania materia∏ów do pracy o teoretycznych podstawach sztuki sakralnej XIX wieku. Znacznie te˝
posunà∏em badania nad twórczoÊcià Matejki i Wyspiaƒskiego.
Dzi´ki skierowanej do cudzoziemców ofercie kolei szwajcarskich, pozwalajàcej na zakup skalkulowanego
na okreÊlonà iloÊç dni biletu, mog∏em równie˝ bez ˝adnych dodatkowych op∏at poruszaç si´ po ca∏ym kraju
pociàgami, autobusami i statkami kursujàcymi po jeziorach. Odby∏em wi´c podró˝ Êladem Wyspiaƒskiego
wzd∏u˝ Jeziora Czterech Kantonów, obejrza∏em witra˝e Józefa Mehoffera w katedrze we Fryburgu oraz pozna∏em zbiory muzealne Genewy, Bazylei i Berna. WysokoÊç przyznanego mi przez FNP stypendium zapewni∏a mi dobre warunki ˝ycia podczas ca∏ego pobytu.
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Schemat rozmieszczenia wagonów do deportacji ludnoÊci
przez w∏adze sowieckie na terenie zachodniej Bia∏orusi
w lutym 1940 r.

Wypis z protoko∏u posiedzenia CK KP(b) Bia∏orusi
z 8 wrzeÊnia 1942 r. dotyczàcy wznowienia pracy
bia∏ostockiego komitetu obwodowego partii.

DANIEL BOåKOWSKI

W archiwach
Miƒska i Grodna
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WiadomoÊç z Fundacji o pomyÊlnym przejÊciu proce-

13.00 do 14.00 odesz∏a ju˝ w niepami´ç, wi´c mog∏em

dur kwalifikacyjnych i otrzymaniu stypendium FNP

tkwiç w czytelni od 9.00 do 17.00.

na kwerendy zagraniczne dotar∏a do mnie w Wigili´

Podró˝ do Miƒska przebieg∏a, wbrew przestrogom

2002 roku. By∏ to najwspanialszy i zupe∏nie nieocze-

znajomych, w mi∏ej i sympatycznej atmosferze, zaÊ

kiwany prezent gwiazdkowy. Dzi´ki stypendium mia-

najwspanialsze z niej wspomnienie to bia∏oruska cel-

∏em przeprowadziç kwerendy archiwalne w Grodnie

niczka Êpiewajàca w czasie kontroli mojego przedzia-

i Miƒsku. Kierunek wschodni jest w naszych instytu-

∏u weso∏e czastuszki. To ju˝ nie ta sam granica, co

cjach nadal doÊç niepopularny, tym wi´ksza by∏a mo-

dawniej, do przesz∏oÊci nale˝y ów dreszczyk emocji:

ja radoÊç, ˝e zaproponowane przeze mnie problemy

„b´dzie kipisz w torbach, wyprowadzà z przedzia∏u

badawcze znalaz∏y uznanie.

na osobistà?”. Samo miasto przywita∏o mnie deszczo-

Ani archiwa, ani kraj, ani miasta, do których jecha-

wo. Choç by∏ to Êrodek lata, przez pierwszy tydzieƒ

∏em, nie by∏y dla mnie niczym nowym, gdy˝ pracowa-

la∏o praktycznie bez przerwy. Na szcz´Êcie mój hotel

∏em ju˝ tam kilkakrotnie, na miar´ moich skromnych

sta∏ naprzeciwko Narodowego Archiwum Republiki

osobistych Êrodków finansowych. Tym razem mog∏em

Bia∏oruÊ, wi´c mog∏em spokojnie obejÊç si´ bez para-

pozwoliç sobie na „luksus” przebywania w obu pla-

sola i kaloszy.

cówkach przez dwa miesiàce i doÊç swobodnego ko-

Samo archiwum to istny raj dla badaczy, nie tylko

piowania niezb´dnych materia∏ów. Poniewa˝ zna∏em

historii radzieckiej okupacji ziem pó∏nocno-wschod-

cz´Êç zespo∏ów, a przynajmniej wiedzia∏em, czego

nich II RP w czasie II wojny Êwiatowej, ale te˝ histo-

w nich szukaç, moja praca by∏a wyjàtkowo wydajna, ˝e-

rii partii, Bia∏orusi i ZSRR. Znajdujà si´ tam bardzo

by nie powiedzieç „stachanowska”, zw∏aszcza w Miƒ-

obszerne materia∏y o historii ruchu partyzanckiego,

sku, gdzie tradycja godzinnej przerwy obiadowej od

tak˝e dzia∏ajàcego na wschodnich ziemiach Polski

oraz wspania∏e dokumenty do historii Polaków na

Kolejny miesiàc sp´dzam w Grodnie. Tu na ka˝-

Bia∏orusi w okresie mi´dzywojennym. Dost´p do ma-

dym kroku czuje si´ naszà wspólnà histori´. Dla hi-

teria∏ów jest praktycznie nieograniczony. Po otrzyma-

storyków II wojny Êwiatowej bezcenne jest tutejsze

niu zgody dyrektora na prac´, co odbywa si´

archiwum obwodowe oraz Archiwum Organizacji

w zasadzie od r´ki (!), mo˝na wszystko, co jest w opi-

Spo∏ecznych Obwodu Grodzieƒskiego (dawne archi-

sach zespo∏ów, otrzymaç do czytania. Cz´sto sà to

wum partyjne), mieszczàce si´ w jednej z suteren na

materia∏y, które w innych archiwach by∏y dla badaczy

Zamku. To tu znajdujà si´ praktycznie kompletne

zakazane. Tak˝e kwestia kopiowania rozwiàzana zo-

materia∏y bia∏ostockiego komitetu obwodowego

sta∏a wzorcowo – wolno kopiowaç wszystko, czego

KP(b) Bia∏orusi, komitetu miejskiego oraz 20 komi-

dusza zapragnie, o ile wytrzyma to portfel (cena:

tetów rejonowych. Tysiàce teczek zawierajàcych nie-

0,5 USD za stron´).

zliczone materia∏y do dziejów okupacji radzieckiej

Pobyt w archiwum oznacza tak˝e wyjàtkowo bliskie

pó∏nocno-wschodnich

ziem

polski

w

latach

sàsiedztwo z prezydentem ¸ukaszenkà. Praktycznie

1939–1941. Przejrzenie tego materia∏u to zadanie na

„przez Êcian´”, gdy˝ archiwum mieÊci si´ w jednym ze

lata dla ca∏kiem sporej

skrzyde∏ jego pa∏acu. Wokó∏ cisza i spokój oraz mnó-

grupy badaczy. W prze-

Dr Daniel Boçkowski,

stwo mundurowych. 100 metrów od hotelu – Bibliote-

rwie obiadowej, która

adiunkt w Instytucie Historii

ka Narodowa czynna codziennie do godz. 21.00, wi´c

tym razem jest obowiàz-

PAN oraz Instytucie Historii

gdyby komuÊ by∏o ma∏o wra˝eƒ z obcowania z doku-

kowa, mo˝na wyjÊç nad

Uniwersytetu w Bia∏ymstoku,

mentami, mo˝e jeszcze zapoznaç si´ z ostatnimi opra-

brzeg Niemna, a wie-

w 2003 roku uzyska∏

cowaniami i uzupe∏niç bibliografi´.

czorem pójÊç na deptak.

stypendium FNP na kweren-

Miƒsk to miasto kontrastów, zw∏aszcza cenowych.

Miasto zupe∏nie inne

d´ zagranicznà w archiwach

Zwyk∏a pizzeria w centrum okazuje si´ poza zasi´giem

ni˝ Miƒsk (tak˝e ceno-

w Miƒsku i Grodnie.

moich mo˝liwoÊci finansowych (pizza + sa∏atka to ok.

wo),

24 USD), doba w normalnym hotelu to wydatek rz´du

i jakby swojskie, mimo

60–70 USD – oczywiÊcie wed∏ug cen dla cudzoziemców.

˝e przerabiane od 60 lat na socrealistycznà mod∏´. Na

Na Bia∏orusi nadal obowiàzujà bowiem trzy stawki ce-

szcz´Êcie uk∏adu urbanistycznego centrum nie uda∏o

nowe: dla miejscowych, dla obywateli WNP oraz dla ob-

si´ do koƒca zniszczyç.

bardziej

senne

● W ARCHIWUM ZNAJDUJÑ SI¢ BARDZO OBSZERNE MATERIA¸Y O HISTORII RUCHU PARTYZANCKIEGO, TAK˚E
DZIA¸AJÑCEGO NA WSCHODNICH ZIEMIACH POLSKI, ORAZ WSPANIA¸E DOKUMENTY DO HISTORII POLAKÓW NA BIA¸ORUSI W OKRESIE MI¢DZYWOJENNYM ●

cokrajowców. Tym samym moje stypendium, choç wyso-

Do domu wracam wypompowany, ale szcz´Êliwy.

kie i pozwalajàce ca∏kiem godziwie ˝yç np. w Berlinie, tu

Z pewnoÊcià przyjad´ tu jeszcze wiele razy, natomiast

okazuje si´ skromne i zmusza do g∏´bokiego namys∏u

moje wiadomoÊci o obu archiwach oraz zrobione

przy zakupach, zw∏aszcza jeÊli si´ chce zabraç ze sobà do

w nich kwerendy pozwolà mi w przysz∏oÊci na prac´

kraju sporà iloÊç kopii interesujàcych nas dokumentów.

bardziej ukierunkowanà. Ju˝ wiem, gdzie i co jest,

Czasy polskich krezusów, którzy za ruble ze sprzeda-

a przynajmniej, gdzie i czego mo˝na szukaç, a to – jak

nych spodni i kosmetyków mogli utrzymaç si´ bez pro-

wiadomo – po∏owa sukcesu. Z torby wystaje ogromna

blemu przez kilka dni, to wspomnienie równie odleg∏e

teczka z dokumentami oraz pokaêny pluszowy miÊ –

jak KPZR.

córka te˝ ma swoje niepodwa˝alne prawa.
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TOMASZ MARCINIAK

istnia∏o w tym kraju bardzo wiele. Pe∏ni∏y nie tylko funkcje religijne, lecz by∏y jednoczeÊnie szko∏a-

Socjolog
w bibliotece
zakonnej

mi, uniwersytetami i bibliotekami, a tak˝e oÊrodkami piÊmiennictwa, gdzie wykonywano i kopiowano r´kopisy. Obecnie jednym z najwi´kszych na
Êwiecie zbiorów armeników, w tym i bie˝àcych
czasopism wydawanych przez diaspor´, jest biblioteka ormiaƒsko-katolickiego Zakonu Mechi-

Ormianie sà przedmiotem moich badaƒ od kilkuna-

tarystów w Wiedniu, istniejàcego tu od czasów na-

stu lat. Naród ten, który pierwszy przyjà∏ chrzeÊci-

poleoƒskich. Za∏o˝yli go ormiaƒscy duchowni,

jaƒstwo jako religi´ paƒstwowà, i to ju˝ w IV wieku,

którzy przybyli do Wiednia z g∏ównej siedziby te-

ma bardzo dramatycznà histori´, a Ormianie cz´sto

go zgromadzenia w San Lazarre ko∏o Wenecji. Ta

migrowali lub uciekali przed zaborczymi sàsiadami.

w∏aÊnie placówka sta∏a si´ celem mej podró˝y na-

Tworzà obecnie w Êwiecie wielkà, ponadszeÊciomi-

ukowej.

lionowà diaspor´. Dzieje tego narodu to bardzo z∏o-

W stolicy Austrii pojawi∏em si´ w koƒcu stycz-

˝ony i trudny, ale te˝ fascynujàcy temat badawczy

nia, lokujàc si´ na kwaterze w stacji Polskiej Aka-

dla socjologa, wymagajàcy prócz stosowania warsz-

demii Nauk. Stàd mia∏em dogodny dojazd do or-

tatu nauk spo∏ecznych oparcia si´ te˝ w istotnym

miaƒsko-katolickiego klasztoru, znajdujàcego si´

stopniu na kwerendach bibliotecznych.

w dzielnicy VII.

● W ÂREDNIOWIECZU ROL¢ OÂRODKÓW ROZWOJU J¢ZYKA I LITERATURY PRZEJ¢¸Y KLASZTORY ●
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PiÊmiennictwo rozwijane by∏o w Armenii od da-

Klasztor mieÊci si´ w niczym niewyró˝niajàcej si´

wien dawna. W Êredniowieczu rol´ oÊrodków roz-

wysokiej, pi´ciopi´trowej kamienicy, na ma∏ej, bocz-

woju j´zyka i literatury przej´∏y klasztory, których

nej uliczce w centrum miasta. Obok, przy prostopa-

d∏ej Neun Sterngasse, wbudowany w pierzej´

– wyznawcami KoÊcio∏a Apostolskie-

ulicy znajduje si´ barokowy koÊcio∏ek, s∏u˝à-

go (niezale˝nego od Watykanu), gdzie

cy nielicznym wiernym.

przy Êwiàtyni dzia∏a kilka innych orga-

Biblioteka mieÊci si´ na trzecim pi´trze

nizacji, z nadziejà na mo˝liwoÊç sko-

i ma kilka wewn´trznych kondygnacji – to

rzystania ze zgromadzonego tam pi-

mo˝e jedyne podobieƒstwo do miejsca zna-

Êmiennictwa. Niestety, okaza∏o si´, ˝e

nego z ekranizacji powieÊci „Imi´ ró˝y”

kilkaset ksià˝ek znajdujàcych si´

Umberto Eco. Niestety, zbiory zosta∏y ska-

w Êwietlicy przy tym koÊciele to pozy-

talogowane tylko wed∏ug klucza autorskie-

cje wyjàtkowo przestarza∏e, g∏ównie

go, a nie tematycznego, zaÊ znakomita

z historii i literatury pi´knej oraz tyl-

cz´Êç wydawnictw w j´zyku innym ni˝ ormiaƒski

ko w j´zyku ormiaƒskim.

(niedost´pny badaczowi) nie zosta∏a w ogóle ska-

Mimo opisanych trudnoÊci

talogowana, co skaza∏o poszukujàcego na liczenie

kwerend´ w Wiedniu uwa-

Dr Tomasz Marciniak

na ∏ut szcz´Êcia przy przeglàdaniu ksià˝ek na wyso-

˝am za udanà. Wyjazd ten

z Instytutu Socjologii

kich pó∏kach. CzynnoÊci te znacznie utrudnia∏a pa-

pozwoli∏ mi nie tylko na za-

UMK w Toruniu

nujàca w pomieszczeniach bardzo niska tempera-

poznanie si´ z zawartoÊcià

(tomk@umk.pl) przeby-

tura, gdy˝ biblioteka nie jest w ogóle ogrzewana,

bibliotek, ale te˝ z problema-

wa∏ na miesi´cznej kwe-

co zimà mocno si´ daje we znaki. Pewnym rozwià-

mi spo∏ecznoÊci ormiaƒskiej

rendzie w bibliotece

zaniem by∏o wyniesienie studiowanych pozycji do

w tym kraju oraz na nawiàza-

Zakonu Mechitarystów

tzw. Êwietlicy mieszczàcej si´ w zakrystii, gdzie po

nie cennych osobistych kon-

w Wiedniu, gromadzàc

niedzielnej liturgii spotykajà si´ na kawie wierni,

taktów. Wa˝ne jest dla mnie

materia∏y do pracy nad

a zakonnicy przychodzà pooglàdaç TV. Tam przy-

te˝ to, ˝e zainteresowa∏em

sytuacjà ormiaƒskiej

najmniej mo˝na by∏o liczyç na jakieÊ ogrzewanie,

zakonników swym projektem

diaspory na Êwiecie.

przy czym jedynym êród∏em ciep∏a by∏ piecyk w´-

powo∏ania w Polsce Centrum

glowy, tzw. koza, która niekiedy te˝ odmawia∏a po-

Badaƒ Ormiaƒskich (pozy-

s∏uszeƒstwa.

tywna decyzja o jego utworzeniu ju˝ zapad∏a), co

Warunki pracy mia∏em wi´c nie∏atwe, by nie rzec
– spartaƒskie, ale jej wyniki okaza∏y si´ owocne.

niewàtpliwie b´dzie wymaga∏o zgromadzenia
ksi´gozbioru.

Zapozna∏em si´ z systematykà ksi´gozbioru i od-

W przysz∏oÊci mam zamiar kontynuowaç bada-

kry∏em kilka trudno dost´pnych w kraju poloni-

nia nad zagadnieniami ormiaƒskimi na wielu

ków, jak np. „Pos∏aniec Âw. Grzegorza”, przedwo-

p∏aszczyznach, co wià˝e si´ m.in. z powo∏aniem

jenne czasopismo ormiaƒskie w Polsce. Przestudio-

wspomnianego Centrum Badaƒ Ormiaƒskich,

wa∏em kilkanaÊcie roczników czasopism wspó∏cze-

pierwszego w Europie Ârodkowowschodniej. Do

snych w j´zykach angielskim i francuskim, a tak˝e

jego powstania bez wàtpienia przyczyni∏ si´ rów-

wyrywkowo kilka pozycji z zakresu socjologii i kul-

nie˝ fakt otrzymania przeze mnie stypendium na

tury, odnalezionych na pó∏kach. Dotar∏em te˝ do

kwerend´ wiedeƒskà. Inne oÊrodki, gromadzàce li-

unikalnej literatury na temat Ormian w Austrii,

teratur´ le˝àcà w obszarze moich zainteresowaƒ,

a potem do autora tych˝e opracowaƒ, biskupa Ko-

to Kolegium Ormiaƒskie w Rzymie oraz bibliote-

Êcio∏a Apostolskiego, Mesropa.

ka Domu Generalnego Mechitarystów na San La-

Skontaktowa∏em si´ dzi´ki temu tak˝e z drugim
oÊrodkiem spo∏ecznoÊci ormiaƒskich w Wiedniu

zarre. Tam te˝ zapewne podejm´ dalsze badania
kwerendalne.
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JOANNA ZAJÑC

Odetchn´∏am z ulgà dopiero wówczas, kiedy
okaza∏o si´, ˝e Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Czas
na radoÊç
z lektury

stworzy∏a mi mo˝liwoÊç przeprowadzenia 3-miesi´cznej kwerendy w rzymskiej Biblioteca e Raccolta Teatrale del Burcardo. By∏am jednoczeÊnie
zaskoczona tym cennym dla mnie wyró˝nieniem,
poniewa˝ FNP jako jedna z niewielu organizacji
stwarza szans´ rozwoju tak˝e humanistom, których praca jest obecnie, niestety, nader cz´sto deprecjonowana. Ten stan rzeczy to wynik drama-

Od wielu lat zajmuj´ si´ problematykà dotyczàcà

tycznie rozpowszechnionej dziÊ tendencji do trak-

wspó∏czesnego dramatu i teatru europejskiego,

towania dziedzin ludzkiej aktywnoÊci nie przyno-

wpisujàc jà w szeroki kontekst odniesieƒ interdy-

szàcych wymiernego zysku jako abstrakcyjnych

scyplinarnych. W badaniach interesujà mnie

i bezu˝ytecznych.

przede wszystkim procesy kulturowe, których wie-

Trzy miesiàce sp´dzone w rzymskiej bibliotece

loaspektowoÊç i niejednoznacznoÊç kszta∏tuje dy-

teatralnej okaza∏y si´ prawdziwà przygodà intelek-

namiczny obraz naszej wspó∏czesnoÊci. Nie sposób

tualnà. Mimo ˝e nieustannie Êciga∏am si´ z cza-

poznaç, opisaç i poddaç interpretacji tego rodzaju

sem, który w Rzymie ma niewiele wspólnego z na-

zagadnienia, gdy korzysta si´ jedynie z materia∏ów,

szymi wyobra˝eniami o ospa∏ym rytmie ˝ycia na

jakie mo˝na przeczytaç

po∏udniu Europy, to jednak udawa∏o mi si´ zna-

lub obejrzeç w Polsce,

leêç w nim tak˝e czas na.... radoÊç z lektury. Wresz-

bo, niestety, nie ma ich

cie mog∏am skupiç si´ na pracy, podejmowaç swo-

zbyt wiele

bodne, niczym nieograniczone wybory interpreta-

Dr Joanna Zajàc z Katedry
Historii i Teorii Teatru Uniwersytetu Jagielloƒskiego
przebywa∏a w 2003 roku
na 3-miesi´cznej kwerendzie
w rzymskiej Biblioteca e Raccolta Teatrale del Burcardo,
gdzie realizowa∏a projekt
badawczy pt. Obraz kobiety

cyjne. Kwerenda da∏a mi olbrzymie i, musz´ przy-

pojawi∏

znaç, dawno ju˝ w pe∏ni nie zaznane poczucie wol-

si´ niezwykle istotny,

noÊci. Uwa˝am, ˝e takie w∏aÊnie doÊwiadczenie

a dotychczas nie podda-

swobody jest koniecznym warunkiem do prowa-

ny naukowej analizie

dzenia rzetelnych i kreatywnych badaƒ nauko-

problem ewolucji obrazu

wych, zw∏aszcza w dziedzinie humanistyki.

zainteresowaƒ

kobiety w spo∏eczeƒstwie

Bardzo pozytywnie zaskoczy∏o mnie Êwietne

i wspó∏czesnym dramacie

funkcjonowanie struktury biblioteki, pr´˝nie za-

europejskim, poczu∏am

rzàdzanej przez Mari´ Teres´ Iovinelli. Musz´

niepokój, ˝e byç mo˝e

przyznaç, ˝e tak sprawnie dzia∏ajàcego systemu nie

b´d´ musia∏a po prostu

ma nawet w bibliotekach niemieckich, s∏ynàcych

zrezygnowaç ze swoich pasji poznawczych, ust´pujàc

z precyzyjnej organizacji. Uwa˝am, ˝e to W∏ochy

pod naciskiem tak prozaicznych okolicznoÊci jak

stanowià obecnie najlepszà w Europie przestrzeƒ

brak Êrodków i materia∏ów do badaƒ. Owszem, mo-

do prowadzenia badaƒ humanistycznych, zw∏asz-

g∏am w swoich badaniach pominàç cz´Êç motywów,

cza o profilu interdyscyplinarnym. Wp∏ywa na to

ale mia∏abym wówczas przeÊwiadczenie, ˝e zaczy-

m.in. fakt, i˝ w∏aÊnie tutaj funkcjonuje doskonale

nam uprawiaç naukowà fikcj´, a to jest ca∏kowicie

rozwini´ty rynek wydawniczy, zainteresowany pu-

obce mojemu sposobowi myÊlenia.

blikacjà t∏umaczeƒ najnowszych monografii huma-

w spo∏eczeƒstwie i dramacie
europejskim XIX i XX wieku.
Dramaturgia w∏oska.
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Kiedy w kr´gu moich

nistycznych. Ponadto sam klimat intelektualny

espresso, przy którym kilka razy dziennie spotykali

i duchowy, kszta∏tujàcy naukowe i artystyczne ob-

si´ stali bywalcy czytelni, wÊród nich przede wszyst-

licze Italii, oraz dziedzictwo bogatej tradycji sprzy-

kim W∏osi, Niemcy i Amerykanie, doczeka si´ urze-

jajà prowadzeniu tego rodzaju prac. Podobnej at-

czywistnienia. Ja w ka˝dym razie poczyni∏am ju˝

mosfery nie odnalaz∏am ani w Anglii, ani w Niem-

w moim Êrodowisku pierwsze kroki, aby przekonaç

czech.

m∏odych polskich badaczy-humanistów do podj´cia

● DOÂWIADCZENIE SWOBODY JEST KONIECZNYM WARUNKIEM DO PROWADZENIA RZETELNYCH
I KREATYWNYCH BADA¡ NAUKOWYCH ●

Za bardzo wartoÊciowy, choç poÊredni rezultat

próby za∏o˝enia takiego stowarzyszenia. Jednym

kwerendy uwa˝am równie˝ fakt poznania m∏odych

z podstawowych zdaƒ humanistyki jest przecie˝ nie-

ludzi z ró˝nych krajów Europy, którzy zajmujà si´

ustanne poszerzanie przestrzeni poznawczej –

pokrewnymi do mojej dziedzinami nauki. Okaza∏o

i w sensie metaforycznym, i w sensie dos∏ownym.

si´, ˝e Biblioteca e Raccolta Teatrale del Burcardo

Rozpoczynajàc kwerend´, dok∏adnie wiedzia-

to miejsce sprzyjajàce tego rodzaju spotkaniom,

∏am, czego szukam w zbiorach bibliotecznych del

a nawet powstawaniu wspólnych projektów. Jeden

Burcardo. Jednak nigdy nie sposób do koƒca prze-

z nich dotyczy powo∏ania do ˝ycia mi´dzynarodo-

widzieç, co tak naprawd´ si´ znajdzie... wi´c za-

wego stowarzyszenia m∏odych humanistów, które-

wsze mam nadziej´, ˝e jakieÊ niespodziewane od-

go celem by∏oby g∏ównie samokszta∏cenie oraz wy-

krycia stanà si´ w∏aÊnie moim udzia∏em i ˝e po-

miana poglàdów i doÊwiadczeƒ, a w dalszej per-

zwolà mi nie tylko na poszerzenie horyzontu ju˝

spektywie – próba stworzenia nowoczesnego mo-

prowadzonych badaƒ, ale tak˝e wyznaczà nowe

delu wspó∏czesnej humanistyki.

przestrzenie do interpretacji. Tak te˝ si´ sta∏o. Po

Mam nadziej´, ˝e ten pomys∏, który zrodzi∏ si´
podczas przerw na mocne jak s∏oƒce Po∏udnia

powrocie z Rzymu jestem spokojna: wiem ju˝,
czym b´d´ si´ zajmowaç w nast´pnej kolejnoÊci.
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BEATA CZECHOWSKA-DERKACZ

Nie tylko
korektor mowy
Cyfrowy korektor mowy – urzàdzenie, które mo-

Cyfrowy korektor mowy – nazywany te˝ w skró-

˝e zrewolucjonizowaç rehabilitacj´ osób z po-

cie DSA (po angielsku: Digital Speed Aid) – to

wa˝nymi wadami wymowy – powsta∏ w wyniku

urzàdzenie wykorzystujàce metod´ transpozycji

pracy zespo∏u Katedry In˝ynierii Dêwi´ku i Obra-

cz´stotliwoÊci mowy. Korektor oparty jest na cy-

zu Politechniki Gdaƒskiej, pod okiem prof. dr.

frowym procesorze sygna∏owym DSP i umo˝liwia

hab. in˝. Andrzeja Czy˝ewskiego. Fundacja na

przetestowanie wielu algorytmów s∏u˝àcych do ko-

Rzecz Nauki Polskiej w 2002 roku sfinansowa∏a

rekcji jàkania. Korektor wyposa˝ony jest w mikro-

program badaƒ 100 takich aparatów w porad-

fon odbierajàcy sygna∏ mowy oraz s∏uchawki wk∏a-

niach psychologiczno-pedagogicznych w ca∏ej

dane do uszu.

Polsce. Aparat testowano w kierowanym przez

Przygotowana przez prof. Andrzeja Czy˝ewskie-

prof. Henryka Skar˝yƒskiego Instytucie Fizjologii

go multimedialna prezentacja, obrazujàca dzia∏a-

i Patologii S∏uchu w Warszawie, który zaanga-

nie korektora, robi wra˝enie. Na du˝ym ekranie

˝owa∏ si´ we wdro˝enia telemedycznych syste-

pojawiajà si´ osoby jàkajàce si´ bardzo wyraênie,

mów do prowadzenia przesiewowych badaƒ s∏u-

które czytajà tekst bez u˝ycia korektora. Ka˝da

chu, wzroku i mowy. SkutecznoÊç cyfrowego ko-

z tych osób dotkni´ta jest innym rodzajem jàkania.

rektora mowy si´ga... 85 proc. Pod kierunkiem

Z czytanego tekstu nie mo˝na niemal nic zrozu-

profesora Czy˝ewskiego jako beneficjenta „Sub-

mieç. Nawet pojedynczych s∏ów. Te same osoby –

sydium profesorskiego” FNP realizowany jest tak-

wyraênie i niemal p∏ynnie! – czytajà po chwili ten

˝e projekt rekonstrukcji nagraƒ archiwalnych.

sam tekst z u˝yciem cyfrowego korektora mowy.
Jak dzia∏a to „cudowne” urzàdzenie?
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Prof. A. Czy˝ewski otrzyma∏ Êrodki z Fundacji na

– Osoba, która si´ jàka, s∏yszy w s∏uchawkach to, co

Rzecz Nauki Polskiej na badania prototypowej

czyta. Dzi´ki specjalnemu oprogramowaniu i mikro-

partii cyfrowych korektorów mowy w ramach pro-

procesorowi dêwi´k, który trafia do mikrofonu, jest cy-

gramu TECHNE, poÊwi´conego wspieraniu wdro-

frowo przetwarzany. Zmienia si´ jego cz´stotliwoÊç. Sy-

˝eƒ technicznych. Aparat przeszed∏ z powodze-

gna∏y wytwarzane przez korektor dzia∏ajà na mózg

niem cykl badaƒ klinicznych i zosta∏ skierowany do

cz∏owieka i nie pozwalajà mu si´ jàkaç – t∏umaczy

ponad 100 poradni psychologiczno-pedagogicz-

w skrócie prof. Czy˝ewski. – Od lat w Êwiecie wyko-

nych w Polsce. W 2003 roku wynalazek ten zosta∏

rzystuje si´ urzàdzenia wytwarzajàce echo, które znacz-

nagrodzony dwoma z∏otymi medalami – na Mi´-

nie poprawiajà wymow´, ale jednoczeÊnie zmuszajà do

dzynarodowych Targach Poznaƒskich oraz na Mi´-

powolniejszego mówienia. Dzi´ki zastosowaniu proce-

dzynarodowej Wystawie Wynalazków „Innowacje

sora DSP w cyfrowym korektorze mowy istnieje mo˝li-

2003” w Gdaƒsku.

woÊç przetwarzania dêwi´ku mowy w czasie rzeczywi-

stym. Efekt jest niemal natychmiastowy i mówi si´

˝ytniczego szumu i zak∏óceƒ, opartà na zastosowa-

w normalnym tempie, bez spowolnienia – dodaje.

niu kodowania perceptualnego i algorytmów

Korektor posiada mo˝liwoÊç p∏ynnej regulacji

z dziedziny sztucznej inteligencji. Opracowane

nat´˝enia dêwi´ku, co pozwala na dostosowanie

i udost´pnione do powszechnego wykorzystania

sygna∏u s∏yszanego w s∏uchawkach do indywidual-

oprogramowanie do rekonstruowania nagraƒ

nych potrzeb. Aby wybraç algorytm, wystarczy

umo˝liwia uchronienie od dalszej deprecjacji

ustawiç w odpowiedniej pozycji prze∏àczniki znaj-

i przywrócenie walorów brzmieniowych cennym

dujàce si´ w urzàdzeniu. Mo˝na zatem regulowaç

nagraniom o znacznej

obni˝enie dêwi´ku i cz´stotliwoÊç – w zale˝noÊci

wartoÊci archiwalnej.

od rodzaju wady wymowy i jej nat´˝enia.

W zwiàzku z poszerza-

Aktualnie prof. A. Czy˝ewski, od 2001 roku be-

niem si´ zakresu zasto-

neficjent „Subsydiów profesorskich” FNP, realizu-

sowaƒ in˝ynierii dêwi´-

je swój trzyletni program badawczy, dotyczàcy za-

ku i obrazu katedra ta

stosowaƒ inteligentnych technik multimedialnych.

zmieni∏a niedawno na-

Ze swego subsydium mo˝e przyznawaç tak˝e sty-

zw´ na: Katedra Syste-

pendia m∏odym, szczególnie uzdolnionym dokto-

mów Multimedialnych.

rantom. W ramach tego programu stypendyÊci

Obecnie katedra po-

prof. Czy˝ewskiego pod jego kierunkiem realizujà

zyska∏a tak˝e projekt

wiele projektów. Jeden z nich dotyczy rekonstruk-

celowy, dotyczàcy po-

cji nagraƒ archiwalnych. Katedra In˝ynierii Dêwi´-

prawy warunków ∏àcz-

ku i Obrazu zosta∏a uczestnikiem zintegrowanego

noÊci g∏osowej dla lot-

projektu badawczego w ramach 6. Programu Ra-

nictwa wojskowego, re-

mowego. Celem projektu jest opracowanie syste-

alizowany z zastosowaniem oryginalnych, zapro-

mu cyfrowej rekonstrukcji archiwalnych filmów

ponowanych przez prof. Czy˝ewskiego uczàcych

i nagraƒ dêwi´kowych, który b´dzie funkcjonowa∏

si´ algorytmów estymacji widma mowy i zak∏óceƒ.

w ca∏ej Europie (projekt

Najnowsze opracowania obej-

PRESTOSPACE).

mujà innowacyjnà metodyk´ po-

W ostatnich latach

wszechnego monitorowania za-

w tej samej katedrze

gro˝eƒ ha∏asowych, stanowiàcà

opracowano wiele apli-

propozycj´ rozwiàzania istotne-

kacji z zakresu mieszczà-

go problemu nale˝àcego do ka-

cego si´ w kategorii:

tegorii zwiàzanej z jakoÊcià ˝ycia

technologie spo∏eczeƒ-

spo∏eczeƒstwa.

stwa

informacyjnego.

W tekÊcie wykorzystano fragmenty

Nale˝y do nich m.in.

„Opinii w sprawie wniosku o Nagrod´

udost´pniony w Interne-

Z∏otej ˚yrafy”

cie serwis cyfrowej rekonstrukcji nagraƒ archiwalnych, wykorzystujàcy innowacyjnà metodyk´ redukowania paso-

Prof. A.Czy˝ewski demonstruje
cyfrowy korektor mowy przed
jego miniaturyzacjà.
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MARIAN NOWY

Po˝yteczne Êmieci
P∏ytowe materia∏y budowlane z PET-ów
powstajà w Politechnice Krakowskiej.
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Dzia∏alnoÊç gospodarcza cz∏owieka i jego niew∏a-

jàce si´ protesty spo∏eczne przeciwko budowie no-

Êciwe korzystanie z zasobów naturalnych prowadzi

wych wysypisk zmuszajà do opracowywania coraz

do zak∏ócenia równowagi ekologicznej, poniewa˝

lepszych metod utylizacji pou˝ytkowych tworzyw

pobrane ze Êrodowiska naturalnego surowce wra-

sztucznych – tak wyjaÊnia przyczyn´ swych zainte-

cajà do niego w postaci bezu˝ytecznych odpadów.

resowaƒ wynalazczych dr Jerzy Polaczek z Samo-

Na cz´Êciowe zamkni´cie obiegu materia∏owego

dzielnej Katedry Chemii i Technologii Tworzyw

pozwala recykling odpadów. Materia∏y polimero-

Sztucznych Politechniki Krakowskiej.

we, postrzegane cz´sto jako g∏ówny odpad naszej

– Ka˝dy z nas widzi, co dzieje si´ w naszych lasach,

cywilizacji, jako nierozk∏adalne i niebioràce udzia-

przy drogach, na wysypiskach. Trzeba si´ zastanowiç,

∏u w naturalnym obiegu materia∏ów w przyrodzie,

co zrobiç z tysiàcami porzuconych, pustych PET-ów. To

powodujà zwi´kszenie iloÊci odpadów obcià˝ajà-

by∏o dla nas wyzwanie – kontynuuje Jerzy Polaczek.

cych Êrodowisko. Zatem, aby w∏àczyç je do obiegu,

Dr Polaczek naprawd´ musi kochaç przyrod´: spo-

nale˝y tworzywa sztuczne poddawaç procesowi re-

rà cz´Êç pokoju, w którym pracuje zajmuje dorodna

cyklingu. Wprawdzie sk∏adowanie odpadów z two-

cytryna – zasadzi∏ jà przed 23 laty, trzy razy ju˝ prze-

rzyw sztucznych jest oboj´tne dla Êrodowiska, jed-

sadza∏, a ona mu si´ rewan˝uje, dajàc corocznie kil-

nak wcià˝ rosnàce koszty sk∏adowania oraz nasila-

ka kilogramów owoców.

Wygoda i jej skutki

umo˝liwia masowà utylizacj´ pou˝ytkowych bute-

Poli(tereftalan etylenu) - PET, znany surowiec

lek z PET. Sam proces polega na rozdrobnieniu do

w∏óknotwórczy, w latach 50. i 60. stosowany do wy-

odpowiedniej wielkoÊci tych butelek, naniesieniu

robu folii, od po∏owy lat 80. u˝ywany we wcià˝ ro-

na p∏atki Êrodka sklejajàcego i nape∏nieniu form

snàcych iloÊciach do wytwarzania butelek na napo-

tak przygotowanà masà kompozytowà. Proces for-

je bezalkoholowe. PET jako materia∏ do produkcji

mowania odbywa si´ pod niewielkim ciÊnieniem.

butelek ma szereg korzystnych w∏aÊciwoÊci: mo˝na

Wytwarzane tym sposobem mogà byç m.in. po-

go formowaç, nadajàc wiele ró˝nych kszta∏tów, jest

szukiwane paroprzepuszczalne p∏ytowe materia∏y

lekki i prawie niet∏ukàcy si´, co czyni go idealnym

budowlane (pe∏ne, a˝urowe, o g´stoÊci od ok. 300

do zaspokajania potrzeb coraz bardziej ruchliwego

do ok. 800 kg/m3) o w∏aÊciwoÊciach termoizolacyj-

spo∏eczeƒstwa, poszukujàcego wyrobów zapewnia-

nych jedynie nieco gorszych od styropianu. Ponad-

jàcych ∏atwoÊç w przenoszeniu.

to p∏yty wykonane z te-

Wed∏ug danych PETCORE, organizacji monito-

go nowego materia∏u sà

O uznaniu dla wynalazku kra-

rujàcej recykling PET w Europie, iloÊç odpadów

wodoprzesiàkliwe i od-

kowskich naukowców (zespó∏

PET zebranych do przetwórstwa w Europie w roku

porne na dzia∏anie si∏

autorski: Jan Pielichowski, Jo-

2000 wynios∏a 270 kiloton (o 23 procent wi´cej ni˝

Êciskajàcych w znacznie

lanta Polaczek, Jerzy Polaczek

w roku 1999). Stanowi to jednak zaledwie 18 pro-

wy˝szym stopniu ni˝

– Politechnika Krakowska oraz

cent europejskiej produkcji tego tworzywa na po-

styropian.

Piotr Przybek – krakowska Aka-

trzeby opakowalnictwa, która w 2000 roku wynios∏a 1500 kiloton.

W opinii specjalistów

demia Ekonomiczna) Êwiadczà

p∏yty wykonane z kom-

m.in. liczne nagrody na tar-

Na polskim rynku butelki z PET pojawi∏y si´

pozytu IZOPET-R po-

gach innowacji w Polsce oraz

w koƒcu lat 80. wraz z otwarciem rynku na impor-

winny wi´c byç stoso-

w Genewie, Brukseli, Moskwie,

towane napoje. Obecnie rynek PET w Polsce oce-

wane w budownictwie

Norymberdze i kilkakrotne wy-

niany jest ju˝ na oko∏o 120 kton. Przewiduje si´ je-

do ró˝nych celów. Ze

ró˝nienia i nagrody przyznane

go rozwój w tempie ponad 5 procent rocznie (w ro-

wzgl´du na w∏aÊciwoÊci

przez ministra nauki.

ku 2010 przekroczy wartoÊç 200 kton). Mo˝liwoÊci

termoizolacyjne stano-

rozwoju polskiej bran˝y opakowaƒ PET, podobnie

wiç mogà m.in. bardzo

jak w innych krajach, wià˝à si´ z perspektywà no-

wa˝ny element zabezpieczenia budynków przed

wych zastosowaƒ w przemyÊle kosmetycznym,

zniszczeniem mechanicznym i dzia∏aniem degra-

mleczarskim oraz piwowarskim.

dujàcym w cz´Êci podziemnej Êcian ze strony wód

Niestety, ogromne iloÊci tego cennego materia∏u,

gruntowych i opadowych. WodoprzesiàkliwoÊç za-

natychmiast po spe∏nieniu swojej funkcji, làdujà

pewnia odprowadzenie wód gruntowych i opado-

w niesortowanych Êmieciach, poniewa˝ nie organi-

wych do drena˝u fundamentów, co pozwala unik-

zuje si´ zbiórki, a zainteresowanie tego typu opa-

nàç zawilgocenia Êcian piwnic. Poniewa˝ ostatnie

kowaniami cz´sto koƒczy si´ wraz z ich zawarto-

badania wykaza∏y, ˝e p∏yty sà równie˝ dêwi´ko-

Êcià. Wed∏ug szacunków zaledwie ok. 10–15 pro-

ch∏onne – mogà byç stosowane przy

cent rocznej produkcji butelek PET jest poddawa-

budowie autostrad jako ekrany aku-

ne w Polsce recyklingowi.

styczne, a niektóre rodzaje tych p∏yt

Technologia opracowana w Samodzielnej Kate-

sà tak twarde, ˝e mogà byç u˝ywane

drze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych

w budownictwie do budowy np.

Politechniki Krakowskiej przez zespó∏ dr. Polaczka

dróg dojazdowych.
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ju˝ uruchomiona dzi´ki
wsparciu finansowemu
Fundacji

(subwencja

z programu TECHNE)
prototypowa linia technologiczna o wydajnoÊci
recyklingu PET ok. 1,5
tony odpadów w ciàgu
dnia. Zespó∏ dr. Polaczka
szacuje, ˝e miesi´cznie
zu˝ywaç b´dzie na pilota˝owà produkcj´ i badania 5–10 ton tych k∏opotliwych odpadów, pochodzàcych z rejonu Krakowa.
Magistrat krakowski
Zespó∏ Samodzielnej Katedry Chemii i Technologii
Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej
otrzymuje nagrod´ z ràk rektora uczelni
prof. Marcina Chrzanowskiego.

obieca∏ pomoc w rozwiàzaniu tego problemu. Tym
bardziej, ˝e obecne prace zespo∏u dotyczà w∏aÊnie
Krakowa. Zaprojektowane zosta∏o i b´dzie realizowane przez Zarzàd Rewaloryzacji Zabytków prekursorskie zastosowanie oko∏o 200 m. kw. p∏yt do

Technologia wytwarzania p∏yt z PET jest na tyle
prosta i tania (na uruchomienie produkcji potrzeba

izolacji i drena˝u tzw. Ogrodów Królowej Bony na
Wawelu.

ok. 150–200 tys. z∏), ˝e mo˝liwa jest do wykorzysta-

Nie ma jednak ró˝y bez kolców. Kierujàcy ze-

nia nawet na poziomie gminy. Jest to wa˝ne ponad-

spo∏em badawczo-wdro˝eniowym dr Jerzy Pola-

to ze wzgl´dów ekologicznych, gdy˝ na wytwarzanie

czek z ˝alem stwierdzi∏, ˝e pomimo wielu nagród

termoizolacji drena˝owej podpiwniczeƒ domku

i wyró˝nieƒ, jakie uzyska∏ ich projekt, w tym na-

o powierzchni ok. 100 m. kw. zu˝ywa si´

grody zespo∏owej rek-

a˝ 28 tys. sztuk odpadowych butelek

tora Politechniki Kra-

z PET. Wyrób uzyska∏ ju˝ pozytywnà

kowskiej, najbli˝sze im

opini´ PZH, potrzebnà do uzyskania

Êrodowisko

w∏asnego

aprobaty ITB, umo˝liwiajàcej jego sto-

Wydzia∏u

In˝ynierii

sowanie w budownictwie.

i Technologii Chemicz-

Podstawowym k∏opotem wynalaz-

nej nie do koƒca doce-

ców jest ciàg∏y brak dostatecznej iloÊci

nia ich wysi∏ki i dzia∏a-

„darmowych” odpadów z PET. Dzia∏a

nia wdro˝eniowe, wy˝ej
ceniàc sobie prace teoretyczne. Có˝, nie∏atwo

Dr Jerzy Polaczek
przy swej „wychowance”,
ulubionej cytrynie.
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jest byç prorokiem na
w∏asnym wydziale...

MARIA KISZA

Wroc∏awskie laboratorium
nowych technologii
Technologia to sfera badaƒ, którà tworzy si´ powo-

nice Wroc∏awskiej Centrum Materia∏ów Zaawan-

li i zespo∏owym wysi∏kiem. Nie mo˝e obejÊç si´

sowanych i Nanotechnologii. Zajmuje si´ badania-

bez znaczàcych nak∏adów finansowych – zw∏asz-

mi materia∏ów i struktur mogàcych znaleêç zasto-

cza gdy chodzi o nowoczesne, rozwijane w Êwie-

sowanie w technologii przyrzàdów mikroelektro-

cie dziedziny. Laboratorium Nanotechnologii

nicznych i optoelektronicznych.

i Technologii Struktur Pó∏przewodnikowych z Politechniki Wroc∏awskiej ma wiele do zawdzi´czenia

Badania materia∏owe

Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która m.in.

Podstawà prowadzonych tu badaƒ materia∏owych

wspiera modernizacj´ i wyposa˝anie pracowni

jest metoda epitaksji umo˝liwiajàca wytwarzanie

i laboratoriów badawczych.

z∏o˝onych materia∏ów wielosk∏adnikowych (tzw.
roztworów sta∏ych) zwiàzków AIIIBV. W LNiTSP

Laboratorium organizowane jest zawsze pod kà-

badane sà m.in. zwiàzki arsenku galu, glinu, indu,

tem pewnego programu badaƒ. Wià˝e si´ z nim

w tym równie˝ azotki tych zwiàzków. Warstwy epi-

koncepcja systemu technologicznego, w którym ta-

taksjalne krystalizowane sà na pod∏o˝u krystalicz-

ki program badaƒ mo˝e byç realizowany.

nym (np. krzemowym), dzi´ki czemu odtwarzajà

Twórcy laboratorium nastawionego na badania

(„przed∏u˝ajà”) jego budow´ krystalicznà. Za-

aplikacyjne muszà wi´c uwzgl´dniç szereg wymo-

awansowane techniki epitaksjalne umo˝liwiajà

gów procesowych. Powinni mieç wizj´ badaƒ pro-

otrzymywanie struktur o „obni˝onej wymiaro-

wadzàcych do interesujàcych wyników, koncepcj´

woÊci”, w których mamy do czynienia ze zjawiska-

weryfikacji wytworzonych produktów i zdolnoÊç

mi kwantowymi. W∏aÊciwoÊci bardzo cienkich,

okreÊlenia powtarzalnych metod osiàgania oczeki-

mierzonych gruboÊciami atomów warstw ró˝nià si´

wanych rezultatów.

od tych, które obserwujemy w kryszta∏ach obj´toÊ-

● POWSTA¸E W LATACH 1979–1980 LABORATORIUM NANOTECHNOLOGII I TECHNOLOGII STRUKTUR
PÓ¸PRZEWODNIKOWYCH (LNiTSP) JEST DOBRYM PRZYK¸ADEM D¸UGOFALOWO TWORZONEJ PRACOWNI ●

Powsta∏e w latach 1979–1980 Laboratorium Na-

ciowych, gdy˝ o w∏aÊciwoÊciach struktury decydujà

notechnologii i Technologii Struktur Pó∏przewod-

ju˝ efekty kwantowe. SpecjaliÊci nazywajà takà

nikowych (LNiTSP) jest dobrym przyk∏adem d∏u-

technologi´ „in˝ynierià pasma zabronionego”, po-

gofalowo tworzonej pracowni. LNiTSP nale˝y do

niewa˝ stosowane metody pozwalajà kontrolowaç

Wydzia∏u Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

parametry pasma zabronionego wytworzonej

Jest tak˝e afiliowane przy dzia∏ajàcym na Politech-

struktury. Tak powstajà np. obszary czynne decy-
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dujàce o konstrukcji i w∏aÊciwoÊciach zaawansowa-

z zespo∏em prof. Jana Misiewicza z Instytutu Fizy-

nych przyrzàdów, w tym np. laserów.

ki PWr. – Wspó∏praca ta ma zresztà szerszy charak-

– Zawsze marzy∏em – i marz´ do dziÊ – by w tym

ter. Korzystajà z niej w du˝ym stopniu doktoranci, jak

laboratorium na Politechnice Wroc∏awskiej powsta∏o

choçby tegoroczny stypendysta FNP mgr Robert Ku-

coÊ na wzór niemieckich Testhausów. Takie labora-

drawiec z zespo∏u prof. Misiewicza – podkreÊla dr

torium musi dysponowaç mo˝liwoÊcià prowadzenia

hab. T∏acza∏a.

wszystkich (albo prawie wszystkich) istotnych proce-

Trzeci obszar to badania elektryczne. Dofinan-

sów technologicznych, które pozwolà planowaç, two-

sowanie ze strony FNP w ramach programu

rzyç elementy elektroniczne od poczàtku do koƒca –

TECHNE pozwoli∏o na rozwini´cie metod badaw-

mówi kierujàcy LNiTSP dr hab. Marek T∏acza∏a.

czych, a w szczególnoÊci spektroskopii impedancyjnej i LBIC.

Processing

Z wytwarzaniem gotowych struktur zwiàzany

Poza tymi technologiami, którymi dysponuje labo-

jest tzw. processing, czyli przestrzenne kszta∏towa-

ratorium na potrzeby wytwarzania struktur, musi

nie struktur, wytwarzanie kontaktów, wyprowa-

ono stosowaç metody, które pozwalajà sprawdziç

dzeƒ, ci´cie, monta˝... – szereg czynnoÊci techno-

przydatnoÊç nowej technologii do konkretnego

logicznych, które pozwalajà praktycznie zastoso-

rozwiàzania. W tym celu z badanego materia∏u wy-

waç zaprojektowanà struktur´.

konuje si´ konkretne przyrzàdy pó∏przewodniko-

SpecjaliÊci uwa˝ajà, ˝e dopiero wyniki takich ba-

we. Dlatego potrzebne sà dalsze urzàdzenia, tech-

daƒ umo˝liwiajà ocen´ mo˝liwoÊci technologicznych i narz´dzi badawczych laboratorium. W ten sposób weryfikuje si´ s∏usznoÊç za∏o˝eƒ przyj´tych na etapie projektowania i wytwarzania przyrzàdów. Nie
jest to ∏atwe, gdy˝ chodzi o struktury
o gruboÊciach kilku nanometrów (pojedynczych warstw atomowych)! Przyk∏adem tak zaawansowanej technologii jest
np. domieszkowanie krzemem studni
kwantowych o gruboÊci 10 nm. SzerokoÊç
obszaru domieszki nie przekracza tu 3
nm.

Dr hab. in˝. Marek T∏acza∏a
przy systemie epitaksjalnym MOVPE.

ci przyj´tych na etapie projektowania za∏o˝eƒ i w∏aÊciwoÊci zastosowanych metod

nologie i metody pomiarowe. Bardzo wa˝nà rol´

jest charakterystyka wyjÊciowa przyrzàdu, czyli je-

pe∏nià tu urzàdzenia pozwalajàce zbadaç wytwa-

go parametry. Wtedy wiadomo, gdzie mo˝na go

rzane struktury. S∏u˝y do tego m.in. zakupiony ze

skutecznie zastosowaç. To pozwala te˝ oceniç ja-

Êrodków FNP (program SEZAM) wysokorozdziel-

koÊç zastosowanych metod.

czy dyfraktometr rentgenowski.
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Prawdziwym potwierdzeniem s∏usznoÊ-

– Uda∏o nam si´ stworzyç laboratorium – mówià

Wa˝ne sà te˝ badania optyczne, które z dobrym

jego twórcy – w którym mo˝emy produkowaç przy-

skutkiem prowadzi si´ tu od 10 lat we wspó∏pracy

rzàdy. Nie prowadzimy wyrywkowych badaƒ jakiegoÊ

Nowy system klimatyzacji.

zjawiska czy procesu. My je optymalizujemy i sumu-

technologi´. Badania sà drogie. Ale dziÊ ju˝ wia-

jemy w pewien ciàg, który tylko w ca∏oÊci tworzy pew-

domo, ˝e wykonywane z nich epitaksjalne struktu-

nà istotnà jakoÊç. W wielu przypadkach pozwala

ry na krzemowym pod∏o˝u mia∏yby wiele zalet,

nam to realizowaç konkretne rozwiàzania na okre-

a jednoczeÊnie zachowa∏yby korzystne w∏aÊciwoÊci

Êlone zamówienie. W ten sposób realizujemy ide´

krzemu. Opanowanie takiej technologii, które za-

Testhausu: ktoÊ ma pomys∏, ktoÊ chce wykonaç przy-

pewne nastàpi do 2010 roku, przyniesie prze∏om

rzàd, czujnik, uk∏ad scalony, ale nie ma mo˝liwoÊci

w wielu obszarach zastosowaƒ, poniewa˝ poza od-

wykonawczych. Tu uzyska szans´ przetestowania

pornoÊcià na temperatur´ materia∏y te charaktery-

swoich rozwiàzaƒ pod kàtem aplikacyjnym.

zujà si´ du˝à ruchliwoÊcià noÊników. Dzi´ki temu
nadajà si´ do stosowania w zakresie wysokich cz´-

Przysz∏oÊç nowych technologii

stotliwoÊci. Wiemy ju˝, ˝e te materia∏y mogà byç

Na konferencji „Technologia Elektronowa ELTE

stosowane w niebieskich laserach. Teraz poszuku-

2004” toczy∏a si´ ˝ywa dyskusja, na ile wprowadzo-

je si´ innych zastosowaƒ.

ne do technologii azotki galu, glinu, indu mogà po-

OdpornoÊç termiczna Ga(As, In, Al)-N i du˝a

szerzyç zakres, w którym stosowano dotàd krzem.

sprawnoÊç kwantowa pozwalajà przewidywaç, ˝e

Azotki nale˝à do materia∏ów z szerokà przerwà za-

wkrótce znajdzie on powszechne zastosowanie za-

bronionà i majà bardzo wysokà temperatur´ top-

miast ˝arówek czy jarzeniówek. Zapotrzebowanie

nienia i twardoÊç. To jest czynnik utrudniajàcy

na energi´ zmniejszy si´ wtedy o oko∏o 80%. Ju˝
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W pomieszczeniach nowego laboratorium.

dziÊ powstajà „˝arówki” wyglàdajàce jak tradycyj-

Jednak˝e laboratorium to nie tylko urzàdzenia

ne, ale znacznie bardziej ekonomiczne, gdy˝ za-

badawcze i pomiarowe. W ostatnich latach da∏y

wierajàce w Êrodku zamiast ˝arnika 7 diod elektro-

znaç o sobie skutki dekapitalizacji pomieszczeƒ la-

luminescencyjnych. W USA ju˝ montuje si´ w do-

boratoryjnych. Uznano, ˝e niezb´dna jest wi´ksza

brych samochodach reflektory pó∏przewodnikowe.

powierzchnia badawcza, nowsze i doskonalsze in-

To da oszcz´dnoÊci liczone w miliardach litrów

stalacje doprowadzajàce tzw. robocze media (azot,

benzyny.

wodór, woda ch∏odzàca), przyda∏aby si´ lepsza

Do tego nowe rozwiàzanie oznacza o wiele wy˝-

czystoÊç pomieszczeƒ i poprawa warunków bhp. To

szà niezawodnoÊç. Czas ˝ycia takiej „˝arówki” to

sk∏oni∏o w∏adze uczelni i wydzia∏u do zainwestowa-

ponad 50 tysi´cy godzin, a gdy wreszcie zaczyna si´

nia w nowe pomieszczenia. Istniejàce ju˝ budynki

„przepalaç”, niszczenie nast´puje stopniowo, bo

wymaga∏y jednak znacznych prac adaptacyjnych.

diod jest kilka.

Zaprojektowano laboratorium technologiczne

Mo˝na sobie te˝ wyobraziç bardzo praktyczne

o klasie czystoÊci 10.000 i pomieszczenia do proce-

czujniki z azotku galu w silnikach samolotowych

sów litograficznych o klasie 100. Istotnà pomocà

– b´dà mog∏y pracowaç nawet w 600°C.

w tych pracach by∏a subwencja uzyskana z programu MILAB 2003. Uruchomiono systemy wentyla-

Nowe inwestycje – zawsze potrzebne

cji i klimatyzacji zapewniajàce standardy stosowa-

Mo˝liwoÊci badawcze Laboratorium Nanotechno-

ne w technologii pó∏przewodnikowej (temperatu-

logii i Technologii Struktur Pó∏przewodnikowych

ra, zapylenie, wilgotnoÊç) oraz cztery laboratoria

wzrasta∏y dzi´ki kolejnym inwestycjom. Zakupiony

pomiarowe i laboratorium chemiczne. Powsta∏y

ze Êrodków uzyskanych w konkursie SEZAM

te˝ pokoje do pracy i sala seminaryjna dla dokto-

(1995 r.) do pracowni wysokorozdzielczy dyfrakto-

rantów z zapleczem. Ze wzgl´du na stosowane

metr rentgenowski umo˝liwia badanie niskowy-

w laboratorium trujàce i wybuchowe gazy techno-

miarowych struktur zwiàzków AIIIBV oraz mate-

logiczne przewidziano systemy monitoringu

ria∏ów proszkowych. Dzi´ki konkursowi TECHNE

i ostrzegania, a tak˝e specjalny system zabezpie-

(2001 r.) zakupiono aparatur´, która pozwala roz-

czeƒ antyw∏amaniowych. Ze wzgl´du na wymogi

wijaç badania technologii zwiàzków azotowych.

czystoÊci wejÊcie do pomieszczeƒ technologicz-

Program TECHNO pozwoli∏ na zakup aparatury

nych b´dzie mo˝liwe tylko przez specjalne Êluzy.

do systemów charakteryzacji struktur epitaksjalnych AIIIBV-N.
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Odradzajàce si´ w nowym miejscu laboratorium
technologiczne stanowi ju˝ nowà jakoÊç.

Kurhan pradziejowy w lesie
cieszaciƒskim.

Zespó∏ w trakcie prac
wiertniczych w dolince
k/Cieszacina Wielkiego
(od lewej: dr J.Nogaj-Chachaj,
prof. K.Klimek oraz studenci UÂ).

PIOTR KIERACI¡SKI

Badania
interdyscyplinarne
– nowe narz´dzie
dla archeologii

Od czasu realizacji projektu ADALBERTUS, który
przyniós∏ bardzo interesujàce wyniki, Fundacja nie
zaprzestaje wspomagania badaƒ archeologicznych.
Dyscyplinie tej dedykowane by∏y kolejne dwa programy: TRAKT (og∏oszony w 1998 r.) oraz ARCHEO (og∏oszony w 2001 r.). Pierwszy z nich dotyczy∏ przeprowadzenia badaƒ ratowniczych na trasach planowanych wielkich inwestycji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem badaƒ paleoekologicznych.
Z powodu opóênienia inwestycji program zamknà∏ si´
w znacznie mniejszych rozmiarach, ni˝ planowano.

Uroczysko Stare B∏ota w rejonie Cieszacina
– obiekt badaƒ palinologicznych.
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Rozleg∏e dno badanej dolinki k/Cieszacina
Wielkiego, gdzie wykonano kilkadziesiàt
odwiertów.

Da∏ jednak bardzo interesujàce wyniki. Dofinanso-

Przemys∏aw Urbaƒczyk z Instytutu Archeologii

wanie otrzyma∏o szeÊç zespo∏ów badawczych, w tym

i Etnologii PAN, koordynator programu TRAKT,

cztery na trasie A-4 oraz dwa w centralnej i pó∏noc-

a wczeÊniej ADALBERTUSA – ˝e znaleziska ar-

nej Polsce. Program AR-

cheologiczne mogà do nas przemówiç pe∏nym g∏o-

CHEO mia∏ pomóc w za-

sem tylko wtedy, gdy zostanà przebadane bardzo

kupie niezb´dnego wypo-

wszechstronnie, przy u˝yciu najnowoczeÊniejszej

sa˝enia placówkom ba-

aparatury przez przedstawicieli ró˝nych dyscyplin,

dawczym

wykonujàcym

a nie samych tylko archeologów. Na szerokà skal´

analizy laboratoryjne na

t´ metod´ badaƒ zastosowano podczas realizacji

rzecz archeologii. Sub-

ADALBERTUSA.

wencje – w sumie 1,2 mln

Konferencja podsumowujàca rezultaty progra-

z∏ – w ramach tego projek-

mów TRAKT i ARCHEO odby∏a si´ w listopadzie

tu otrzyma∏o 11 zespo∏ów.

2003 roku w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS

Oba te programy po∏àczy∏o bardzo nowoczesne

w Lublinie. Taki wybór miejsca wiàza∏ si´ z uzna-

podejÊcie do badaƒ archeologicznych, w których

niem, jakim cieszà si´ wyniki uzyskane w ramach

coraz wi´ksze znaczenie majà wyniki uzyskiwane

tych programów przez lubelskich uczonych,

przez przedstawicieli dyscyplin przyrodniczych,

zw∏aszcza na stanowisku badawczym w dop∏ywie

wspó∏pracujàcych z archeologami. Okazuje si´ bo-

Wschodniej Mleczki w okolicach Jaros∏awia.

wiem – goràcym or´downikiem tej idei jest prof.

Trzon zespo∏u badawczego tworzyli: prof. Maria

Z badaƒ geofizycznych na
kurhanie: model kopca i mapa
przewodnoÊci pozornej.
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¸anczont z Zak∏adu Peleogeografii UMCS (kie-

natomiast spetryfikowany zosta∏ Êwiat sprzed bu-

rownik zespo∏u), dr Jolanta Nogaj-Chachaj z In-

dowy mogi∏. Uczeni dokonali odwiertów geolo-

stytutu Archeologii UMCS oraz prof. Kazimierz

gicznych i przebadali pobrane próbki. Wyniki ba-

Klimek, geomorfolog z Wydzia∏u Nauk o Ziemi

daƒ pozwoli∏y odkryç struktur´ budowli oraz oby-

Uniwersytetu Âlàskiego. Do wspó∏pracy zaanga-

czaj zwiàzany z pochówkami, polegajàcy najpraw-

˝owano tak˝e blisko dziesi´ciu specjalistów, w tym

dopodobniej na pokrywaniu kopców warstwà ga∏´-

zagranicznych. Badano – wykonujàc odwierty –

zi brzozowych. Trudno wyjaÊniç, czy mia∏o to zna-

dno doliny rzeczki, jej stoki oraz otaczajàcà doli-

czenie kultowe, czy jedynie s∏u˝y∏o wzmocnieniu

n´ wierzchowin´. Okaza∏o si´, ˝e dzia∏alnoÊç

obiektów. Badania geofizyczne pozwoli∏y zidenty-

osadnicza, zw∏aszcza rolnicza, na wierzchowinie

fikowaç miejsca, w których mo˝na si´ spodziewaç

jest dok∏adnie zapisana w osadach wype∏niajàcych

pochówków. Archeologowie byli zaskoczeni, jak

dno doliny. Struktura doliny rzeki stanowi pa-

wiele mo˝na si´ dowiedzieç o kurhanach bez ich

mi´tnik procesów przyrodniczych i dzia∏alnoÊci

rozkopywania, metodami nieinwazyjnymi.

cz∏owieka w najbli˝szej okolicy od ok. 10 tys. lat.

W Gdaƒsku w ramach programu ARCHEO

Wylesianie wierzchowiny wskutek dzia∏alnoÊci

uda∏o si´ przebadaç pozosta∏oÊci roÊlinne na 11

rolniczej zapisane jest m.in. w postaci warstw osa-

stanowiskach. Badania archeobotanicze, w tym pa-

du lessowego, które przedzielajà warstwy torfu

linologiczne, pokaza∏y, ˝e dawni gdaƒszczanie byli

w dolinie rzeki. Okolice Mleczki okaza∏y si´ byç

ludêmi zamo˝nymi, których staç by∏o na sprowa-

zasiedlone ju˝ od neolitu, a najwi´ksze nasilenie

dzanie egzotycznych, luksusowych roÊlin. Na prze-

aktywnoÊci gospodarczej cz∏owieka przypada∏o na

badanych stanowiskach regularnie wyst´pujà m.in.

Êrodkowy neolit (kràg lendzielsko-polgarski, kul-

szczàtki fig i winoroÊli, ry˝u, pieprzu, ziela angiel-

tura pucharów lejkowatych i kultura ceramiki

skiego i papryki. Obfitym êród∏em materia∏u ba-

sznurowej), okres rzymski (kultura przeworska)

dawczego okaza∏y si´... Êredniowieczne kloaki.
Ciekawe rezultaty przynios∏y badania archeoge-

i wczesne Êredniowiecze.
W analizach próbek z odwiertów wykorzystywa-

ologiczne. Geologowie przyjrzeli si´ m.in. kamie-

no zaawansowane metody badawcze, m.in. palino-

niom, z jakich budowano wczesnopiastowskie

logi´ (badanie py∏ku roÊlin), która pokazywa∏a

obiekty sakralne oraz wytwarzano narz´dzia ka-

zmiany szaty roÊlinnej okolicy; metod´ C , która

mienne. Prof. Janusz Skoczylas z Instytutu Geolo-

wskazywa∏a wiek pok∏adów torfów i innych pozo-

gii UAM wykaza∏, ˝e do wykonania ozdobnych ele-

14

sta∏oÊci organicznych, oraz malakologi´ – przez
analiz´ pozosta∏oÊci mi´czaków (Êlimaków) w poszczególnych warstwach pobranych próbek uda∏o
si´ ustaliç, które miejsca w dolinie i kiedy by∏y stosunkowo suche, gdzie istnia∏o podmok∏e bagnisko,
a gdzie na jej dnie istnia∏ zbiornik wodny. Za jedno z najcenniejszych odkryç w ramach prowadzonych badaƒ lubelscy uczeni uwa˝ajà kurhany odkryte na wierzchowinie w pobli˝u rzeczki. To miejsce, gdzie w dwojaki sposób zatrzyma∏ si´ czas.
Kurhany nie by∏y rozkopane, zatem sà w stanie,
w jakim pozostawili je ich twórcy. Pod kurhanami

Z sesji plakatowej podczas konferencji
podsumowujàcej w UMCS, listopad 2003.
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mentów budowli na Ostrowiu Lednickim u˝yto ja-

miast rozpaÊç. Pracownia Dokumentacji i Konserwa-

snego piaskowca sprowadzonego z oddalonego

cji Zabytków Archeologicznych UMK dosta∏a od

o ponad 70 km kamienio∏omu w Brzeênie. Pozo-

FNP (w ramach ARCHEO) subwencj´ na zakup ko-

sta∏oÊci tego kamienio∏omu sà do dziÊ widoczne,

mory pró˝niowej. Dzi´ki temu urzàdzeniu konser-

a uczony zaproponowa∏, aby objàç je ochronà. In-

wacj´ – m.in. nasàczanie odpowiednimi substancjami

teresujàce rezultaty przynios∏y badania najstar-

– zabytków drewnianych, nawet wielkogabaryto-

szych cz´Êci koÊcio∏a w ZawichoÊcie – okaza∏o si´,

wych, skrócono kilkakrotnie, zmala∏ te˝ znaczàco

˝e o ile do budowy g∏ównej bry∏y u˝ywano kamie-

koszt konserwacji. Zupe∏nie inna jest sytuacja z za-

nia miejscowego, o tyle na elementy zdobnicze

bytkami metalowymi. Archeologowie i konserwato-

sprowadzano kamieƒ z odleg∏ych miejsc na kraƒ-

rzy nie majà zazwyczaj do czynienia z metalami

cach Wy˝yny Sandomierskiej i u stóp Gór Âwi´to-

w sensie dos∏ownym, tote˝ u˝ywajà innych okreÊleƒ:

krzyskich. Wskazuje to na dobrà znajomoÊç êróde∏

„metale archeologiczne”, „produkty korozji metali’

surowców skalnych w paƒstwie Piastów oraz mo˝-

lub „przedmioty o cechach ferromagnetycznych”.

liwoÊci technologiczne i logistyczne wydobycia ka-

W wyniku ró˝norodnych badaƒ, m.in. spektroskopo-

mienia i transportu du˝ych iloÊci ci´˝kiego surow-

wych, stwierdzono, ˝e korozja przebiega w bardzo

ca na znaczne odleg∏oÊci.

ró˝norodny, niekiedy zaskakujàcy sposób. Nie za-

Zespó∏ kierowany przez dr. Marka Wo∏oszyna

wsze mamy do czynienia z metalowym rdzeniem

z IAiE PAN w Krakowie dowiód∏, ˝e kamienne

obudowanym warstwami rdzy. Czasami rdza prze-

prz´Êliki z ∏upka owruckiego, znajdowane w okoli-

plata si´ warstwowo z metalem, czasami nie ma ju˝

cach Krakowa, by∏y importowane z Rusi. Zespó∏

w ogóle metalu w czystej postaci. Problem konserwa-

dr Anny ZakoÊcielnej z Lublina postanowi∏ zba-

cji znalezisk metalowych o skomplikowanej struktu-

daç, do czego s∏u˝y∏y kamienne narz´dzia na pod-

rze pozostaje nierozwiàzany, zabezpieczenie bowiem

stawie Êladów zu˝ycia, jakie pozosta∏y na ich po-

powierzchni nie zawsze powstrzymuje procesy koro-

wierzchni. T´ metod´ nazywa si´ traseologià.

zji post´pujàce wewnàtrz zabytku.

Uczeni wytwarzali wierne kopie narz´dzi – m.in.

Badania prowadzone w ramach TRAKTU i AR-

sierpaków i drapaczy – a nast´pnie wykonywali ni-

CHEO pozwoli∏y na szereg nowych ustaleƒ. Najcie-

mi czynnoÊci, do których, jak sàdzili, by∏y one prze-

kawsze z nich dotyczà wzajemnych relacji mi´dzy dzia-

znaczone: ˝´li zbo˝e, garbowali skóry, by nast´p-

∏alnoÊcià osadniczà cz∏owieka a Êrodowiskiem natural-

nie porównaç Êlady zu˝ycia z tymi, które pozosta∏y

nym. Prace prowadzone na stanowiskach archeologicz-

na oryginalnych narz´dziach.

nych przez przyrodników (m.in. biologów, geologów,

Prof. Andrzej Kola z Instytutu Archeologii UMK

geofizyków, geografów) ukazujà nieznane oblicza daw-

w Toruniu prowadzi∏ badania pozosta∏oÊci wczesno-

nych ludzkich siedzib. Pokazujà to, czego nie mo˝na zo-

Êredniowiecznych mostów na Ostrowiu Lednickim.

baczyç z perspektywy archeologicznej, tj. badajàc jedy-

Nie tylko uda∏o si´ okreÊliç wielkoÊç i zasady kon-

nie pozosta∏oÊci wytworów kulturowych cz∏owieka: na-

strukcji tych monumentalnych budowli, ale tak˝e wy-

rz´dzi, budowli, ceramiki, broni. Ten sposób prowadze-

dobyto na powierzchni´ szereg interesujàcych zabyt-

nia badaƒ stawia archeologi´ w nowej, korzystniejszej

ków drewnianych i metalowych, m.in. 4,5-metrowej

relacji do dziedziny historii. Pozwala jej nie tylko wery-

d∏ugoÊci ∏ódê-d∏ubank´ oraz sporo broni, g∏ównie to-

fikowaç dane historyczne oraz poszerzaç êród∏a do ba-

porów bojowych. Problemem, który nale˝a∏o nie-

daƒ historycznych o informacje pozaarcheologiczne,

zw∏ocznie rozwiàzaç, by∏a metoda konserwacji tych

ale tak˝e stawiaç hipotezy, których prawomocnoÊç do

znalezisk. Wyj´te z wody mog∏y si´ bowiem natych-

niedawna bywa∏a kwestionowana.

ANNA KORZEKWA

Przyk∏ady kilku rycin Rembrandta
ze zbiorów Biblioteki
przed i po konserwacji.

Ryciny
Rembrandta van Rijna

„Dian´ w kàpieli”, „Portret Jana Corneliusa Sylviusa”, „Autoportret w pracowni” Rembrandta za dwa–trzy lata b´dzie mo˝na obejrzeç w Warszawie. Te i ponad sto pi´çdziesiàt innych akwafort holenderskiego mistrza znajduje si´ nie tylko w Rijksmuseum
w Amsterdamie czy British Museum w Londynie, ale równie˝ w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Najwi´kszy w zbiorach polskich zespó∏ rycin Rem-

przez pierwszego kustosza Gabinetu

brandta van Rijna prezentuje ponad po∏ow´ ca∏ego

Rycin, Jana Feliksa Piwarskiego, nie

dorobku graficznego artysty. Akwaforta, którà po-

mog∏y byç wystawiane. O niezwykle

s∏ugiwa∏ si´ Rembrandt, to technika powielania ry-

cennej kolekcji grafik znajdujàcych si´

cin wykonanych na pokrytej woskiem p∏ycie mie-

w zbiorach Biblioteki wiedzieli wi´c tyl-

dzianej, trawionej nast´pnie kwasem azotowym.

ko nieliczni.

Kreska nie powstaje tu w wyniku ˝∏obienia p∏yty ryl-

Dziewi´tnastowieczny album, do-

cem lub ig∏à tnàcà. Grafik zarysowuje jedynie wer-

tychczas nie konserwowany, zagra˝a∏

niks i zanurza p∏yt´ w kwasie, a nast´pnie w miejsce

przechowywanym w nim rycinom.

powsta∏ych zag∏´bieƒ wciera farb´ drukarskà i wy-

Oprawa i szycia rozpad∏y si´, luêne, wy-

konuje odbitki. Rembrandt by∏ niekwestionowa-

padajàce karty ociera∏y si´ niebezpiecz-

nym mistrzem w tej dziedzinie i do dzisiaj uznawa-

nie o powierzchni´ rycin, klej, którym

ny jest za najwybitniejszego grafika europejskiego.

przytwierdzono akwaforty do kart wo-

– Gradacja odcieni szaroÊci, biel i czerƒ kreski, gra

luminu, powodowa∏ post´pujàce za-

Êwiat∏ocieniem – dowodzà, ˝e mamy do czynienia

kwaszenie papieru, na niektórych

z rysunkami prawdziwego mistrza – mówi El˝bieta

obiektach pojawi∏y si´ ˝ó∏te zacieki.

Duziak, konserwator w Oddziale Zabezpieczania

Ca∏oÊç wymaga∏a natychmiastowej

i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

konserwacji, aby nie dopuÊciç do znisz-

w Warszawie.

czenia niezwykle cennych dzie∏ mistrza.

Portrety krewnych i znajomych, autoportrety, ak-

Prace konserwatorskie nie by∏yby jednak mo˝li-

ty, szkice, pejza˝e, a tak˝e dramatyczne sceny bi-

we, gdyby nie wsparcie, jakiego udzieli∏a Bibliotece

blijne i rodzajowe, ca∏y przekrój graficznej twór-

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w ramach pro-

czoÊci Rembrandta znajduje si´ w Bibliotece Uni-

gramu subwencji interwencyjnych.

wersyteckiej w Warszawie. Akwaforty zosta∏y ofia-

Z kolei bez wykonania kompleksowej konserwa-

rowane przez Stanis∏awa Kostk´ Potockiego w la-

cji niemo˝liwe by∏oby w∏àczenie si´ Biblioteki

tach 1818–1821 Gabinetowi Rycin, utworzonemu

w prowadzone od wielu lat mi´dzynarodowe bada-

przy ówczesnym Królewskim Uniwersytecie. Opra-

nia nad twórczoÊcià holenderskiego mistrza.

cowane i umieszczone w specjalnym woluminie

Przeprowadzenie badaƒ, wymagajàcych analizy za-
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równo rycin, jak i samego papieru, na

Konserwacji zosta∏ poddany sam wolumin ukoƒ-

którym wykonano odbitki, by∏o – co

czony w 1828 roku przez Jana Piwarskiego. Album

nale˝y podkreÊliç – jednym z warun-

jest dziÊ obiektem zabytkowym, przyk∏adem polskie-

ków przyznania przez FNP Êrodków

go kolekcjonerstwa z prze∏omu XVIII/XIX w.

na konserwacj´.

Pierwszy kustosz wklei∏ odbitki i szczegó∏owo je opi-

Prace rozpocz´to od tego, ˝e ka˝dà

sa∏ na ostatnich stronach albumu. Sto pi´çdziesiàt

rycin´ odklejono i delikatnie oczysz-

cztery ryciny Rembrandta i ponad trzydzieÊci kopii

czono,

nast´pnie

dzie∏ jego naÊladowców zmieÊci∏o si´ na zaledwie

umieszczono w pojedynczej oprawie

po∏owie z ponad stu kart albumu. Reszta stron po-

wykonanej z bezkwasowego kartonu.

zosta∏a pusta. Kustosz liczy∏ widocznie, ˝e kolekcj´

Na koniec wszystkie umieszczone b´-

uda si´ kiedyÊ rozszerzyç.

wykàpano,

a

dà w specjalnie przygotowywanych

Przed konserwacjà ka˝da strona albumu zosta∏a

teczkach wykonanych z papieru o pH

sfotografowana i ponumerowana. Wolumin, roze-

równym 7.

brany na sk∏adki i karty, móg∏ byç starannie zbadany

Z zaciekawieniem oczekiwano, czy po odklejeniu

i wykàpany.

rycin na ich odwrocie nie uka˝à si´ rysunki i sygna-

– Praca z albumem, choçby ze wzgl´du na jego roz-

tury wykonane bàdê to przez samego mistrza, bàdê

miary, jest bardzo ci´˝ka. Album jest tak du˝y, ˝e wspó∏-

przez pierwszego kustosza Gabinetu....

czesne prasy introligatorskie nie chcia∏y go pomieÊciç.

Niektóre prace wymaga∏y reperacji rozdarç lub

Samo przygotowanie do zszywania i potem zszywanie

przetarç i uzupe∏nienia drobnych ubytków, usuni´-

trwa∏y tydzieƒ – opowiada o tym etapie prac konser-

cia brudu i pleÊni, za˝ó∏ceƒ i brunatnych plam. Po

watorka. – Teraz pozostaje uzupe∏niç i poddaç gruntow-

odklejeniu rycin okaza∏o si´ te˝, ˝e poprzednie za-

nej konserwacji ok∏adk´ z ciel´cej skóry, w którà pier-

biegi konserwatorskie, którym poddawano ryciny,

wotnie oprawiony by∏ album. Do ponownie oprawione-

dalekie by∏y od zasad

go albumu, w miejsce wymontowanych rycin, wklejone

Gabinet Rycin Biblioteki Uniwer-

sztuki

zostanà cyfrowe fotografie, aby zachowaç pierwotny

syteckiej w Warszawie jest naj-

skiej. – Ubytki podkle-

starszym publicznym zbiorem

jono grubym, czerpa-

Naukowym opracowaniem akwafort Rem-

grafiki w Polsce. W jego zbio-

nym papierem, a ten

brandta zajmuje si´ dr Jolanta Talbierska, kura-

rach – prócz rycin Rembrandta

powodowa∏ zgrubienia

tor grafiki dawnej w Gabinecie Rycin BUW. Pu-

– znajdujà si´ równie˝ kolekcje

i falowanie papieru.

blikacja przygotowywana przez dr Talbierskà, na

rycin Dürera, Callota i Pirane-

Konserwowane dzie∏o

którà z∏o˝à si´ obszerny tekst i opracowanie

siego, rysunki europejskich mi-

nie powinno nosiç Êla-

wszystkich akwafort wraz z kompletem ilustracji

strzów: Rubensa, Bouchera i Pil-

dów podklejeƒ – mówi

i wynikami badaƒ papieru, a tak˝e tablice z prze-

lementa oraz liczne prace arty-

El˝bieta Duziak odpo-

rysami znaków wodnych, zostanie wydana na po-

stów polskich.

wiedzialna za konser-

czàtku 2005 roku. WczeÊniej odb´dzie si´ spe-

wacj´

Rem-

cjalny pokaz odnowionego dzie∏a Rembrandta.

brandta. DziÊ dobiera si´ papier identycznej grubo-

Biblioteka obiecuje te˝, ˝e za dwa–trzy lata,

Êci, w tym samym gatunku, i o takim samym kolorze.

z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin mistrza,

Aby wzmocniç ryciny, a jednoczeÊnie nie dopuÊciç

ryciny b´dzie mo˝na obejrzeç w Warszawie na wy-

do tego, by podklejenia ubytków by∏y wyczuwalne,

stawach w Muzeum Narodowym i Bibliotece Uni-

konserwatorzy u˝yli japoƒskiej bibu∏ki.

wersyteckiej.
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konserwator-

rycin

uk∏ad kolekcji Potockiego.

