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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) jest niezale˝nà i samodzielnà finansowo instytucjà typu non-
profit, powo∏anà w 1991 r. dla wspierania nauki. Jej fundusz za∏o˝ycielski, w wysokoÊci 95 mln z∏, sta-
nowi∏ pozosta∏oÊç zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Ma-
jàtek FNP zosta∏ nast´pnie powi´kszony zapisem ustawy prywatyzacyjnej z 2000 r. (uchylonym
w 2002 r.), wskutek którego na majàtek Fundacji wp∏yn´lo 2% Êrodków pochodzàcych z rozpocz´-
tej w tym okresie prywatyzacji jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa. Z tego tytu∏u Fundacja
uzyska∏a ∏àcznie w latach 2003–2004 kwot´ 51,7 mln z∏. 
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 ak-
tywnego 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 Funda-
cja przyzna∏a dotychczas nauce 251,7 mln z∏, zaÊ obecna wartoÊç rynkowa jej aktywów przekracza
377,3 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 gospo-
darczego 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 wszelkich subwencji, nagród oraz stypendiów odbywa si´ w trybie konkursu, stosow-
nie do ustanawianych corocznie przez Fundacj´ programów dzia∏ania, a jednoczeÊnie zgodnie z jej
dewizà: wspieraç tylko najlepszych, aby mogli staç si´ jeszcze lepsi.
Przyznajàc subwencje, Fundacja wykazuje dba∏oÊç o wyraêne odró˝nienie uwzgl´dnianych przez
siebie przedmiotów finansowania od tych, które nale˝à do kompetencji bud˝etu paƒstwa. 
Fundacja aktywnie anga˝uje si´ te˝ we wspieranie mi´dzynarodowej wspó∏pracy naukowej oraz
w dzia∏ania u∏atwiajàce wymian´ myÊli naukowej. 
Dbajàc o przejrzystoÊç i jawnoÊç swoich dzia∏aƒ, FNP publikuje obszerne sprawozdania ze swej
dzia∏alnoÊci w formie Raportów rocznych, zaÊ jej sprawozdania finansowe badane sà co roku przez
renomowane firmy audytorskie i ukazujà si´ zarówno w Raportach, jak i w Monitorze Polskim B.
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W∏adze Fundacji 
na Rzecz Nauki Polskiej
FNP Authorities
Rada Fundacji
The Council of the Foundation

(kadencja od 1.09. 2000 do 31.08. 2004)
(term of office from 1 September 2000 to 31 August 2004)

Przewodniczàcy Rady/Council Chairman

Prof. Janusz S∏awiƒski

Wiceprzewodniczàcy Rady/Deputy Chairman 

Prof. Andrzej K. Tarkowski

Cz∏onkowie Rady/Council Members

Prof. Jan Gaw´cki, Prof. Janina Jóêwiak,
Prof. Kazimierz St´pieƒ, Prof. Andrzej Szczeklik,
Prof. Jerzy Wróbel

(kadencja od 1.09. 2004  do 31.08. 2008)
(term of office from 1 September 2004 to 31 August 2008)

Przewodniczàca Rady/Council Chairperson
Prof. Janina Jóêwiak 

Wiceprzewodniczàcy Rady/Deputy Chairman
Prof. Kazimierz St´pieƒ

Cz∏onkowie Rady/Council Members
Prof. W∏odzimierz Bolecki, Prof. Andrzej Cezary Cz∏onkowski,
Prof. Jan Gaw´cki, Prof. W∏adys∏aw Torbicz, Prof. Maciej ˚ylicz

Zarzàd Fundacji
The Executive Board

Prezes Zarzàdu/President of the Board, Executive Director 

Prof. Maciej W∏adys∏aw Grabski 

Wiceprezes Zarzàdu/Deputy President
Prof. Marian Grynberg

Wiceprezes Zarzàdu/Deputy President
Dr Tomasz Perkowski
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Zarzàd FNP (od lewej): 
dr T. Perkowski, prof. M. W. Grabski,

prof. M. Grynberg.
Members of the FNP Board (from left): 

Dr T. Perkowski, Professor M. W. Grabski 
and Professor M. Grynberg.

Rada FNP kadencji 2004-2008 
(od lewej) profesorowie: M. ˚ylicz, A. C. Cz∏onkowski, W. Bolecki, 

J. Gaw´cki, W. Torbicz, K. St´pieƒ; na I planie - J. Jóêwiak.

Members of the FNP Council
(from left) professors: M. ˚ylicz, A. C. Cz∏onkowski, W. Bolecki, 

J. Gaw´cki, W. Torbicz, K. St´pieƒ; in front - J. Jóêwiak.
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List 
Przewodniczàcej Rady Fundacji

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej od czternastu lat, a wi´c od chwili powstania, niezmiennie reali-

zuje swojà misj´: „wspieraç najlepszych, aby byli jeszcze lepsi”. Rolà Fundacji nie jest bowiem fi-

nansowanie ca∏ego polskiego systemu badaƒ naukowych – jest nià wspomaganie procesu budowa-

nia wysokiej pozycji i mi´dzynarodowego presti˝u polskiej nauki w Europie i na Êwiecie.

Za tak sformu∏owanà misjà Fundacji kryje si´ przekonanie, ˝e o wielkoÊci nauki

decydujà indywidualne wybitne osiàgni´cia naukowe, a zatem tylko przyj´cie zasa-

dy „selektywnej elitarnoÊci” zapewniç mo˝e najbardziej efektywne – z punktu wi-

dzenia interesów polskiej nauki – spo˝ytkowanie pozostajàcych w dyspozycji FNP

ograniczonych Êrodków finansowych.

We wspó∏czesnej epoce globalizacji procesów spo∏ecznych i ekonomicznych, go-

spodarki opartej na wiedzy i spo∏eczeƒstwa wiedzy, badania naukowe uznawane sà

za jeden z najwa˝niejszych czynników rozwoju cywilizacyjnego. Wyrazem takiego

przekonania o znaczeniu nauki dla rozwoju spo∏ecznego i gospodarczego jest trak-

towanie jej jako strategicznego sk∏adnika procesu wzrostu konkurencyjnoÊci gospo-

darki Unii Europejskiej w jej nowym kszta∏cie. Uczestnictwo w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni

Badawczej, wobec której spo∏eczeƒstwa Zjednoczonej Europy stawiajà nowe wymagania, jest dla

polskiego Êrodowiska naukowego, a tak˝e dla instytucji dzia∏ajàcych na rzecz polskiej nauki nowym

wyzwaniem. Mamy bowiem ÊwiadomoÊç, ˝e od wk∏adu i znaczenia polskiej nauki w Êwiatowym i eu-

ropejskim systemie, od jakoÊci i innowacyjnoÊci wyników badaƒ polskich uczonych b´dzie zale˝eç

w du˝ym stopniu miejsce Polski, polskiego spo∏eczeƒstwa i gospodarki na Êwiecie, a tak˝e mo˝liwoÊç

spe∏nienia naszych cywilizacyjnych aspiracji. Ta ÊwiadomoÊç nak∏ada na Fundacj´ szczególne zobo-

wiàzanie budowania takich programów dzia∏ania i takich form wspierania nauki polskiej, które od-

powiadajàc na potrzeby polskich uczonych, równoczeÊnie realizowa∏yby najwa˝niejszy cel: osiàgni´-

cie trwa∏ego, znaczàcego miejsca Polski w przestrzeni badawczej Europy.

Rada Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej od 1 wrzeÊnia 2004 roku pracuje w nowym sk∏adzie, ale

nie oznacza to zmiany podstawowych kierunków dzia∏aƒ Fundacji czy te˝ zmiany jej misji. Pragn´

w imieniu Rady podkreÊliç, ˝e w czasie swojej kadencji b´dziemy przede wszystkim przestrzegaç

tej fundamentalnej zasady naszych poprzedników, i˝ wy∏àcznym kryterium podejmowania decyzji

jest obiektywna ocena jakoÊci badaƒ i ich znaczenie dla wk∏adu polskiej nauki w Êwiatowe osiàgni´-

cia badawcze. Chcemy swoimi dzia∏aniami wzmacniaç przekonanie, ˝e ani uprawiana dziedzina na-

uki, ani te˝ charakter instytucji naukowej nie majà zasadniczego znaczenia dla procesu dochodze-

nia do wybitnego osiàgni´cia, odkrycia, które przybli˝a nas do prawdy i zrozumienia Êwiata. Wie-

rzymy, ˝e realizowaniu przez Fundacj´ jej misji towarzyszyç b´dzie nadal aprobata i zaufanie pol-

skiego Êrodowiska naukowego.

Janina Jóêwiak
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Przy próbie podsumowania roku 2004 i jego znaczenia dla Fundacji na Rzecz Na-

uki Polskiej nasuwa si´ refleksja, ˝e by∏ to dla Fundacji pierwszy rok pracy w pe∏ni

stabilnych warunkach po ostatecznym zakoƒczeniu kryzysu, który prze˝ywaliÊmy w latach

1998–2002 w zwiàzku z podatkowym sporem z Urz´dem Kontroli Skarbowej*. 

Dzi´ki polityce przyj´tej przez w∏adze Fundacji kryzys ten praktycznie nie wywar∏ wp∏ywu na

wype∏nianie naszej misji wspierania nauki i realizacj´ corocznych programów dzia∏ania, mia∏ na-

tomiast ogromne znaczenie dla stanu  finansów Fundacji oraz dla jej planów na przysz∏oÊç. Tym

wi´kszà odczuwamy wi´c satysfakcj´ z tego, ˝e jak wskazujà uzyskane w 2004 r. wyniki, skutki fi-

nansowe kryzysu zosta∏y obecnie w pe∏ni przezwyci´˝one. Poniewa˝ trudno to stwierdziç wy∏àcz-

nie na podstawie suchych danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, bez równoczesnego

odniesienia si´ do przesz∏oÊci, w∏aÊciwe b´dzie przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej Fun-

dacji na tle jej dotychczasowej historii.

Historia ta rozpocz´∏a si´ 2 kwietnia 1991 ro-

ku,  gdy na konto Fundacji wp∏yn´∏o 95 mln

PLN, stanowiàcych pozosta∏oÊç Êrodków likwi-

dowanego wtedy Centralnego Funduszu Roz-

woju Nauki i Techniki. W ten sposób powsta∏ jej

fundusz za∏o˝ycielski. Od chwili, gdy jesienià

1992 roku odpowiedzialnoÊç za Fundacj´ prze-

jà∏ kierowany przeze mnie zarzàd, nasza polity-

ka finansowa opiera∏a si´ na dà˝eniu do równo-

wa˝enia wydatków programowych z efektywno-

Êcià oraz bezpieczeƒstwem inwestowania stano-

wiàcego podstaw´ uzyskiwania dochodów na

dzia∏alnoÊç statutowà w przysz∏oÊci. O skutecz-

noÊci tej polityki Êwiadczy fakt, i˝ od chwili swo-

jego powstania a˝ do koƒca roku 2004 Fundacja

przekaza∏a na cele programowe 251,7 mln z∏

(Rys. 1), a jej fundusze w∏asne, wed∏ug bilansu

na koniec roku 2004, uleg∏y potrojeniu, si´gajàc

377,3 mln z∏ (w tym 51,7 mln z∏ uzyskano dodat-

kowo w latach 2002–2004 z prywatyzacji jedno-

osobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa) (Rys. 2). 

List  
Prezesa Zarzàdu

Rys. 2

Rys. 1

* Omawiany by∏ wyczerpujàco w poprzednich Raportach.

Szanowni Paƒstwo,



Sprawa tzw. Êrodków prywatyzacyjnych, o których kilkakrotnie pisa∏em w poprzednich Rapor-

tach, wymaga krótkiego podsumowania, gdy˝ ∏àcznie z funduszem za∏o˝ycielskim stanowià one

wk∏ad Skarbu Paƒstwa do majàtku Fundacji. Otó˝ na poczàtku lutego 2000 roku, w zwiàzku

z rzàdowymi pracami nad nowelizacjà ustawy prywatyzacyjnej pojawi∏a si´ koncepcja, aby 2% ak-

cji prywatyzowanych spó∏ek Skarbu Paƒstwa przekazaç na cele zwiàzane ze wspieraniem nauki

i technologii. Fundacja zgodzi∏a si´ na przyj´cie tych Êrodków, ale pod warunkiem, ˝e nie b´dzie

zmuszona do rozdysponowania ich na zaspo-

kajanie bie˝àcych potrzeb nauki, lecz  zgodnie

ze swoimi zasadami dzia∏ania wydatkowaç b´-

dzie dochody uzyskiwane z tych Êrodków, gdy˝

tylko ten sposób post´powania zapewnia FNP

podstaw´ do realizacji d∏ugofalowych celów

strukturalnych. Tak wi´c, w konsekwencji tych

ustaleƒ, w uchwalonej 29 marca 2000 r. „Usta-

wie o zmianie ustawy o komercjalizacji i pry-

watyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych...”  za-

pisano w art. 1 pkt 3, ˝e 2% akcji prywatyzo-

wanych jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa zostaje przeznaczone, przez wniesienie na ma-

jàtek Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, na cele zwiàzane z rozwojem nauki i technologii. Szaco-

wano, ˝e kwota, którà Fundacja uzyska na tej drodze, b´dzie bliska miliarda z∏otych. 

Przyj´liÊmy t´ decyzj´ jako dowód uznania dla dotychczasowej dzia∏alnoÊci FNP oraz zaufania

do jej gospodarnoÊci i rzetelnoÊci w realizowaniu celów statutowych. Jednak najwyraêniej takie

strukturalne rozwiàzanie mia∏o swoich zdeterminowanych przeciwników, bowiem natychmiast

po wyborach parlamentarnych w 2001 r. i po-

wo∏aniu nowego rzàdu podj´te zosta∏y dzia∏a-

nia zmierzajàce do zmiany dotyczàcego Fun-

dacji zapisu ustawy. W ich wyniku do projektu

„Ustawy o zmianach w organizacji i funkcjo-

nowaniu centralnych organów administracji

paƒstwowej oraz o zmianie niektórych ustaw”

wprowadzono podczas drugiego czytania

w Sejmie poprawki, których istota sprowadza-

∏a si´ do zmiany adresata pochodzàcych z pry-

watyzacji, a przeznaczonych na nauk´ Êrod-

ków: w miejsce Fundacji ich beneficjentem sta∏o si´ Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Tym

samym ograniczono Êrodki podlegajàce wniesieniu na majàtek Fundacji wy∏àcznie do pochodzà-

cych z prywatyzacji rozpocz´tej w dwuletnim okresie pomi´dzy datami wejÊcia w ˝ycie  ustawy

z 29 marca 2000 r. i nowej ustawy, uchwalonej 1 marca  2002 r. 

Na podstawie przytoczonych zapisów ustawowych 24 stycznia 2003 r. minister Skarbu Paƒstwa

przekaza∏ Fundacji pierwszà nale˝nà kwot´ w wysokoÊci 36 695 794,82 z∏. W marcu 2004 r. uka-

za∏ si´ dokument Ministerstwa Skarbu Paƒstwa, z którego wynika∏o, ˝e Fundacja powinna otrzy-
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maç jeszcze kwot´ szacowanà na ponad 136 mln z∏, na co utworzona zosta∏a przez to minister-

stwo odpowiednia rezerwa. W 2004 r. wp∏yn´∏y na konto FNP kolejne transze o ∏àcznej wysoko-

Êci 15 010 690,51 z∏. By∏y to, jak si´ wkrótce okaza∏o, ostatnie wp∏ywy, jakie otrzymaliÊmy z pry-

watyzacji, poniewa˝ kolejna zmiana ustawy, wprowadzona w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r., po-

zbawi∏a nas otrzymanych uprzednio praw, a w kwietniu tego˝ roku minister Skarbu Paƒstwa w pi-

Êmie skierowanym do nas oznajmi∏, ˝e utworzone wczeÊniej z myÊlà o Fundacji rezerwy uleg∏y

rozwiàzaniu. Ostatecznie w ramach dzia∏ania ustawy prywatyzacyjnej Fundacja otrzyma∏a ∏àcz-

nie 51 706 485,33 z∏. Dla tych Êrodków stworzyliÊmy wyodr´bniony fundusz, przeznaczony w ca-

∏oÊci na finansowanie programu „Stypendia krajowe dla m∏odych naukowców”.

Omówione powy˝ej fakty, ukazujàce pochodzenie funduszy stanowiàcych w∏asnoÊç i podstaw´

istnienia Fundacji, nie wyjaÊniajà jednak mechanizmów jej dzia∏ania w zakresie pozyskiwania

Êrodków na cele programowe, które dla wielu osób sà wcià˝ trudne do zrozumienia. Dzieje si´

tak dlatego, ˝e niezale˝ne fundacje dysponujàce w∏asnym funduszem, czyli niedotowane z ze-

wnàtrz, a czerpiàce Êrodki na realizacj´ celów statutowych, takich jak przyznawanie grantów czy

nagród, z dzia∏alnoÊci finansowej opartej o w∏asne zasoby, stanowià wcià˝ rzadkoÊç w polskim

systemie organizacji po˝ytku publicznego. 

Fundacje takie, a do nich nale˝y Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, b´dàc instytucjami non

for profit, oceniane sà – inaczej ni˝ spó∏ki prawa handlowego, dla których w∏aÊciwà kategorià

efektywnoÊci jest wypracowany zysk – po-

przez wysokoÊç nak∏adów przekazanych na

dzia∏alnoÊç statutowà, charakteryzowanà za

pomocà tzw. pay off, czyli stosunku wartoÊci

przyznanych dotacji do wartoÊci funduszy

w∏asnych z koƒca poprzedniego roku. War-

toÊç ta, z wyjàtkiem pierwszego roku dzia∏a-

nia FNP, zawsze przekracza∏a 5% (Rys. 3), co

odpowiada standardom Êwiatowym. W miar´

mo˝liwoÊci, uwarunkowanych g∏ównie sytu-

acjà rynkowà oraz  ciàgle zmieniajàcymi si´

przepisami ustawy podatkowej, a tak˝e stopniem wykorzystania przez beneficjentów przyzna-

wanych przez nas dotacji, staraliÊmy si´ zawsze dà˝yç do utrzymania równowagi pomi´dzy

poziomem wydatków statutowych a akumulowanym zyskiem, tak by w ten sposób kompenso-

waç skutki inflacyjnej deprecjacji funduszy w∏asnych. Nie by∏o to zadanie ∏atwe, bioràc pod

uwag´ zarówno skal´ potrzeb nauki w Polsce, jak i dwucyfrowe wskaêniki inflacji. Osiàgni´-

cie tej równowagi sta∏o si´ mo˝liwe dopiero w ostatnich latach (Rys. 3).

Jak z tego wynika, dochód, który Fundacja wypracowuje, dzielony jest na dwie cz´Êci 

(Rys. 4). Podstawowà jego cz´Êç wydatkujemy na stanowiàcà cel istnienia Fundacji dzia∏alnoÊç

programowà, która – paradoksalnie, ale zgodnie z zasadami rachunkowoÊci – w bilansie wy-

kazywana jest jako strata na dzia∏alnoÊci. Drugà cz´Êç tworzy zysk netto, a wi´c Êrodki niewy-

datkowane w danym roku i przeznaczone na przyrost funduszy w∏asnych, a wi´c na wydatko-

wanie w przysz∏oÊci (Rys. 4). 

Rys. 5



Tak wi´c kategorià, którà nale˝y pos∏ugiwaç si´ przy ocenianiu efektywnoÊci wykorzystania

majàtku Fundacji na rzecz realizowanych celów, nie jest bynajmniej uzyskiwany przez nià zysk

netto (który b´dzie tym wi´kszy, im ni˝sze nak∏ady poniesie Fundacja na dzia∏alnoÊç statutowà,

ale taka polityka by∏aby absurdem), lecz dochód netto zdefiniowany jako suma wydatków ponie-

sionych na dzia∏alnoÊç programowà oraz zysku netto. GdybyÊmy uwzgl´dnili równie˝ koszty ad-

ministracyjne poniesione w zwiàzku z obs∏ugà realizowanych programów, mielibyÊmy do czynie-

nia z dochodem brutto, który lepiej charakteryzuje efektywnoÊç finansowà (warto tutaj wspo-

mnieç, ˝e w odró˝nieniu od praktyki przyj´tej przez wiele innych fundacji, koszty osobowe ob-

s∏ugi programów nie sà przez nas wliczane do kosztów programów, lecz stanowià element kosz-

tów administracyjnych). Odnoszàc wielkoÊç dochodu netto do wielkoÊci funduszy w∏asnych na

koniec poprzedniego roku, mo˝na okreÊliç stop´ dochodowoÊci netto. Wykazuje ona coroczne

zmiany, zale˝ne bezpoÊrednio od sytuacji panujàcej  w danym roku na rynkach finansowych, na

którà majà wp∏yw takie wydarzenia, jak np. spadek stóp procentowych,  przeszacowania na Gie∏-

dzie Papierów WartoÊciowych (co mia∏o miejsce w latach 1998 i 2003) czy te˝ kryzys na rynku ob-

ligacji skarbu paƒstwa (który wystàpi∏ w 2003 r.) oraz inne czynniki zewn´trzne; dlatego nale˝y

jà rozpatrywaç w d∏u˝szych przedzia∏ach czasu (Rys. 5).

Oceniajàc efektywnoÊç zarzàdzania finansami Fundacji, nie mo˝na pominàç wspomnianego na

poczàtku kryzysu wywo∏anego decyzjami

Urz´du Kontroli Skarbowej. Otó˝, UKS uzna∏

w 1998 r., ˝e Êrodki wydatkowane przez funda-

cje na zakup papierów wartoÊciowych podle-

gajà podatkowi dochodowemu od osób praw-

nych, co nie tylko zmusi∏o FNP do zap∏acenia

podatku (wraz z odsetkami) w wysokoÊci rów-

nej 1/3 jej aktywów,  ale równie˝ ograniczy∏o

dochody w sposób zagra˝ajàcy jej dalszemu

istnieniu. Podatek ten  bowiem odebra∏ finan-

sowy sens inwestowaniu w papiery wartoÊcio-

we (w tym równie˝ w obligacje Skarbu Paƒ-

stwa), co spowodowa∏o koniecznoÊç przenie-

sienia ponad po∏owy Êrodków Fundacji na lo-

katy bankowe; tym samym struktura portfela sta∏a si´ nieefektywna dochodowo (Rys. 6). Zarzàd

i Rada Fundacji, bioràc pod uwag´ bie˝àce potrzeby nauki w Polsce, podj´∏y wtedy wspólnie de-

cyzj´ o utrzymaniu dotychczasowego poziomu wydatków statutowych, co w sytuacji malejàcych

dochodów by∏o jednoznaczne z przyzwoleniem na pomniejszanie funduszy w∏asnych. Sprawy te

by∏y omawiane szczegó∏owo w kolejnych edycjach Raportu Rocznego FNP, jak te˝ w listach

otwartych kierowanych do spo∏ecznoÊci naukowej.

Szcz´Êliwie decyzja UKS zosta∏a – w nast´pstwie korzystnego dla Fundacji orzeczenia Sàdu

Najwy˝szego – uchylona i w roku 2002 nies∏usznie pobrane podatki zwrócono jej wraz z odset-

kami, a tym samym poniesione straty zosta∏y wyrównane, ponadto Fundacja mog∏a powróciç  do

aktywnego zarzàdzania swoimi funduszami. Przezwyci´˝enie kryzysu przyczyni∏o si´ stopniowo
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do ustabilizowania naszej sytuacji finansowej, o czym Êwiadczà wyniki uzyskane w 2004 r.: docho-

dowoÊç netto, liczona przy tym bez uwzgl´dnienia wp∏ywów pochodzàcych z prywatyzacji, wynio-

s∏a 7,02%, co brutto stanowi∏o 11,2%. Warto w tym miejscu równie˝ zauwa˝yç, ˝e w roku 2004

uda∏o si´ wreszcie Fundacji po wielu staraniach wywik∏aç z niefortunnych decyzji inwestycyjnych,

poczynionych w pierwszej po∏owie 1992 r. 

Ustabilizowanie sytuacji finansowej Fundacji, które nastàpi∏o w 2004 r., stworzy∏o podstawy do

opracowania przez zarzàd FNP za∏o˝eƒ programowych na nadchodzàce kilka lat, przygotowywa-

nych zazwyczaj na u˝ytek rozpoczynajàcej kadencj´ kolejnej Rady Fundacji.  Po raz pierwszy do-

kument taki przedstawiony zosta∏ przez zarzàd  Radzie Fundacji kadencji 1994–1997. Kolejne

za∏o˝enia programowe – na lata 1998–2000 – zatwierdzi∏a Rada obejmujàca kadencj´ w 1998 r.

Nast´pnych za∏o˝eƒ zarzàd nie by∏ w stanie opracowaç, gdy˝ pod koniec 1999 r., tu˝ przed roz-

pocz´ciem kolejnej kadencji Rady, niepewnoÊç co do dalszych losów Fundacji nie pozwala∏a na

okreÊlanie d∏ugoterminowych perspektyw i zmusza∏a do planowania na krótszy dystans. Mimo to

jednak nie zrezygnowano wtedy z przeprowadzenia wnikliwej analizy dzia∏alnoÊci Fundacji. 

„Za∏o˝enia programowe FNP na lata 2004–2008” przedstawione zosta∏y jesienià 2004 r. do

dyskusji i do zatwierdzenia nowo powo∏anej Radzie Fundacji, sprawujàcej swój mandat od 

1 wrzeÊnia 2004 r. Skróconà wersj´ tego dokumentu zamieszczono w naszej witrynie internetowej. 

W „Za∏o˝eniach...” poddano szczegó∏owej analizie doÊwiadczenia Fundacji w zakresie realiza-

cji jej misji oraz omówiono najwa˝niejsze wyzwania, jakie mogà pojawiç si´ przed w∏adzami Fun-

dacji w najbli˝szych latach w zwiàzku z zachodzàcymi coraz dynamiczniej zmianami w otoczeniu

i sferze dzia∏ania Fundacji po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej. Jednym ze  skutków naszej

akcesji, istotnych dla Êrodowiska naukowego, jest udzia∏ Polski w tworzeniu Europejskiej Prze-

strzeni Badawczej. W dokumencie przedstawiono tak˝e ocen´ realizowanych obecnie przez FNP

programów i projektów oraz wskazano propozycje zmian i nowych dzia∏aƒ w zakresie wspiera-

nia nauki i naukowców w Polsce. Wydaje si´, ˝e w opracowaniu tym w optymalny sposób zrów-

nowa˝one zosta∏y mo˝liwoÊci Fundacji z jej misjà. JesteÊmy przekonani, ˝e w pe∏ni skonsumowa-

ne sà tam nabyte dotàd doÊwiadczenia oraz uwzgl´dniona znakomita wi´kszoÊç zaleceƒ, uwag

i postulatów, które skierowa∏y do nas zarówno ˝yczliwe, jak i niech´tne Fundacji osoby. „Za∏o-

˝enia programowe...” stanowiç b´dà mog∏y zatem u˝yteczny punkt odniesienia czy swoisty dro-

gowskaz dla nowego Zarzàdu, który przejmie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r. odpowiedzialnoÊç za

przysz∏oÊç Fundacji. 

Dobrze si´ zatem sta∏o, ˝e Fundacja wchodzi w ten wa˝ny dla nauki w Polsce czas uporzàdko-

wana i wzmocniona finansowo, a mam nadziej´, ˝e równie˝ dobrze przygotowana do czekajàcych

jà nowych zadaƒ i wyzwaƒ. 

Maciej W. Grabski
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Dzia∏alnoÊç 
programowa Fundacji
SpoÊród  kilkunastu programów, realizowanych w 2004 r., dwa najwi´ksze konkursy sta∏e –

Nagroda FNP i „Subsydia profesorskie” – adresowano do naukowców indywidualnych, 

z dziewi´ciu programów stypendialnych dwa przeznaczono dla naukowców zagranicznych.

Pozosta∏e dziewi´ç programów wieloletnich obejmowa∏o m.in. wspieranie warsztatów

naukowych, subwencjonowanie wydawnictw oraz wspieranie transferu technologii. 

Na dzia∏alnoÊç programowà wydatkowano w roku sprawozdawczym kwot´ 21,6 mln z∏.

Oto wydatki statutowe w roku 2004:

PROGRAMY BIE˚ÑCE (tys. z∏)

Nagroda FNP 540

Subsydia profesorskie 3 516

Stypendia krajowe dla m∏odych naukowców 3 939

Stypendia zagraniczne dla doktorów 2 253

Stypendium  w SSEES 80

Granty wspomagajàce dla stypendystów po sta˝ach zagranicznych 256

Krajowe stypendia wyjazdowe 113

Stypendia konferencyjne 600

Stypendia na kwerendy za granicà 628

Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce 370

Stypendium im. A. von Humboldta 259

Program NESTOR 143

Program MILAB 4 484

Program SUBIN 1 357

Program BIOS 658

Program TECHNE 980

Program WYDAWNICTWA 278

Program MONOGRAFIE 641

Program TRANSLACJE 45

Konferencje FNP 148

Eksploratorium Integracji Europejskiej 114

Sk∏adki wspierajàce dla towarzystw naukowych i Nagroda im. G. Bia∏kowskiego 52

Pozosta∏a dzia∏alnoÊç statutowa 20

PROGRAMY Z LAT UBIEG Y̧CH

Program CERBER 130

RAZEM 21 604
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Nagrody i stypendia

NAGRODA FNP
W 2004 r. Fundacja po raz trzynasty przyzna∏a coroczne nagrody polskim uczonym za wybitne

osiàgni´cia i odkrycia naukowe, które zapewniajà Polsce miejsce w nauce Êwiatowej i wnoszà

zauwa˝alny wk∏ad w ˝ycie duchowe i post´p cywilizacyjny naszego kraju. Ta indywidualna

nagroda, uznawana za najpowa˝niejszà nagrod´ naukowà w Polsce, przyznawana jest 

w czterech g∏ównych dziedzinach nauki. Jej wysokoÊç w 2004 r. wynios∏a 100 tys. z∏ brutto. 

Laureatami zostali:

w dziedzinie nauk humanistycznych i spo∏ecznych 
• prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za

badania b´dàce próbà teorii i interpretacji procesów transformacji wspó∏czesnej Polski 
i Êwiata, przedstawione w ksià˝kach Postkomunizm (2001) oraz W∏adza globalizacji (2003);

w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych 
• prof. dr hab. n. med. Janusz Limon z Katedry Biologii i Genetyki Akademii Medycznej 

w Gdaƒsku za wybitny wk∏ad w rozwój cytogenetycznych metod diagnozowania
nowotworów z∏oÊliwych;

w dziedzinie nauk Êcis∏ych 
• prof. dr hab. Wojciech J. Stec z Centrum Badaƒ Molekularnych i Makromolekularnych

Polskiej Akademii Nauk w ¸odzi za otrzymanie nowych biologicznie czynnych zwiàzków 
o du˝ym potencjale terapeutycznym za pomocà oryginalnej, opracowanej przez siebie
metody syntezy tiofosforanowych analogów DNA;

w dziedzinie nauk technicznych 
• prof. dr hab. in˝. Krzysztof Matyjaszewski z Wydzia∏u Chemii Carnegie Mellon University

(USA) oraz z Centrum Badaƒ Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii
Nauk w ¸odzi za odkrycie nowych metod kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej 
i zastosowanie tych metod w przemyÊle.

SUBSYDIA PROFESORSKIE
Trzyletnie znaczàce subsydia finansowe na intensyfikowanie ju˝ prowadzonych prac lub

podejmowanie nowych kierunków badaƒ przyznawane sà co rok przez Fundacj´ 15 wybitnym

uczonym z okreÊlonego obszaru nauki. Laureaci wy∏aniani sà w drodze kilkustopniowego

zamkni´tego konkursu.

Celem programu jest wsparcie tych uczonych, którzy potrafià skutecznie ∏àczyç prac´

naukowà z kszta∏ceniem m∏odej kadry. W odró˝nieniu od typowych grantów, program ten nie

zobowiàzuje beneficjentów do realizowania z góry okreÊlonego szczegó∏owego programu

badawczego. Umo˝liwia to uczonym zarówno kontynuacj´ dotychczas prowadzonych badaƒ,

jak i podj´cie nowego kierunku poszukiwaƒ. 

Siódma edycja konkursu w roku 2004 obejmowa∏a nauki przyrodnicze i medyczne. Ka˝dy 

z 15 laureatów otrzymywaç b´dzie trzyletnie subsydium po 80 tys. z∏ rocznie. 

Oto lista laureatów konkursu:



14

RAPORT ROCZNY 2004

prof. dr hab. Ryszard Adamiak
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznaƒ

Struktura literowego RNA HIV-2 i jej dost´pnoÊç dla
specyficznej degradacji wed∏ug mechanizmu RNA
i w Êwietle terapii AIDS

prof. dr hab. Jan Albrecht
Instytut Medycyny DoÊwiadczalnej i Klinicznej PAN,
Warszawa

Hamowanie transportu glutaminy jako potencjalna
metoda terapii glejaków z∏oÊliwych

prof. dr hab. Stanis∏aw Cebrat
Uniwersytet Wroc∏awski, Wydzia∏ Nauk Przyrodniczych

Poszukiwanie mechanizmów ewolucyjnych metodami
bezpoÊrednich analiz porównawczych genomów 
oraz symulacji komputerowych

prof. dr hab. n. med. Stefan Ch∏opicki
Collegium Medicum UJ, Katedra Farmakologii

Farmakologia Êródb∏onka w niewydolnoÊci krà˝enia 
i w mia˝d˝ycy

prof. dr hab. Czes∏aw Cierniewski
Uniwersytet Medyczny, ¸ódê,  Wydzia∏ Nauk 
o Zdrowiu

Wspó∏dzia∏anie receptorów integrynowych z elementami
uk∏adu fibrynolizy podczas adhezji i migracji komórek 
w procesie angiogenezy

prof. dr hab. Bo˝ena Kamiƒska-Kaczmarek
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN, Warszawa

Nowe farmakologiczne induktory Êmierci komórek
nowotworowych – od mechanizmu dzia∏ania do próby
terapii

prof. dr hab. Pawe∏ Kisielow
Instytut Immunologii i Terapii DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw

Poszukiwanie, identyfikacja i charakterystyka nowych
genów zmieniajàcych ekspresj´ podczas dojrzewania 
i selekcji limfocytów T w grasicy oraz poznawanie ich
roli, przede wszystkim w uk∏adzie odpornoÊciowym

prof. dr hab. Igor Konieczny
Uniwersytet Gdaƒski i Akademia Medyczna
w Gdaƒsku, Mi´dzyuczelniany Wydzia∏ Biotechnologii

Plazmidy w komórkach bakterii – molekularne 
mechanizmy replikacji i utrzymywania

prof. dr hab. Jan Koz∏owski
Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Nauk o Ârodowisku

Ewolucja strategii ˝yciowych – teoria i jej weryfikacja

prof. dr hab. Jacek Kuênicki
Mi´dzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej 
i Komórkowej, Warszawa

Metabolizm beta-kateniny w zdrowiu i chorobie

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiƒski
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, 
Mi´dzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych

Obni˝enie ryzyka raka piersi i jajnika u nosicielek
mutacji genu BRCA1 poprzez suplementacj´ diety 
selenem

prof. dr hab. Ryszard Oliƒski
Akademia Medyczna w Bydgoszczy, Wydzia∏ Farmacji

Uszkodzenia oksydacyjne DNA i czynniki wp∏ywajàce 
na ich usuwanie jako potencjalne markery ryzyka 
i przebiegu choroby nowotworowej. Znaczenie diety,
tempa metabolizmu i glikozylazy OGG1 w procesie
kszta∏towania poziomu oksydacyjnych uszkodzeƒ DNA

prof. dr hab. med. Jerzy Ostrowski
Centrum Medyczne Kszta∏cenia Podyplomowego, Warszawa 

Genomika i proteomika w poszukiwaniu nowych testów
diagnostycznych i predykcyjnych w onkologii

prof. dr hab. Jan Potempa
Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏ Biotechnologii

Bakteryjne enzymy proteolityczne jako czynniki 
wirulencji i cel terapii antyinfekcyjnej z zastosowaniem
ich specyficznych inhibitorów

prof. dr hab. med. Adam Torbicki
Instytut Gruêlicy i Chorób P∏uc, Warszawa

Prace nad rozpoznawaniem, znaczeniem prognostycznym
oraz zapobieganiem post´pujàcego uszkodzenia 
miocytów prawej komory w nadciÊnieniu p∏ucnym



Laureaci 
Nagrody FNP 2004 
(od lewej): 
profesorowie 
Krzysztof Matyjaszewski, 
Wojciech J. Stec, 
Jadwiga Staniszkis, 
Janusz Limon.

Prof. Krzysztof
Matyjaszewski odbiera

gratulacje 
od Ministra Nauki 

i Informatyzacji 
prof. Micha∏a Kleibera.

Laureatka 
Nagrody FNP 
prof. Jadwiga
Staniszkis 
z prof. Maciejem
W. Grabskim 
i prof. Janinà
Jóêwiak.

á

á

á

NAGRODY FNP

Z UROCZYSTOÂCI
WR¢CZENIA NAGRÓD
FNP NA ZAMKU
KRÓLEWSKIM, 
GRUDZIE¡ 2004.
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Stypendysta

Dziedzina 

Instytucja

mgr Maria Aluchna
nauki o zarzàdzaniu
Szko∏a G∏ówna Handlowa

mgr Iwona Anusiewicz
chemia
Uniwersytet Gdaƒski

dr Dobrochna Bach-Golecka
prawo
Uniwersytet Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego,
Warszawa

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

dr Adam Bednorz
fizyka
Uniwersytet Warszawski

dr Marek Bodnar
matematyka
Uniwersytet Warszawski

dr Justyna Brasuƒ
chemia
Akademia Medyczna 
we Wroc∏awiu

mgr Tomasz Brodzicki
ekonomia
Uniwersytet Gdaƒski

dr Bartosz Bro˝ek
prawo
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr B∏a˝ej Brzostek
historia
Uniwersytet Warszawski

mgr Tamara Brzostowska-
-Tereszkiewicz
literaturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

dr n. med. Szymon Brzósko
medycyna
Akademia Medyczna 
w Bia∏ymstoku

dr Dariusz Buraczewski
matematyka
Uniwersytet Wroc∏awski

mgr Ma∏gorzata Chojak
chemia
Uniwersytet Warszawski

mgr Roman Chymkowski
literaturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

mgr Honorata Czapiƒska
biochemia
Uniwersytet Wroc∏awski

mgr Piotr Czerski
biologia medyczna
Akademia Medyczna 
w Poznaniu

mgr in˝. Tomasz
Czyszanowski
elektronika
Politechnika ¸ódzka

dr in˝. Magdalena Dudek
in˝ynieria materia∏owa
Akademia Górniczo-Hutnicza

dr n. med. Tomasz Dziedzic
medycyna
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego

mgr Krystian Eitner
chemia
Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza 

mgr ¸ucja Fostowicz-Frelik
geologia
Instytut Paleobiologii PAN,
Warszawa

mgr Jerzy Franczak
literaturoznawstwo
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Marcin Gawrycki
nauki o polityce
Uniwersytet Warszawski

mgr Rafa∏ Gieleciak
chemia
Uniwersytet Âlàski

dr Monika Glinkowska
biochemia
Uniwersytet Gdaƒski

dr Micha∏ Marek
Godlewski
weterynaria
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego

mgr Maciej Górny
historia
Instytut Historii PAN,
Warszawa

STYPENDIA KRAJOWE DLA M¸ODYCH NAUKOWCÓW
Sà to roczne stypendia dla najzdolniejszych m∏odych naukowców (w wieku do 30 lat) z dorob-

kiem udokumentowanym publikacjami. Co roku otrzymuje je ok. 100 osób. Od edycji 2001 r.

stypendyÊci majà mo˝liwoÊç ubiegania si´ o przed∏u˝enie stypendium na drugi rok. 

Konkurs w 2004 roku odbywa∏ si´ po raz dwunasty. Bra∏o w nim udzia∏ 747 kandydatów;  przy-

znano  103 roczne stypendia, ka˝de w wysokoÊci 20 tys. z∏ (zwolnionych od podatku dochodo-

wego). JednoczeÊnie dokonano przed∏u˝enia na drugi rok 86 stypendiów z roku poprzedniego.

Oto lista laureatów XII edycji konkursu:
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mgr Marcin Grotthuss
biochemia
Instytut BioInfoBank, Poznaƒ

dr Renata Jach
geologia
Uniwersytet Jagielloƒski

dr Micha∏ Jank
weterynaria
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego

mgr in˝. Ewa Jankowska
in˝ynieria materia∏owa
Politechnika Poznaƒska

dr Karol Kacprzak
chemia
Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza

dr Wojciech Kamysz
farmaceutyka i farmakologia
Akademia Medyczna, Gdaƒsk

dr El˝bieta Kierzek
chemia
Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN, Poznaƒ

dr Piotr Kimla
nauki o polityce
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Sebastian Komorowski
biologia
Uniwersytet Warszawski

dr in˝. Maciej Komosiƒski
informatyka
Politechnika Poznaƒska

dr Katarzyna 
KoÊcielska-Kasprzak
biochemia
Akademia Medyczna,
Wroc∏aw

dr in˝. Piotr Kozakowski
telekomunikacja
Politechnika Gdaƒska

mgr Artur Kr´˝el
chemia
Uniwersytet Wroc∏awski

mgr in˝. Robert Kudrawiec
fizyka
Politechnika Wroc∏awska

dr Eliza Kwiatkowska
biologia medyczna
Akademia Medyczna 
w Poznaniu

mgr in˝. 
Jacek Kwiatkowski
elektronika
Wojskowa Akademia
Techniczna

dr Marcin Kwit
chemia
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

mgr in˝. 
Anna Lewandowska
ekologia
Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu

dr in˝. Pawe∏ Licznar
in˝ynieria Êrodowiskowa
Akademia Rolnicza 
we Wroc∏awiu

mgr Tomasz ¸abuz
geografia
Uniwersytet Szczeciƒski

lek. med. Maciej ¸azarczyk
medycyna
Akademia Medyczna 
w Warszawie

dr Wojciech Macyk
chemia
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr in˝. 
Robert Malinowski
biotechnologia
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego

dr Krzysztof Markowicz
geofizyka
Uniwersytet Warszawski

dr Andrzej Mazur
biologia
Uniwersytet Marii 
Curie-Sk∏odowskiej

mgr Dagmara M´drala
nauki o ˝ywieniu
Akademia Rolnicza 
w Szczecinie

mgr Piotr Mikiewicz
socjologia
Uniwersytet 
Miko∏aja Kopernika

mgr Piotr Mikuli
prawo
Uniwersytet Jagielloƒski

dr Wioletta Nawrot
ekonomia
CASE Fundacja Naukowa,
Warszawa

mgr Lech Nijakowski
socjologia
Uniwersytet Warszawski

lek. med. Dominika Nowis
medycyna
Wojskowy Instytut Medyczny,
Warszawa

dr Mateusz Oleksy
filozofia
Uniwersytet ¸ódzki

mgr Patryk Oleszczuk
agronomia
Akademia Rolnicza w Lublinie

dr Agnieszka Orzelska
nauki o polityce
Instytut Studiów Politycznych
PAN, Warszawa

dr Andrzej Pacak
biologia
Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza

mgr Sebastian Pawlus
fizyka
Uniwersytet Âlàski

mgr Jan Piwowarski
biologia
Uniwersytet Warszawski

dr Olga P∏aszczewska
literaturoznawstwo
Uniwersytet Jagielloƒski

dr in˝. Pawe∏ Pohl
chemia
Politechnika Wroc∏awska

dr Agnieszka Polit
biochemia
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Piotr Przybylski
chemia
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

lek. med. Dominik Rachoƒ
medycyna
Akademia Medyczna 
w Gdaƒsku

mgr in˝. Norbert Radek
budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Âwi´tokrzyska

dr Maciej Radziejewski
matematyka
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

dr n. med. Rafa∏ Rola
medycyna
Akademia Medyczna 
w Warszawie

mgr Rafa∏ Ró˝alski
biologia medyczna
Akademia Medyczna 
w Bydgoszczy
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mgr Tadeusz Ruzikowski
historia
Instytut Pami´ci Narodowej,
Warszawa

mgr Ma∏gorzata Rzychoƒ
biochemia
Uniwersytet Jagielloƒski

dr in˝. Bartosz Sawicki
elektrotechnika
Politechnika Warszawska

dr Monika S∏omiƒska-
-Wojewódzka
biochemia
Uniwersytet Gdaƒski

mgr Marcin Sobczak
geografia
Uniwersytet Warszawski

lek. med. Katarzyna Stolarz
medycyna
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego

lek. med. Maria Styczyƒska
medycyna
Instytut Medycyny
DoÊwiadczalnej i Klinicznej
PAN, Warszawa

dr Piotr Suder
biochemia
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Ewa Syska
historia
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

dr Rafa∏ Syska
nauki o sztuce
Uniwersytet Jagielloƒski

dr Mariusz Szabelski
chemia
Uniwersytet Gdaƒski

mgr Wojciech Szczepanik
chemia
Uniwersytet Wroc∏awski

mgr Izabela Szczerbal
zootechnika
Akademia Rolnicza 
w Poznaniu

mgr in˝. Roman Szewczyk
budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Warszawska

dr Adam Szyszka
ekonomia
Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu

mgr Anna Tarwacka
prawo
Uniwersytet Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego,
Warszawa

mgr Piotr Tereszkiewicz
prawo
Uniwersytet Jagielloƒski

dr Agnieszka Torzewska
biologia
Uniwersytet ¸ódzki

mgr Piotr Wasylczyk
fizyka
Uniwersytet Warszawski

mgr in˝. Tomasz
Wejrzanowski
in˝ynieria materia∏owa
Politechnika Warszawska

dr Andrzej Wereszczyƒski
fizyka
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr in˝. 
Wojciech Witkowski
budownictwo
Politechnika Gdaƒska

dr in˝. Rafa∏ Wróbel
elektrotechnika
Politechnika Opolska

mgr Ada Wróblewska
ekologia
Uniwersytet w Bia∏ymstoku

dr n. med. Piotr Wysocki
medycyna
Akademia Medyczna 
w Poznaniu

dr Tomasz Zaleski
fizyka
Instytut Niskich Temperatur 
i Badaƒ Strukturalnych PAN,
Wroc∏aw

dr Micha∏ Zwierzykowski
historia
Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza

mgr Jaros∏aw èra∏ka
archeologia
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Monika ˚ó∏koÊ
literaturoznawstwo
Uniwersytet Gdaƒski

KRAJOWE STYPENDIA WYJAZDOWE
Przyznawane sà m∏odym naukowcom (do 35 lat) ze stopniem doktora na kilkumiesi´czny wy-

jazd do innego oÊrodka naukowego w Polsce. Program ma sprzyjaç zwi´kszaniu mobilnoÊci

kadry naukowej, wymianie poglàdów i pomys∏ów, nawiàzywaniu wspó∏pracy pomi´dzy ró˝ny-

mi oÊrodkami badawczymi. W uzasadnionych przypadkach stypendium mo˝e byç przed∏u˝o-

ne na okres do 3 miesi´cy. Na podstawie oceny nades∏anych 16 wniosków przyznano 9 stypen-

diów, ka˝de w wysokoÊci 3,5 tys. z∏ miesi´cznie. 

Stypendia otrzymali:
• dr Konrad Bia∏ecki z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na sta˝ w Instytu-

cie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;
• dr Ma∏gorzata Dajnowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu w Bia∏ymstoku na sta˝ w Instytucie

Historii PAN w Warszawie;
• dr Jadwiga Daszyƒska-Daszkiewicz z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wroc∏awskiego

na sta˝ w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie;



STYPENDIA FNP

Z UROCZYSTOÂCI
WR¢CZENIA STYPENDIÓW
M¸ODYM NAUKOWCOM
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM, 
MARZEC 2004.

á
á

Podzi´kowanie w imieniu
stypendystów sk∏ada Tamara
Brzostowska-Tereszkiewicz 
z UW.

Gratulacje sk∏ada stypendyÊcie
prof. M. W. Grabski, 
w g∏´bi prof. J. S∏awiƒski.

Jedna z najm∏odszych
uczestniczek uroczystoÊci 
podczas pocz´stunku.

á
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• dr Jerzy Gàsowski z Katedry Chorób Wewn´trznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagielloƒskie-
go na sta˝ w Katedrze NadciÊnienia T́ tniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdaƒsku;

• dr Monika Motak z Wydzia∏u Paliw i Energii AGH na sta˝ na Wydziale Chemii Uniwersytetu
Miko∏aja Kopernika;

• dr Marcin Piàtek z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie na sta˝e w Zak∏adzie Sys-
tematyki i Geografii RoÊlin Uniwersytetu Warszawskiego i w Muzeum Przyrodniczym Uniwersy-
tetu Wroc∏awskiego;

• dr Beata St´pieƒ z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego na sta˝ na Wydziale Fizyki
i Chemii Uniwersytetu ¸ódzkiego;

• dr Kazimierz Wi´ski z Zak∏adu Biologii Ryb Akademii Rolniczej w Szczecinie na sta˝ w Zak∏a-
dzie Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego;

• dr Krzysztof Zborowski z Zak∏adu Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Jagielloƒskiego na sta˝
w Pracowni Krystalochemii Uniwersytetu Warszawskiego.

STYPENDIA ZAGRANICZNE DLA M¸ODYCH DOKTORÓW
Stypendia te umo˝liwiajà m∏odym polskim uczonym (do 35 lat) odbycie podoktorskich sta˝y

(od 6 do 12 miesi´cy) w najlepszych oÊrodkach naukowych Êwiata. WysokoÊç stypendiów od-

powiada wysokoÊci stypendiów postdoc, przyznawanych w zagranicznych placówkach.

Od 2004 r. stypendystom pozostajàcym w zwiàzku ma∏˝eƒskim Fundacja przyznaje tak˝e do-

datek rodzinny w wysokoÊci 500 euro miesi´cznie.

Poczàwszy od 2004 r., na mocy porozumienia zawartego mi´dzy FNP a Polsko-Amerykaƒskà

Komisjà ds. Nauki i Technologii jedno ze stypendiów jest finansowane z niewykorzystanych

Êrodków funduszu „Maria Sk∏odowska-Curie Joint Fund II”. Stypendium to, noszàce imi´

Marii Sk∏odowskiej-Curie, przeznaczone jest dla kandydata z dziedziny nauk Êcis∏ych, przy-

rodniczych lub technicznych na odbycie sta˝u w wyró˝niajàcym si´ oÊrodku naukowym 

w Stanach Zjednoczonych. 

Do 15. edycji konkursu wp∏yn´∏o 90 wniosków. W rezultacie procedury konkursowej przyzna-

no 16 stypendiów na sta˝e zagraniczne. Otrzymali je:
• dr Ma∏gorzata Graca z Instytutu Chemii Fizycznej PAN na roczny sta˝ w Frederick Seitz Materials

Research Laboratory, University of Illinois w Urbana-Champaign, USA; 
• dr Ewa Anita Jankowska z Zak∏adu Antropologii PAN oraz z Kliniki Kardiologii Wojskowego

Szpitala Klinicznego we Wroc∏awiu na roczny sta˝ w National Heart & Lung Institute, Imperial
College London, Anglia; 

• dr Piotr Koprowski z Instytutu Biologii DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie na
roczny sta˝ w Department of Molecular and Cell Biology, University of California w Berkeley, USA; 

• dr Marek Kornat z Instytutu Historii PAN w Warszawie na pó∏roczny sta˝ w l’∑Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales CNRS w Pary˝u; 

• dr Zbigniew Ma∏olepszy z Wydzia∏u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego w Sosnowcu na pó∏-
roczny sta˝ w Minnesota Geological Survey, University of Minnesota, USA;

• dr Magdalena Markowska z Wydzia∏u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na roczny sta˝
w The Feinberg School of Medicine, Northwestern University w Chicago, USA; 

• dr Natalia Marska z Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych i Zarzàdzania Uniwersytetu Szczeciƒskiego
na roczny sta˝ w Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute
we Florencji, W∏ochy; 
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• dr Tomasz Osiejuk z Wydzia∏u Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na roczny sta˝
w Cornell University w Nowym Jorku, USA oraz w Université Paris Sud-Orsay, Francja; 

• dr Borys OÊmia∏owski z Wydzia∏u Technologii i In˝ynierii Chemicznej Akademii Techniczno-
-Rolniczej w Bydgoszczy na roczny sta˝ w Organisch-Chemisches Institut, Universität Zürich,
Szwajcaria;

• dr Katarzyna Pernal z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczeciƒskiego na 8-miesi´czny sta˝ w De-
partment of Chemistry, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia;

• dr Rafa∏ Stroiƒski z Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na 7-miesi´cz-
ny sta˝ w Stanford Law School, USA;

• dr Ma∏gorzata Szeroczyƒska z Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na
roczny sta˝ w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Fryburgu,
Niemcy;

• dr Katarzyna Âledziewska z Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na
roczny sta˝ w School of Economics, University of Nottingham, Anglia;

• dr Tomasz Zaleski z Instytutu Niskich Temperatur i Badaƒ Strukturalnych PAN we Wroc∏awiu na
8-miesi´czny sta˝ w Department of Physics, University of Illinois w Urbana-Champaign, USA;

• dr Anna Zawisza z Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej Uniwersytetu ¸ódzkiego na rocz-
ny sta˝ w Université Claude-Bernard Lyon 1, Francja.

Stypendium finansowane ze Êrodków „Maria Sk∏odowska-Curie Joint Fund II” otrzyma∏ dr Artur
Czupryn z Instytutu Biologii DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie na roczny sta˝
w Harvard Center of Nervous System Repair, Harvard Medical School w Bostonie, USA. Ponad-
to dwu stypendystom z 2003 r.: dr. Adamowi Opalskiemu z Wydzia∏u Prawa i Administracji UW
oraz dr. Piotrowi Tryjanowskiemu z Instytutu Biologii Ârodowiskowej UAM przed∏u˝ono – na ich
wniosek – 6-miesi´czne sta˝e zagraniczne do 12 miesi´cy.

GRANTY WSPOMAGAJÑCE
Od 2001 r. stypendyÊci po powrocie ze sta˝u zagranicznego do Polski mogà ubiegaç si´ o grant

wspomagajàcy w wysokoÊci do 40 tys. z∏, który ma umo˝liwiç im doposa˝enie lub unowocze-

Ênienie ich warsztatów badawczych. W 2004 roku grant taki uzyska∏o 10 osób:
dr Katarzyna Braszczyƒska-Malik z Politechniki Cz´stochowskiej,
dr Irena Fryc z Politechniki Bia∏ostockiej,
dr Joanna Karbowska z Akademii Medycznej w Gdaƒsku,
dr Grzegorz Litwinienko z Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Franciszek Longchamps de Bérier z Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Piotr Matyjasiak z Centrum Badaƒ Ekologicznych PAN,
dr Agnieszka Nogal z Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Robert WiÊniewski z Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Rafa∏ Wróbel z Politechniki Opolskiej.

STYPENDIA NA KWERENDY ZA GRANICÑ
Ten program stypendialny umo˝liwia naukowcom realizujàcym oryginalne prace badawcze

kilkumiesi´czne wyjazdy do zagranicznych bibliotek i archiwów na przeprowadzenie kwerend,

jakich wymagajà ich badania. W tej edycji konkursu przyznano 22 stypendia. Lista beneficjen-

tów poni˝ej.
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Stypendysta

Instytucja

Miejsce kwerendy

Kwota stypendium

dr Arkadiusz Adamczyk
Akademia Âwi´tokrzyska, 
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
LONDYN

3100 GBP

dr Krzysztof Czajkowski
Akademia im. J. D∏ugosza 
w Cz´stochowie
KIJÓW

2500 euro

prof. Miros∏aw Dymarski
Uniwersytet Wroc∏awski
LONDYN

1800 GBP

dr Marek Ferenc
Uniwersytet Jagielloƒski
SANKT PETERSBURG

2500 euro

dr Jerzy Gordziejew
Biblioteka Naukowa PAU 
i PAN w Krakowie
WILNO

6600 euro

dr Pawe∏ Gut
Archiwum Paƒstwowe 
w Szczecinie
BERLIN

3600 euro

dr Irena Huk
Uniwersytet Warszawski
LWÓW

5500 euro

dr hab. Izabela Jaruzelska
Uniwersytet Warszawski
JEROZOLIMA

4400 euro

dr Robert K∏osowicz
Uniwersytet Jagielloƒski
WASZYNGTON

5800 USD

dr Dariusz Libionka
Instytut Historii PAN,
Warszawa
LONDYN

1800 GBP

dr Krzysztof Marchlewicz
Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza
PARY˚

2500 euro

dr Monika Milewska
Instytut Filozofii i Socjologii
PAN, Warszawa
PARY˚

6600 euro

prof. Eugeniusz Mironowicz
Uniwersytet w Bia∏ymstoku
BRZEÂå, LWÓW

4400 euro

dr Adam Per∏akowski
Uniwersytet Jagielloƒski
DREZNO

4400 euro

prof. Krzysztof Pilarczyk
Uniwersytet Jagielloƒski
JEROZOLIMA

4400 euro

dr Dariusz Rolnik
Uniwersytet Âlàski
WILNO

4400 euro

dr Danuta Sosnowska
Uniwersytet Warszawski
PRAGA

2500 euro

dr Adam Szot
Archiwum Archidiecezjalne 
w Bia∏ymstoku
WILNO

4400 euro

dr Joanna Talbierska
Uniwersytet Warszawski
AMSTERDAM,
SZTOKHOLM,
KOPENHAGA 

4400 euro

dr Tomasz Waliszewski
Uniwersytet Warszawski
PARY˚, LYON 

2500 euro

dr Andrzej ˚bikowski
˚ydowski Instytut Historyczny,
Instytut Pami´ci Narodowej
LONDYN

1800 GBP

dr Piotr ˚urek
Akademia Techniczno-
-Humanistyczna 
w Bielsku-Bia∏ej
MOSKWA, 
SANKT PETERSBURG

2500 euro

STYPENDIA KONFERENCYJNE
Przyznawane sà na dofinansowanie kosztów udzia∏u polskich naukowców (w wieku do 40 lat)

w mi´dzynarodowych konferencjach, sympozjach i kongresach. Program, finansowany 

w ca∏oÊci przez FNP, realizowany jest przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

W kolejnych 4 edycjach programu w roku 2004 stypendia te otrzyma∏o 170 osób, wymienio-

nych na za∏àczonym wykazie. 
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Stypendysta

Instytucja

Miejsce konferencji

Dotacja w z∏otych

Jacek Abramczyk
Politechnika Rzeszowska
FRANCJA

3000

Joanna Arszyƒska
Uniwersytet 
Miko∏aja Kopernika
FRANCJA

2300

Monika Badura
Uniwersytet Gdaƒski
HISZPANIA

2000

Robert Balas
Szko∏a Wy˝sza Psychologii
Spo∏ecznej, Warszawa
BELGIA

1500

Joanna Bandrowicz-Piku∏a
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej
im. M. Nenckiego PAN,
Warszawa
WIELKA BRYTANIA

3500

Marcin Barczyƒski
Uniwersytet Jagielloƒski
HISZPANIA

3500

Anna Baturo
Akademia Techniczno-
-Rolnicza w Bydgoszczy
W¸OCHY

3000

Artur Bednarkiewicz
Instytut Niskich Temperatur 
i Badaƒ Strukturalnych PAN,
Wroc∏aw
SZWAJCARIA

3000

Piotr B´bas
Uniwersytet Warszawski
AUSTRALIA

3000

Damian B´ben
Politechnika Krakowska
USA

4000

Aldona Bieniek
Instytut Botaniki 
im. W. Szafera PAN, Kraków
NIEMCY

1500

Tomasz B∏asiak
Uniwersytet Jagielloƒski
PORTUGALIA

3000

Tomasz Boczar
Politechnika Opolska
NIEMCY

2000

Piotr Braƒski
Instytut Farmakologii PAN,
Kraków
PORTUGALIA

3500

Justyna Brasuƒ
Akademia Medyczna 
we Wroc∏awiu
NIEMCY

3000

Ryszard Buczyƒski
Uniwersytet Warszawski
USA

4000

Monika Bukaciƒska
Centrum Badaƒ
Ekologicznych PAN,
Dziekanów LeÊny
FINLANDIA

3000

Franciszek Burdan
Akademia Medyczna 
w Lublinie
JAPONIA

5000

Przemys∏aw Bursztyka
Uniwersytet Warszawski
SZWECJA

1500

Robert Piotr Bycul
Politechnika Bia∏ostocka
NIEMCY

1500

Przemys∏aw Charzyƒski
Uniwersytet 
Miko∏aja Kopernika
ROSJA

1700

Roksana Chowaniec
Uniwersytet Warszawski
KANADA

3200

Agnieszka Chrobak
Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw
CZECHY

2000

Iwona Ciereszko
Uniwersytet w Bia∏ymstoku
CHINY

5000

S∏awomir Ciesielski
Uniwersytet Warmiƒsko-
-Mazurski w Olsztynie
CHINY

5000

Micha∏ CieÊla
Uniwersytet Jagielloƒski
S¸OWENIA

3000

Roman CieÊlak
Szko∏a Wy˝sza Psychologii
Spo∏ecznej, Warszawa
HOLANDIA

3500

Grzegorz Czapski
Instytut Medycyny DoÊwiadczal-
nej i Klinicznej PAN, Warszawa
FRANCJA

2000

Piotr Czerski
Akademia Medyczna 
w Poznaniu
IRLANDIA

2500

Rafa∏ Dankowski
Akademia Medyczna 
w Poznaniu
GRECJA

2200

Wit Derkowski
Politechnika Krakowska
HOLANDIA

2500

Paulina Dominiak
Uniwersytet Warszawski
USA

4000

Krzysztof Dom˝alski
Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, Warszawa
BELGIA

1000

Magdalena Dudkowska
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej
im. M. Nenckiego PAN,
Warszawa
W¸OCHY

2700

Mariusz Dudziak
Politechnika Âlàska
NIEMCY

2000
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Tomasz Dziedzic
Uniwersytet Jagielloƒski
HISZPANIA

3500

Beata Dziubiƒska
Uniwersytet Jagielloƒski
BRAZYLIA

4000

Wojciech Dzwolak
Centrum Badaƒ
WysokociÊnieniowych PAN,
Warszawa
BRAZYLIA

4500
.
Joanna Ejdys
Politechnika Bia∏ostocka
WIELKA BRYTANIA

2000

Ma∏gorzata 
Fajkowska-Stanik
Szko∏a Wy˝sza Psychologii
Spo∏ecznej, Warszawa
CHINY

3500

Ma∏gorzata Falarz
Uniwersytet Âlàski
FRANCJA

2500

Marcin Feder
Mi´dzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej 
i Komórkowej, Warszawa
WIELKA BRYTANIA

3500

Krzysztof Fedorowicz
Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza
NIEMCY

2500

Marcin ¸ukasz Filipowicz
Uniwersytet Warszawski
CZECHY

165

Maciej Gaca
Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza
CHINY

3800

Aleksander Ga∏aÊ
Uniwersytet Jagielloƒski
PORTUGALIA

2000

Leszek Gasiƒski
Uniwersytet Jagielloƒski
USA

4000

Rafa∏ Gieleciak
Uniwersytet Âlàski
TURCJA

2000

Katarzyna 
Gliƒska-Lewczuk
Uniwersytet Warmiƒsko-
-Mazurski w Olsztynie
BRAZYLIA

5700

Adam G∏az
Uniwersytet Marii Curie-
-Sk∏odowskiej
WIELKA BRYTANIA

1800

Marcin Gokieli
Uniwersytet Warszawski
HISZPANIA

2500

Grzegorz Graff
Politechnika Gdaƒska
KANADA

3700

Gra˝yna Gromadzka
Instytut Psychiatrii 
i Neurologii, Warszawa
W¸OCHY

2500

Pawe∏ GryboÊ
Akademia Górniczo-Hutnicza
W¸OCHY

3000

Daniel Gryko
Instytut Chemii Organicznej
PAN, Warszawa
USA

4000

Maciej Grzesiak
Instytut Fizjologii RoÊlin PAN,
Kraków
AUSTRALIA

3500

Ewa Grzybowska
Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-
-Curie, Warszawa
USA

2800

Beata Guzow-Krzemiƒska
Uniwersytet Gdaƒski
ESTONIA

2000

Jaros∏aw Handzlik
Politechnika Krakowska
FRANCJA

2000

Andrzej Hejmej
Uniwersytet Jagielloƒski
FRANCJA

3000

Irena Horwacik
Uniwersytet Jagielloƒski
W¸OCHY

3500

Wojciech Hyk
Uniwersytet Warszawski
GRECJA

3500

Konrad Janowski
Katolicki Uniwersytet
Lubelski
HOLANDIA

3000

Szymon Jaroszewicz
Politechnika Szczeciƒska
USA

3000

Dorota Jarzàbek
Uniwersytet Jagielloƒski
ROSJA

500

Wanda Jarzàbek
Instytut Studiów Politycznych
PAN, Warszawa
USA

3000

Monika Marzena
Kaczmarek
Instytut Rozrodu Zwierzàt 
i Badaƒ ˚ywnoÊci PAN, Olsztyn
BELGIA

2000

Janusz KapuÊniak
Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna 
w Cz´stochowie
NIEMCY

2000

Robert Karaszewski
Uniwersytet 
Miko∏aja Kopernika
TAJLANDIA

3400

Maciej Karczewski
Uniwersytet w Bia∏ymstoku
SZWECJA

3000

Kaja Kaêmierska
Uniwersytet ¸ódzki
NIEMCY

1700



á

Uczestnicy konferencji FNP
„Przestrzenie nauki” 
w Pa∏acu Hardtów, 
Wàsowo k. Poznania,
paêdziernik 2004.

Laureaci XV edycji 
stypendiów zagranicznych FNP, 
czerwiec 2004.

Prof. M. W. Grabski (z lewej)
w rozmowie z laureatem
subsydium, 
prof. A. Torbickim 
i jego ma∏˝onkà.

Beneficjenci 
„Subsydiów profesorskich” 

edycji 2004 r. 
podczas uroczystoÊci 

w Pa∏acu Kazimierzowskim 
na UW, czerwiec 2004.

á

á

á
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Andrzej Kierzek
Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN, Warszawa
NIEMCY

3000

Andrzej Kochaƒski
Instytut Medycyny
DoÊwiadczalnej i Klinicznej
PAN, Warszawa
TURCJA

2000

Waldemar Kociuba
Uniwersytet Marii Curie-
-Sk∏odowskiej
W¸OCHY

3000

Pawe∏ Koperski
Uniwersytet Warszawski
FINLANDIA

3000

Bartosz Korczowski
Uniwersytet Rzeszowski
MEKSYK

4000

Piotr Kordel
Politechnika Âlàska
USA

3500

Renata Kotynia
Politechnika ¸ódzka
KANADA

5000

Arkadiusz Kowalski
Szko∏a G∏ówna Handlowa
IRLANDIA

1800

Franciszek Krok
Uniwersytet Jagielloƒski
CHINY, USA

10000

Dariusz Król
Politechnika Wroc∏awska
NOWA ZELANDIA

2500

Grzegorz Krzywiec
Instytut Historii Nauki PAN,
Warszawa
ROSJA

800

Marek Kubiak
Politechnika Poznaƒska
WIELKA BRYTANIA

2100

Jacek Kucharski
Politechnika ¸ódzka
CHORWACJA

2500

Grzegorz Kud∏a
Mi´dzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej 
i Komórkowej, Warszawa
USA

3500

Robert Kudrawiec
Politechnika Wroc∏awska
USA

5000

Martin Kukwa
Uniwersytet Gdaƒski
ESTONIA
2000

Monika Agnieszka Kusiak
Instytut Nauk Geologicznych
PAN, Warszawa
BRAZYLIA

4000

Micha∏ Kuziak
Pomorska Akademia
Pedagogiczna, S∏upsk
ROSJA

1200

Micha∏ Lachman
Uniwersytet ¸ódzki
IRLANDIA

3000

Witold Libionka
Uniwersytet Jagielloƒski
S¸OWENIA

1800

Aleksandra Lipiƒska
Uniwersytet Wroc∏awski
KANADA

4500

Wojciech Litwin
Politechnika Gdaƒska
USA

4000

Izabella ¸´cka
Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA

3500

Marek ¸uczkowski
Uniwersytet Wroc∏awski
NIEMCY

2000

Jolanta ¸ukasiewicz
Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw
JAPONIA

3600

Aleksandra 
¸uszczyƒska-CieÊlak
Uniwersytet Warszawski
CHINY

4500

Witold Maciejewski
Uniwersytet Jagielloƒski
RPA

5000

Wojciech Macyk
Uniwersytet Jagielloƒski
FRANCJA

2500

Ireneusz Majsterek
Uniwersytet ¸ódzki
USA

4000

¸ukasz Ma∏kiewicz
Politechnika Warszawska
GRECJA

1200

Renata Markowska
Politechnika Bia∏ostocka
FRANCJA

3500

Maciej Mazur
Uniwersytet Warszawski
GRECJA

3000

Tomasz Mazur
Uniwersytet Warszawski
SZWECJA

2000

Anna Mazurkiewicz
Uniwersytet Gdaƒski
USA

4000

Dagmara M´drala
Akademia Rolnicza 
w Szczecinie
SZWECJA

2500
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Joanna Michalik
Uniwersytet Warszawski
NIEMCY

1500

Pawe∏ Mirek
Politechnika Cz´stochowska
W¸OCHY

3500

Marcin Molenda
Uniwersytet Jagielloƒski
FRANCJA

3000

Jolanta Mrozowska
Uniwersytet Gdaƒski
HISZPANIA

2500

Iwona Mruk
Uniwersytet Gdaƒski
WIELKA BRYTANIA

2000

Joanna Niedzió∏ka
Instytut Chemii Fizycznej
PAN, Warszawa
GRECJA

1500

Mariusz Niemiec
Uniwersytet Wroc∏awski
HOLANDIA

3500

Dorota 
Olszewska-Sajewska
Uniwersytet Warszawski
ROSJA

2000

Tomasz Osiejuk
Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza
FINLANDIA

3000

Waldemar Ossowski
Centralne Muzeum Morskie,
Gdaƒsk
SZWAJCARIA

1500

Krzysztof Pancerz
Wy˝sza Szko∏a Informatyki 
i Zarzàdzania w Rzeszowie
SZWECJA

3000

Robert Pastuszko
Politechnika Âwi´tokrzyska
W¸OCHY

3000

Jakub Petelewicz
Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA

1400

Magdalena Piasecka
Politechnika Âwi´tokrzyska
USA

4000

Dorota Pietrzyk-Reeves
Uniwersytet Jagielloƒski
WIELKA BRYTANIA

1300

Pawe∏ Prystawko
Centrum Badaƒ Wysoko-
ciÊnieniowych PAN, Warszawa
USA

4000

¸ukasz Pu∏aski
Uniwersytet ¸ódzki
GRECJA

2500

Magdalena Ratajczak
Uniwersytet Wroc∏awski
HISZPANIA

2000

Magdalena Remisiewicz
Uniwersytet Gdaƒski
NIEMCY

700

Bart∏omiej Rzonca
Uniwersytet Wroc∏awski
W¸OCHY

2500

Mateusz Salwa
Uniwersytet Warszawski
IRLANDIA

1400

Kamila Sieja 
Uniwersytet Marii Curie-
-Sk∏odowskiej
USA

4000

Ewa Sikorska
Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu
HISZPANIA

3500

Piotr Skrzypczyƒski
Politechnika Poznaƒska
PORTUGALIA

2500

Katarzyna S∏abkowska
Uniwersytet 
Miko∏aja Kopernika
FRANCJA

3500

Janusz Smulko
Politechnika Gdaƒska
HISZPANIA

3000

Piotr Soja
Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie
USA

5000

Micha∏ Stangel
Politechnika Âlàska
BAHAMY

2500

Beata Tamara St´pieƒ
Uniwersytet Warszawski
KOREA

4500

Andrzej St´pnik
Uniwersytet Warszawski
SZWECJA

2000

Joanna Sweklej
Szko∏a Wy˝sza Psychologii
Spo∏ecznej, Warszawa
PORTUGALIA

1500

Mariusz Szabelski
Uniwersytet Gdaƒski
HISZPANIA

3000

Ireneusz SzczeÊniak
Instytut Informatyki
Teoretycznej i Stosowanej
PAN, Gliwice
GRECJA

3500

Maciej Szkulmowski
Uniwersytet 
Miko∏aja Kopernika
USA

5800

Przemys∏aw Âliwiƒski
Politechnika Wroc∏awska
FRANCJA

2500

Miros∏aw Âlusarczyk
Uniwersytet Warszawski
FINLANDIA

3000

Jacek Tabarkiewicz
Akademia Medyczna 
w Lublinie
BELGIA

2500
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Sylwia Talik
Instytut Elektrotechniki,
Warszawa
NIEMCY

3000

Maciej Tomaszewski
Âlàska Akademia Medyczna
FRANCJA

2500

Wies∏aw Trela
Paƒstwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa
ESTONIA

2300

Piotr Tryjanowski
Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza
TURCJA

3000

Piotr Trzonkowski
Akademia Medyczna 
w Gdaƒsku
KANADA

5000

Anita UÊci∏owska
Politechnika Poznaƒska
KANADA

4500

Krzysztof Walkowiak
Politechnika Wroc∏awska
GRECJA

3500

Micha∏ Warda
Uniwersytet Marii Curie-
-Sk∏odowskiej
WIELKA BRYTANIA

3100

Halina Wasilewska
Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza
CHINY

4500

Jaros∏aw Wawrzycki
Instytut Fizyki Jàdrowej PAN,
Kraków
W¸OCHY

1500

Iwona Weidlich
Akademia Medyczna 
w Poznaniu
USA

4500

Andrzej Wereszczyƒski
Uniwersytet Jagielloƒski
W¸OCHY

3000

Marek W´cowski
Uniwersytet Warszawski
USA

2200

Micha∏ Wierzchoƒ
Uniwersytet Jagielloƒski
W¸OCHY

2000

Jaros∏aw Wiszniowski
Politechnika Âlàska
HISZPANIA

2500

Marcin Wodziƒski
Uniwersytet Wroc∏awski
USA

3500

Daniel Wójcik
Instytut Biologii DoÊwiadczal-
nej im. M. Nenckiego PAN,
Warszawa
IZRAEL

3500

Izabela Wróbel
Uniwersytet Wroc∏awski
HOLANDIA

3500

Ewa Zab∏otna
Uniwersytet Gdaƒski
CZECHY

950

Agnieszka 
Zachurzok-Buczyƒska
Âlàska Akademia Medyczna
SZWAJCARIA

2000

Marcin Zajàc
Uniwersytet Warszawski
USA

4000

Tomasz ZaleÊkiewicz
Szko∏a Wy˝sza Psychologii
Spo∏ecznej, Warszawa
USA

4000

Andrzej Zalewski
Zak∏ad Badania Ssaków PAN,
Bia∏owie˝a
PORTUGALIA

3000

Agata Zambrzycka
Instytut Medycyny
DoÊwiadczalnej i Klinicznej
PAN, Warszawa
FRANCJA

2800

Magdalena ˚uradzka
Uniwersytet Jagielloƒski
WIELKA BRYTANIA

2000

Piotr ˚urek
Akademia Techniczno-
-Humanistyczna 
w Bielsku-Bia∏ej
CHORWACJA

1500

POLSKIE STYPENDIUM BADAWCZE W SZKOLE STUDIÓW SLAWISTYCZNYCH 
I WSCHODNIOEUROPEJSKICH (SSEES) UNIWERSYTETU LONDY¡SKIEGO 

Stypendium to umo˝liwia odbycie rocznego sta˝u podoktorskiego polskim uczonym zaintere-

sowanym 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 2004/2005 otrzyma∏ dr Adam Âli-

wiƒski z Wydzia∏u Zarzàdzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. 
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Poniewa˝ w zwiàzku z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej  program nie b´dzie d∏u˝ej

wspó∏finansowany przez brytyjski MSZ, dlatego te˝ od 2005 r. ulega zamkni´ciu. O stypendia

na prowadzenie badaƒ naukowych w zakresie studiów nad problematykà polskà w School of

Slavonic and East European Studies University College London b´dzie si´ mo˝na odtàd ubie-

gaç w ramach programu stypendiów zagranicznych FNP.

POLSKIE HONOROWE STYPENDIUM NAUKOWE IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA
Jest to stypendium dla uczonych niemieckich wszystkich specjalnoÊci na prowadzenie badaƒ

w Polsce, przyznawane na wniosek polskiej instytucji lub polskiego uczonego w uznaniu do-

tychczasowych dokonaƒ naukowych oraz wk∏adu kandydata w rozwój wspó∏pracy naukowej

obu krajów. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreise, przyznawanej uczonym

zagranicznym, w tym tak˝e polskim, przez Fundacj´ Humboldta w Niemczech. 

Honorowe Stypendia Naukowe w wysokoÊci 3 tys. euro miesi´cznie, przyznawane na okres od

4 do 12 miesi´cy, mo˝na wykorzystywaç w kilkumiesi´cznych turach w ciàgu kolejnych trzech lat.

W edycji konkursu w 2004 r. stypendium takie uzyskali: 

• prof. Wolfgang Hess z Uniwersytetu w Bonn, na 4-miesi´czny pobyt w Instytucie Lingwisty-

ki UAM w Poznaniu;

• prof. Gerhard Dziuk z Uniwersytetu we Fryburgu na 12-miesi´czny pobyt w Interdyscyplinar-

nym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

oraz w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW;

• prof. Heinz Kneip z Uniwersytetu w Ratyzbonie na 6-miesi´czny pobyt w Wy˝szej Szkole

Studiów Mi´dzynarodowych w ¸odzi. 

STYPENDIA DLA NAUKOWCÓW ZAGRANICZNYCH NA BADANIA W POLSCE
Ten program stypendialny umo˝liwia naukowcom z zagranicy, g∏ównie z krajów Europy Ârod-

kowowschodniej, a tak˝e z Azji, przyjazd na krótki (od 1 do kilku miesi´cy) pobyt badawczy

do polskich placówek naukowych. Program, finansowany przez FNP,

realizowany jest wspólnie z Kasà im. Józefa Mianowskiego, która

zajmuje si´ ca∏oÊcià procedury konkursowej.

Podobnie jak w ubieg∏ym roku, w dotacji przeznaczonej na program

cz´Êç Êrodków (50 tys. z∏) zosta∏a wydzielona na stypendia dla na-

ukowców z krajów Europy Ârodkowowschodniej, pragnàcych odbyç

sta˝ w OÊrodku Badaƒ nad Tradycjà Antycznà w Polsce i Europie

Ârodkowowschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (OBTA). Wnio-

ski kandydatów na taki sta˝ rozpatrywane by∏y zgodnie z obowiàzu-

jàcà w tym programie procedurà konkursowà. 

Na konkurs w 2004 r. wp∏yn´∏o do Kasy im. Mianowskiego 161 wnio-

sków. Przyznano 65 stypendiów naukowcom z ró˝nych dziedzin, ponadto

13 stypendiów na sta˝ w OBTA. Stypendia te b´dà realizowane w 2005 r.

W 2004 r. zrealizowanych zosta∏o natomiast 76 stypendiów przyznanych w koƒcu roku po-

przedniego, w tym 14 obejmujàcych sta˝ w OBTA. Wykaz tych stypendiów za∏àczamy poni˝ej.
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Stypendysta

Kraj pochodzenia

Miejsce odbywania sta˝u

dr Witalij Anistratenko
(Ukraina)
Instytut Nauk Geologicznych
PAN, Oddzia∏ w Krakowie

mgr Iryna Askerowa
(Ukraina) 
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

mgr Aleksander Bezarow
(Ukraina) 
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

doc. dr W∏adimir Bie∏ous
(Rosja) 
Instytut Filologii
Wschodnios∏owiaƒskiej UJ

mgr Andrij Biloczenko
(Ukraina) 
Katedra Prawa Cywilnego,
Handlowego 
i Ubezpieczeniowego, 
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza

mgr Tatiana Bi∏yk
(Ukraina) 
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

mgr Ihor Bubuniak
(Ukraina) 
Instytut Nauk Geologicznych
UJ

dr Irina Budêko
(Bia∏oruÊ) 
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

lek. wet. Sergej
Buluczewskij
(Rosja) 
Instytut Zootechniki, Kraków

prof. dr 
Wiaczes∏aw Czistjakow
(Ukraina)
Instytut Matematyki,
Politechnika ¸ódzka

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

dr Natalia Demeszkant
(Ukraina)
Instytut Biologii RoÊlin,
Uniwersytet Wroc∏awski

dr Miros∏awa Derenko
(Rosja)
Zak∏ad Genetyki
Molekularnej i Sàdowej,
Akademia Medyczna 
w Bydgoszczy

dr Wadym Drozd
(Ukraina)
Wydzia∏ Chemii UW

dr Pawe∏ Dysz∏owenko
(Rosja) 
Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN

dr Natalia Ejlbart
(Rosja)
Katedra Etnologii 
i Antropologii Kulturowej,
Uniwersytet Wroc∏awski

mgr Rysard Gaidis
(Litwa)
Instytut Historii PAN

dr Gerasim Galitonow
(Bu∏garia)
Instytut Fizyki DoÊwiadczalnej
UW

dr Roman Godunko
(Ukraina)
Instytut Ochrony Przyrody PAN

mgr Oksana Goroszko
(Ukraina)
Instytut Badaƒ Literackich
PAN

mgr Peter Gresnev
(S∏owacja)
Katedra Diagnostyki
Laboratoryjnej, Uniwersytet
Medyczny w ¸odzi

dr Olena Haleta
(Ukraina)
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

dr Ulana Ho∏owacz
(Ukraina)
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

mgr Jurij Hrybouski
(Bia∏oruÊ)
Archiwum Akt Nowych

doc. dr Bohdan Hud’
(Ukraina)
Instytut Historyczny UW

Mgr Elina Ingildiejewa
(Ukraina)
Katedra Zarzàdzania 
i Restrukturyzacji w Górnictwie,
Politechnika Âlàska

dr Natalia Jakubowa
(Rosja) 
Katedra Historii i Teorii
Teatru UJ

dr hab. Edmund Jarmusik
(Bia∏oruÊ)
Studium Europy Wschodniej
UW

dr Natalia Kalinowicz
(Ukraina)
Instytut Botaniki UJ

dr Taras Kawecki
(Ukraina)
Instytut Fizyki, Akademia
im. J. D∏ugosza w Cz´stochowie

dr Michai∏ Kolew
(Bu∏garia)
Instytut Matematyki
Stosowanej, Informatyki 
i Mechaniki UW

dr in˝. Luba Ko∏odjaznaja
(Ukraina)
Instytut Maszyn
Przep∏ywowych PAN

dr Maryna Komar
(Ukraina)
Instytut Nauk Geologicznych
PAN

prof. dr Fadeij Komarow
(Bia∏oruÊ)
Wydzia∏ Elektryczny,
Politechnika Lubelska

prof. dr Konstanty Korsak
(Ukraina)
Wydzia∏ Pedagogiczny UW

prof. dr Ulle Kotta
(Estonia)
Instytut Matematyki i Fizyki,
Politechnika Bia∏ostocka 

dr Aleksander Krawczuk
(Bia∏oruÊ)
Instytut Mikromechaniki 
i Fotoniki, Politechnika
Warszawska

doc. dr Andrzej Krotau
(Ukraina)
Instytut Historii PAN

doc. dr Tadeusz Kruczkowski
(Bia∏oruÊ)
Instytut Historyczny UW



ANNUAL REPORT 2004

31

doc. dr W∏adimir Kutiawin
(Ukraina)
Katedra Badaƒ Wschodu,
Uniwersytet ¸ódzki

dr Serhij Lebed
(Ukraina)
Instytut Fizyki Jàdrowej 
im. H. Niewodniczaƒskiego,
Kraków

doc dr hab. 
Iskra Likomanowa
(Bu∏garia)
Studium Europy Wschodniej
UW

mgr Jurij Luka
(Bia∏oruÊ)
Instytut Ekonometrii, 
Szko∏a G∏ówna Handlowa

dr hab. Olga ¸obaczewskaja
(Bia∏oruÊ)
Instytut Etnologii 
i Antropologii Kulturowej,
Uniwersytet Warszawski

doc. dr Iwanna ¸uczakiwska
(Ukraina)
Polska Akademia
Umiej´tnoÊci

mgr Pawe∏ Maciusz
(Bia∏oruÊ)
Instytut Pami´ci Narodowej 
w Bia∏ymstoku

doc. dr Aurika Meimre
(Estonia)
Archiwum Akt Nowych

dr W∏adimir Michaj∏ow
(Ukraina)
Instytut Fizyki PAN

doc. dr Wiktor Mojsijenko
(Ukraina)
Instytut Filologii S∏owiaƒskiej,
Uniwersytet Marii Curie-
-Sk∏odowskiej

dr med. Mihai Munteanu
(Rumunia)
Klinika Pediatrii,
Gastroenterologii i ˚ywienia
Collegium Medicum UJ 

doc. dr Olga Mychaj∏yszyn
(Ukraina)
Zak∏ad Architektury Polskiej,
Politechnika Warszawska

Petre Neagoe
(Rumunia)
Szpital Ortopedyczno-
-Rehabilitacyjny w Zakopanem,
Collegium Medicum UJ

mgr Larysa Niko∏ajenko
(Ukraina)
Instytut J´zyka Polskiego UW 

mgr Irina Olunina
(Bia∏oruÊ)
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

dr Natalia Panas
(Ukraina)
Katedra Zoohigieny 
i Profilaktyki Weterynaryjnej,
Akademia Podlaska

mgr Anna Paulouskaja
(Bia∏oruÊ)
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

dr Andriej Paw∏ow
(Rosja) 
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

dr Ihor Plewako
(Ukraina)
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

dr Natalia Pozdnjakowa
(Rosja) 
Instytut Katalizy i Fizyko-
chemii Powierzchni PAN

dr Serhij Prokhorenko
(Ukraina)
Instytut Techniki Lotniczej,
Wojskowa Akademia
Techniczna

mgr Sierhej Salei
(Bia∏oruÊ)
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

dr Radu Spataru
(Rumunia)
Katedra Chirurgii
Pediatrycznej Collegium
Medicum UJ

mgr Ma∏gorzata Stwo∏
(Litwa)
Katedra Prawa Finansowego,
Uniwersytet Gdaƒski

dr Maryna Sza∏kiewicz
(Bia∏oruÊ)
Katedra Przetwórstwa 
i Chemii Surowców
RoÊlinnych, Uniwersytet
Warmiƒsko-Mazurski

mgr Serhij Szwydiuk
(Ukraina)
Katedra Ukrainistyki UW

prof. dr 
W∏adimir Timoszenkow
(Bia∏oruÊ)
Instytut Sportu, Warszawa

doc. dr Wadim Cynkiewicz
(Bia∏oruÊ)
Katedra Zoologii, Uniwersytet
Warmiƒsko-Mazurski

mgr Aleksander Turczyn
(Ukraina)
Wydzia∏ Pedagogiczny UW

doc. dr Wasil Waronin
(Bia∏oruÊ)
Instytut Historii Prawa UW

dr Dmitri Wiatczenin
(Bia∏oruÊ)
Instytut Badaƒ Systemowych
PAN

dr Hanna Winickaja
(Bia∏oruÊ)
Instytut Fizjologii i Biochemii,
Uniwersytet Medyczny 
w ¸odzi

mgr Halina WaÊko
(Bia∏oruÊ)
Instytut Historyczny UW 

mgr Dmytro Wyrskij
(Ukraina)
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

mgr Oksana Zadoro˝na
(Ukraina)
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

mgr Aliaksej Zahidulin
(Bia∏oruÊ)
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà UW

dr Zdravka Zlodi
(Chorwacja)
Instytut Historyczny UW
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PROGRAM NESTOR
Program ten adresowany jest do wybitnych polskich uczonych, którzy po osiàgni´ciu wieku

emerytalnego chcieliby wykorzystaç swojà wiedz´ i doÊwiadczenie, aby  wesprzeç rozwijajàce

si´ placówki naukowe w oÊrodkach znajdujàcych si´ w innych miastach, g∏ównie takie, które

dopiero budujà swojà naukowà „mark´”. W ramach programu Fundacja finansuje kilkumie-

si´czne wyjazdy emerytowanych uczonych do oÊrodków, które wystàpi∏y z odpowiednim za-

proszeniem, po uprzednim  uzgodnieniu z osobà zainteresowanà celu, terminu i okresu trwa-

nia jej pobytu w ich placówce. WysokoÊç  stypendium wynosi 5 tys. z∏ miesi´cznie. Laureaci

prowadzà w goszczàcej ich placówce seminaria i wyk∏ady oraz udzielajà konsultacji.

W dwu edycjach programu w 2004 r. przyznano ∏àcznie 8 stypendiów. Otrzymali je:

• prof. dr hab. Andrzej Kisiel z Uniwersytetu Jagielloƒskiego na wyjazd do Instytutu Fizyki

Wydzia∏u Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego;

• prof. dr hab. Henryk M. Maruszczak z Zak∏adu Geografii Fizycznej i Paleografii

Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie na pobyt na Wydziale Nauk o Ziemi

Uniwersytetu Âlàskiego w Sosnowcu;

• prof. Jan Michalski z Centrum Badaƒ Molekularnych i Makromolekularnych PAN w ¸odzi

na pobyt na Wydziale Technologii i In˝ynierii Chemicznej Politechniki Szczeciƒskiej;

• prof. dr hab. Kazimierz Ostrowski z Akademii Medycznej w Warszawie na pobyt w Zak∏a-

dzie Immunologii Instytutu Immunologii i Terapii DoÊwiadczalnej PAN we Wroc∏awiu;

• prof. dr hab. Stanis∏aw Pabis ze Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

który uda∏ si´ na Wydzia∏ Rolniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu;

• prof. dr hab. Jerzy Sobkowski z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego na pobyt

w Instytucie Chemii Wydzia∏u Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Bia∏ymstoku; 

• prof. dr hab. Zofia Sokolewicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersyte-

tu Warszawskiego, która realizowa∏a stypendium na Wydziale Studiów Mi´dzynarodowych

i Politycznych Uniwersytetu Jagielloƒskiego;

• prof. dr hab. Jan Lubart ˚ylicz z Instytutu Fizyki DoÊwiadczalnej Uniwersytetu Warszaw-

skiego, który wyjecha∏ do Instytutu Fizyki Wydzia∏u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stoso-

wanej Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu.

Oliwna lampka 
terakotowa 
z wyobra˝eniem 
walki gladiatorów, 
z wykopalisk w Ptolemais. 



PROGRAM SUBIN

POLSKIE BADANIA
ARCHEOLOGICZNE 
W PTOLEMAIS 
(LIBIA).

Detale 
z mozaiki geometrycznej
odkrytej w 2004 r.

Jedna z mozaik 
odkrytych w „willi z widokiem”, przedstawiajàca

skrzydlatà postaç kobiecà 
(fragment).

Rzymskie 
malowid∏a Êcienne 

w pomieszczeniu 
z mozaikà Dionizosa.

á

á

á

á
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Jednostka

Beneficjent

Przedmiot subwencji

Kwota subwencji w z∏

Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Wydzia∏ Fizyki i Techniki Jàdrowej
prof. dr hab. Czes∏aw Kapusta

Remont laboratoriów naukowych 

w Zak∏adzie Fizyki Cia∏a Sta∏ego

200 000

Akademia Medyczna w Bydgoszczy,
Biblioteka G∏ówna
dr Krzysztof Nierzwicki

Wyposa˝enie czytelni czasopism naukowych

biblioteki

20 000

Akademia Medyczna w Warszawie,  
I Wydzia∏ Lekarski
prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

Dokoƒczenie modernizacji Pracowni

DoÊwiadczalnej Katedry i Kliniki Chorób

Wewn´trznych, NadciÊnienia T́ tniczego 

i Angiologii

100 000

Akademia Rolnicza w Poznaniu, 
Wydzia∏ Hodowli i Biologii Zwierzàt
prof. dr hab. Marek Âwitoƒski

Modernizacja i remont pomieszczeƒ Katedry

Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierzàt

220 000

Centrum Onkologii, Instytut 
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie, Gliwice
prof. dr hab. Zdzis∏aw Krawczyk

Wyposa˝enie zak∏adów badawczych 

w meble laboratoryjne

270 000

Instytut Archeologii i Etnologii PAN,
Warszawa
prof. dr hab. Romuald Schild

Modernizacja i cz´Êciowy remont g∏ównej

siedziby Instytutu

360 000

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
Warszawa
doc. dr hab. Micha∏ Dadlez

Modernizacja pomieszczeƒ dla potrzeb

rozbudowy Ârodowiskowego Laboratorium

Spektrometrii Mas

160 000

Instytut Chemii Organicznej  PAN,
Warszawa
prof. dr hab. Mieczys∏aw Màkosza

Remont i modernizacja laboratoriów

Instytutu

430 000

Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw
prof. dr hab. Pawe∏ Kisielow

Remont i wyposa˝enie meblowe Zak∏adu

Immunologii Nowotworów

250 000

Instytut Matematyczny PAN, Warszawa
prof. dr hab. Stanis∏aw Janeczko

Wymiana okien w pomieszczeniach

Centralnej Biblioteki Matematycznej

60 000

Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ
˚ywnoÊci PAN, Olsztyn
doc. dr hab. Dariusz Jan Skar˝yƒski

Remont i adaptacja poddasza Zak∏adu

Immunologii Rozrodu na pracownie

naukowe

240 000

Instytut Teologiczny Ksi´˝y Misjonarzy,
Biblioteka Zgromadzenia, Kraków
ks. dr Wac∏aw Umiƒski CM

Dofinansowanie zakupu rega∏ów

przesuwnych

60 000

Politechnika Poznaƒska, 
Wydzia∏ Technologii Chemicznej
prof. dr hab. in˝. Jan Szymanowski

Adaptacja pomieszczenia na potrzeby

pracowni aparaturowej Instytutu

Technologii i In˝ynierii Chemicznej

50 000

Politechnika Poznaƒska, 
Wydzia∏ Budowy Maszyn i Zarzàdzania 
prof. dr hab. Mieczys∏aw Jurczyk

Remont pomieszczeƒ laboratorium

nanomateria∏ów Instytutu In˝ynierii

Materia∏owej

45 000

Inne programy 
wieloletnie

PROGRAM MILAB 
Pragnàc pomóc naukowcom w tworzeniu lepszych warunków pracy badawczej, Fundacja re-

alizuje program, którego zadaniem jest wsparcie koƒcowych etapów znacznych inwestycji bu-

dowlanych, unowoczeÊniania i remontów pracowni naukowych, a tak˝e ca∏ych budynków,

w których znajdujà si´ pracownie i laboratoria. Mo˝na równie˝ uzyskaç dofinansowanie kosz-

tów przeprowadzek oraz zakupów wyposa˝enia technicznego zmodernizowanych pomiesz-

czeƒ. Subwencje na te cele, w ∏àcznej wysokoÊci ponad  5,6 mln z∏, przyznano w roku sprawoz-

dawczym 31 instytucjom naukowym. 

Oto lista beneficjentów:



Politechnika Warszawska, Wydzia∏
Elektroniki i Technik Informacyjnych
prof. dr hab. in˝. Janusz A. Dobrowolski

Dokoƒczenie remontu i wyposa˝enie

techniczne i meblowe nowych pomieszczeƒ

Instytutu Systemów Elektronicznych

120 000

Politechnika Wroc∏awska, 
Wydzia∏ Chemiczny
prof. dr hab. Pawe∏ Kafarski

Adaptacja budynku na cele Laboratorium

Spektroskopii NMR

330 000

Politechnika Wroc∏awska, Wydzia∏
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
dr in˝. Regina Paszkiewicz

Przeprowadzka i uruchomienie

Laboratorium Nanotechnologii 

i Technologii Struktur Pó∏przewodnikowych

245 000

Politechnika Âlàska, Wydzia∏ In˝ynierii
Ârodowiska i Energetyki, Gliwice
prof. dr hab. in˝. Korneliusz Miksch

Adaptacja i modernizacja pomieszczeƒ

laboratoryjnych Katedry Biotechnologii

Ârodowiskowej

230 000

Politechnika Âlàska, 
Wydzia∏ Chemiczny, Gliwice
prof. dr hab. in˝. Jan ¸ukaszczyk

Modernizacja laboratoriów Europejskiego

Studium Doktoranckiego

200 000

Polska Akademia Umiej´tnoÊci, Kraków
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

Dokoƒczenie prac modernizacyjnych 

i remontowych oraz wyposa˝enie

pomieszczeƒ biblioteki, archiwum oraz

Du˝ej Auli PAU

240 000

Uniwersytet Gdaƒski, Wydzia∏ Biologii,
Geografii i Oceanologii
prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Adaptacja i wyposa˝enie laboratoriów

Wydzia∏u

340 000

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydzia∏
Biologii, Poznaƒ
prof. dr hab. Artur Jarmo∏owski

Wyposa˝enie pracowni hodowli komórek 

i tkanek zwierz´cych

135 000

Uniwersytet Jagielloƒski, 
Wydzia∏ Historyczny
prof. dr hab. Czes∏aw Robotycki

Adaptacja, modernizacja i wyposa˝enie

pracowni naukowych, przeprowadzka

Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury

220 000

Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏ Chemii
prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz

Remont i adaptacja pomieszczeƒ 

z przeznaczeniem na laboratoria 

Zak∏adu Fizyki Medycznej

65 000

Uniwersytet Jagielloƒski, 
Wydzia∏ Biotechnologii
prof. dr hab. Jan Potempa

Wyposa˝enie meblowe zmodernizowanych

pomieszczeƒ Zak∏adu Mikrobiologii

25 000

Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej,
Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Informatyki
prof. dr hab. Krzysztof Pomorski

Modernizacja pracowni naukowych Katedry

Fizyki Teoretycznej i jej zaplecza sanitarnego

100 000

Uniwersytet Opolski, Wydzia∏
Matematyki, Fizyki i Chemii
prof. dr hab. Boles∏aw Grabowski

Dokoƒczenie budowy obserwatorium

astronomicznego

51 000

Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Biologii
prof. dr hab. Micha∏ Kozakiewicz

Modernizacja instalacji wentylacyjnej 

oraz klimatyzacyjnej w pomieszczeniach

zwierz´tarni

350 000

Uniwersytet Warszawski, 
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà Antycznà
prof. dr hab. Jerzy Axer

Remont i wyposa˝enie pomieszczeƒ

OÊrodka

180 000

Wojskowa Akademia Techniczna, 
Wydzia∏ Mechaniczny
prof. dr hab. in˝. Zbigniew Bojar

Dokoƒczenie remontu i modernizacji

pracowni Instytutu Materia∏oznawstwa 

i Mechaniki Technicznej

90 000

Zak∏ad Badania Ssaków PAN,  Bia∏owie˝a
doc. dr hab. Jan Marek Wójcik

Rozbudowa i modernizacja oraz
wyposa˝enie pracowni w starym budynku
Zak∏adu

280 000
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Jednostka

Beneficjent

Przedmiot finansowania

Kwota subwencji w z∏

Bia∏owieska Stacja Geobotaniczna
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Janusz Bogdan Faliƒski

Modernizacja wyposa˝enia archiwum

zbiorów poprzez zakup szaf kompaktowych,

teczek i archiwalnych pude∏ tekturowych

63 000

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN,
Kraków
prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Przebudowa i modernizacja pomieszczeƒ

magazynowych (poddasza, piwnicy 

i przyziemia) wraz z instalacjà drzwi

przeciwpo˝arowych i systemu

klimatyzacyjno-wentylacyjnego

195 000

Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw
prof. dr hab. Andrzej Gamian

Rozbudowa systemu sygnalizacji

przeciww∏amaniowej i przeciwpo˝arowej 

w Polskiej Kolekcji Drobnoustrojów,

instalacja klimatyzatora, zakup ch∏odziarki

i komory g∏´bokiego zamra˝ania

75 000

Instytut RoÊlin i Przetworów Zielarskich,
Poznaƒ
dr Waldemar Buchwald

Zakup klimatyzatora, szaf metalowych,

zamra˝arek oraz etykiet do oznaczania

roÊlin dla Ogrodu RoÊlin Leczniczych

20 500

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzàt
PAN, Kraków
prof. dr hab. Adam Nadachowski

Wymiana gablot entomologicznych oraz

zabezpieczenie pomieszczeƒ Muzeum

Przyrodniczego (monta˝ krat i systemu

sygnalizacji w∏amania)

191 000

Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
Warszawa
prof. dr hab. Wies∏aw Bogdanowicz

Wybudowanie hali magazynowej 

do przechowywania zbiorów zoologicznych 

w ¸omnej

350 000

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu
Wroc∏awskiego
prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

Dofinansowanie wymiany gablot na

wystawie „Âwiat zwierzàt” w muzeum

150 000

Zak∏ad Badania Ssaków PAN, Bia∏owie˝a
doc. dr hab. Jan Marek Wójcik

Zakup i monta˝ szaf metalowych do

przechowywania i ekspozycji kolekcji

zoologicznej

110 000

PROGRAM BIOS
W 2004 r. rozpocz´∏a si´ realizacja tego programu, który ma stanowiç pomoc w przeciwdzia-

∏aniu post´pujàcej degradacji zbiorów paleontologicznych, zoologicznych i botanicznych, ja-

kie znajdujà si´ w placówkach naukowych, oraz zapewniç najcenniejszym z nich warunki funk-

cjonowania zgodne z uznanymi mi´dzynarodowymi standardami. 

Do pierwszej edycji konkursu zg∏oszono 19 wniosków, spoÊród których w drodze procedury

konkursowej wy∏oniono 8 projektów, przyznajàc na ich realizacj´ subwencje w ∏àcznej wyso-

koÊci ponad 1,1 mln z∏. Oto ich lista:

PROGRAM TECHNE
Celem programu, b´dàcego kontynuacjà wczeÊniejszych programów INCOME i TECHNO,

jest wsparcie prowadzonych w jednostkach naukowych prac nad zastosowaniem nowych tech-

nologii i produktów. Wsparcie udzielane jest na uruchomienie nowych urzàdzeƒ technolo-

gicznych i demonstracyjnych, na budow´ stanowisk pomiarowych, a tak˝e na zakup niezb´d-

nych podzespo∏ów bàdê elementów technicznych czy informatycznych oraz us∏ug wykonaw-

czych i monta˝owych. 

W 2004 r. przyznano 7 subwencji na ∏àcznà kwot´ 635 tys. z∏.

Beneficjenci: 



Jednostka
Beneficjent
Przedmiot finansowania
Kwota subwencji w z∏

Centrum Biologii Medycznej
i Mikrobiologii PAN, ¸ódê
dr hab. Jaros∏aw Dastych 
Przygotowanie i wdro˝enie nowej
technologii wysokowydajnego testu
przesiewowego (HTS) wykrywajàcego
substancje chemiczne o w∏aÊciwoÊciach
immunotoksycznych  

70 000

Instytut Biocybernetyki i In˝ynierii
Biomedycznej PAN, Warszawa 
prof. dr hab. in˝. Marek Darowski 
Wykonanie modu∏ów modelu symulatora
hydrodynamicznych w∏asnoÊci uk∏adu
krwionoÊnego  

120 000

Instytut Fizyki PAN, Warszawa  
prof. dr hab. Leszek Dobaczewski  
Budowa prototypowej komercyjnej wersji
wysokorozdzielczego analizatora procesów
relaksacyjnych  

100 000

Instytut Nauk Geologicznych PAN,
Kraków  
prof. dr hab. in˝. Jan Ârodoƒ  
Zbudowanie dezintegratora termoelektrycz-
nego do kruszenia i rozdrabniania ska∏
i materia∏ów ska∏opodobnych  

45 000

OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
POLATOM, Âwierk-Otwock  
dr in˝. Renata Miko∏ajczak  
Uruchomienie produkcji oraz uzyskanie
dopuszczenia do stosowania u ludzi
radiofarmaceutyku wykorzystywanego
w radioterapii nowotworów koÊçca  

150 000

Politechnika Gdaƒska, 
Wydzia∏ Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki  
prof. dr hab. in˝. Micha∏ Mrozowski  
Opracowanie biblioteki wielowymiarowych
modeli matematycznych elementów
elektronicznych wysokiej cz´stotliwoÊci,
zwi´kszajàcych efektywnoÊç analizy
programu Microwave Office, s∏u˝àcego 
do projektowania uk∏adów mikrofalowych  

70 000

Politechnika Warszawska, 
Wydzia∏ In˝ynierii Materia∏owej  
prof. dr hab. in˝. 
Krzysztof Jan Kurzyd∏owski  
Opracowanie i wdro˝enie nowoczesnej
technologii przygotowywania rurociàgów
naftowych do napraw  

80 000
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PROGRAM SUBIN
W ramach tego programu Fundacja udziela jednostkom i zespo∏om naukowym wsparcia

przede wszystkim o charakterze interwencyjnym, wspomagajàc inicjatywy lub inwestycje

o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce i jej mi´dzynarodowego presti˝u, takie, które nie mo-

gà uzyskaç finansowania z innych êróde∏ i nie sà obj´te pozosta∏ymi programami Fundacji. 

W ciàgu roku 2004 przyznano subwencje 38 wnioskodawcom, w ∏àcznej wysokoÊci 1,3 mln z∏.

Poni˝ej zamieszczamy ich list´.

Jednostka

Beneficjent

Przedmiot subwencji

Kwota subwencji w z∏

Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Wydzia∏ In˝ynierii Materia∏owej i Ceramiki
prof. dr hab. in˝. Janina Molenda

Dofinansowanie zakupu komory

r´kawicowej z uk∏adem regeneracji 

i monitorowania sk∏adu atmosfery

120 000

Akademia Rolnicza w Lublinie, 
Wydzia∏ Medycyny Weterynaryjnej
dr Marcin B. Arciszewski

Dofinansowanie zakupu kriostatu

mro˝eniowego

75 000

Akademia Rolnicza w Poznaniu, 
Wydzia∏ Hodowli i Biologii Zwierzàt
dr Dorota CieÊlak

Dofinansowanie zakupu inkubatora 

z regulowanym poziomem dwutlenku w´gla

do hodowli zarodków ssaków in vitro

18 000

Biblioteka Gdaƒska PAN
dr Maria Pelczar

Dofinansowanie kosztów wymiany instalacji

elektrycznej w zabytkowym budynku

biblioteki 

25 000

Biblioteka Wy˝szego Seminarium
Duchownego, Sandomierz
dyrektor biblioteki ks. Marek Reczek

Dofinansowanie wykonania i monta˝u 

rega∏ów metalowych z antresolà 

w pomieszczeniu przeznaczonym 

do przechowywania inkunabu∏ów 

i starodruków

30 000

Collegium Medicum UJ, 
Wydzia∏ Lekarski
dr hab. Rafa∏ Ni˝ankowski

Dofinansowanie zakupu przyrzàdów 

do pobierania szpiku kostnego 

60 000
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Fundacja OÊrodka KARTA, Warszawa
prezes Zbigniew Gluza

Dofinansowanie kosztów pozyskiwania 

materia∏ów z archiwów posowieckich, 

dokumentujàcych losy obywateli polskich,

represjonowanych w ZSRR po 17 wrzeÊnia 1939 r.

100 000

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN,
Warszawa
prof. dr hab. Andrzej Sobota

Dofinansowanie zakupu mikroskopu

odwróconego

15 000

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
prof. dr hab. Aleksander Jab∏oƒski

Dofinansowanie wymiany zniszczonego

wysokonapi´ciowego uk∏adu zasilania êród∏a

promieniowania rentgenowskiego 

w spektrometrze fotoelektronów ESCALAB-210

28 500

Instytut Fizyki PAN, Warszawa
dr Pawe∏ G∏ód

Dofinansowanie zakupu kompresora 

do systemu odzysku helu

85 000

Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN, Kraków
prof. dr hab. Jerzy Haber

Dofinansowanie wymiany detektora

cieplno-przewodnoÊciowego 

w mikrokalorymetrze przep∏ywowym 

5000

Instytut Medycyny DoÊwiadczalnej 
i Klinicznej PAN, Warszawa
dr hab. Monika Puzianowska-Kuênicka

Dofinansowanie kosztów wymiany czujnika

dwutlenku w´gla w inkubatorze do hodowli

komórkowych

4700

Instytut Niskich Temperatur i Badaƒ
Strukturalnych PAN, Wroc∏aw
dr hab. Leszek K´piƒski

Dofinansowanie kosztów naprawy

transmisyjnego mikroskopu elektronowego

Philips CM20

60 000

Instytut Problemów Jàdrowych, Warszawa
dr hab. Grzegorz Wrochna

Dofinansowanie transportu aparatury 

do eksperymentu „Pi of The Sky” w Las

Campanas w Chile

13 100

Instytut  Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ
˚ywnoÊci PAN, Olsztyn
prof. dr hab. Stanis∏awa Stefaƒczyk-

-Krzymowska

Dofinansowanie zakupu uzupe∏niajàcego

wyposa˝enia do zestawu aparatury

rejestrujàcej skurcze

18 000

Instytut Spo∏eczeƒstwa Wiedzy, Warszawa
prof. dr hab. Jerzy Woênicki

Dofinansowanie zakupu wyposa˝enia

instytutu

34 000

Mi´dzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
prof. dr hab. Jacek Kuênicki

Dofinansowanie zakupu sterylizatora

parowego

60 000

Politechnika Gdaƒska, 
Wydzia∏ Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki
prof. dr hab. in˝. Andrzej Czy˝ewski

Dofinansowanie zakupu urzàdzeƒ

rekuperacyjno-klimatyzacyjnych do nowych

laboratoriów Katedry Systemów

Multimedialnych

40 581 

Politechnika ¸ódzka, Instytut Maszyn
Przep∏ywowych
prof. dr hab. in˝. Jan Krysiƒski 

Dofinansowanie usprawnienia systemu

pomiarowego do badaƒ aeroakustycznych

w przep∏ywowej komorze bezechowej

17 000

Politechnika Szczeciƒska, 
Instytut Polimerów
prof. dr hab. in˝. Tadeusz Spychaj

Dofinansowanie kosztów naprawy nap´du

reometru ARES

50 000

Politechnika Szczeciƒska, Instytut Chemii
i Podstaw Ochrony Ârodowiska
prof. dr hab. Teresa Dziembowska

Dofinansowanie kosztów naprawy

spektrometru NMR

9000

Politechnika Wroc∏awska, Instytut Chemii
i Technologii Nafty i W´gla
dr hab. in˝. Janusz Trawczyƒski

Dofinansowanie kosztów naprawy

regulatora przep∏ywu

3000

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 
Centrum Badawcze Ultraszybkiej
Spektroskopii Laserowej
dr Jerzy Karolczak

Dofinansowanie kosztów naprawy

pikosekundowego spektrometru laserowego

55 000

Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Szytu∏a

Dofinansowanie kosztów naprawy

spektrometru fotoelektronów

40 000

Uniwersytet Jagielloƒski, Obserwatorium
Astronomiczne, Wydzia∏ Matematyki,
Fizyki i Informatyki 
dr hab. Stanis∏aw Zo∏a

Dofinansowanie aluminizacji 

35cm zwierciade∏ teleskopu systemu

Maksutowa

10 000

Uniwersytet ¸ódzki, Instytut
Mikrobiologii i Immunologii
prof. dr hab. Jerzy D∏ugoƒski

Dofinansowanie zakupu obiektywu

immersyjnego do skaningowego mikroskopu

konfokalnego

17 000
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Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej,
Instytut Fizyki
prof. dr hab. Krzysztof Pomorski
Dofinansowanie modernizacji klastera
komputerowego

50 000

Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej,
Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii
prof. dr hab. Nikodem Grankowski
Dofinansowanie zakupu modu∏u
optycznego z lampà UV do chromatografu

11 000

Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej,
Instytut Nauk o Ziemi 
prof. dr hab. Maria ¸anczont
Dofinansowanie kosztów rozpoznania
zasi´gu i struktury obozowiska ∏owców
mamutów na archeologicznym stanowisku
górnopaleolitycznym w Haliczu 
nad Êrodkowym Dniestrem

16 500

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika, 
Wydzia∏ Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej, Centrum Astronomii
prof. dr hab. Andrzej Kus
Dofinansowanie kosztów naprawy atomowego
zegara-masera wodorowego EFOS-15

108 000

Uniwersytet Âlàski, Instytut Chemii
prof. dr hab. in˝. Wies∏aw Su∏kowski
Dofinansowanie zakupu spr´˝arki 
do zasilania NMR

5700

Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii
prof. dr hab. Tomasz Mikocki
Dofinansowanie zakupu sprz´tu dla Misji
Archeologicznej Instytutu, prowadzàcej
wykopaliska w Ptolemais (Libia)

70 500

Uniwersytet Warszawski, 
Instytut Fizyki DoÊwiadczalnej
prof. dr hab. Pawe∏ Kowalczyk
Dofinansowanie kosztów naprawy systemu
optycznego oscylatora parametrycznego

20 000

Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Chemii
prof. dr hab. Pawe∏ Kulesza
Dofinansowanie kosztów wyposa˝enia
skaningowego mikroskopu elektronowego 
w napylark´ oraz wymiany koƒcówki
detektora elektronów wtórnych

44 000

Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Chemii
prof. dr hab. Grzegorz Cha∏asiƒski
Dofinansowanie kosztów naprawy pompy
turbomolekularnej w spektrometrze
masowym

15 000

Uniwersytet Wroc∏awski, Wydzia∏ Nauk
Przyrodniczych
prof. dr hab. Aleksander Sikorski
Dofinansowanie zakupu zamra˝arki -86 st. C

13 000

PROGRAM MONOGRAFIE
Trwajàcy od 1994 roku sta∏y konkurs na monografie z zakresu nauk humanistycznych i spo-

∏ecznych zaowocowa∏ liczàcà ju˝ 86 tytu∏ów serià wydawniczà „Monografie FNP”, zaÊ 11 mo-

nografii doczeka∏o si´ wznowienia.

W roku 2004 drukiem ukaza∏o si´ 13 tytu∏ów, w tym jedno wznowienie. Natomiast w toku prac

wydawniczych znajdowa∏o si´ 5 monografii.

Prace opublikowane w serii „Monografie FNP” w roku 2004:

Jan Doktór: Poczàtki chasydyzmu polskiego

Przemys∏aw Gut: Leibniz. MyÊl filozoficzna w XVII wieku

Alicja Jastrz´bska: Spór o pi´kno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku

Agnieszka Kluba: AutotelicznoÊç – referencyjnoÊç – niewyra˝alnoÊç. O nowoczesnej poezji pol-

skiej (1918–1939)

Katarzyna Kuczyƒska-Koschany: Rilke poetów polskich

Gerard Labuda: Âwi´ty Wojciech. Biskup – M´czennik – Patron Polski, Czech i W´gier (wyd. II)

Franciszek Longchamps de Bérier: Nadu˝ycie prawa w Êwietle rzymskiego prawa prywatnego 

Krzysztof Nawotka: Aleksander Wielki

Dorota Pietrzyk-Reeves: Idea spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Wspó∏czesna debata i jej êród∏a

Jan Pisuliƒski: Nie tylko Petlura. Kwestia ukraiƒska w polskiej polityce zagranicznej w latach

1918–1923
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Rados∏aw Sojak: Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii

spo∏eczeƒstwa

Tomasz Szlendak: Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne m∏odzie˝y w kulturze kon-

sumpcyjnej

Przemys∏aw Urbaƒczyk: Zdobywcy Pó∏nocnego Atlantyku

W dorocznym konkursie na najlepsze publikacje z dziedziny historii, organizowanym od 10 lat

przez Porozumienie Wydawców Ksià˝ki Historycznej, po raz kolejny wyró˝niona zosta∏a

ksià˝ka z serii „Monografie FNP”. Nagrod´ KLIO II stopnia w kategorii autorskiej otrzyma∏

Jan Doktór za ksià˝k´ Poczàtki chasydyzmu polskiego.

Ponadto monografia Macieja Go∏àba Spór o granice poznania dzie∏a muzycznego uzyska∏a in-

dywidualnà Nagrod´ Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, przyznawanà za najlepsze prace

habilitacyjne.

PROGRAM WYDAWNICTWA
Dzi´ki wsparciu Fundacji zachowana jest ciàg∏oÊç wydawania kilku monumentalnych wieloto-

mowych dzie∏, naukowo dokumentujàcych dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne Polski,

a opracowywanych przez instytuty naukowe. 

W 2004 r. Fundacja finansowa∏a koszty wydania (tzn. edytorskie i drukarskie) kolejnych to-

mów Polskiego S∏ownika Biograficznego (opracowanie Instytutu Historii PAN i PAU), Katalo-

gu Zabytków Sztuki w Polsce (opracowanie Instytutu Sztuki PAN), Materia∏ów do dziejów sztu-

ki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (opracowanie Mi´dzynarodowe-

go Centrum Kultury i Uniwersytetu Jagielloƒskiego), S∏ownika polszczyzny XVI wieku (opra-

cowanie Instytutu Badaƒ Literackich PAN).

Ponadto, ze wzgl´du na niezwyk∏e znaczenie dla nauki Polskiego S∏ownika Biograficznego,

Fundacja przyzna∏a wyjàtkowo Êrodki na honoraria dla redaktorów merytorycznych zajmujà-

cych si´ w Zak∏adzie PSB opracowywaniem hase∏. 

PROGRAM TRANSLACJE
Celem tego realizowanego od niedawna programu jest pomoc w upowszechnianiu dorobku

naukowego polskiej humanistyki w Êwiecie poprzez dofinansowywanie przek∏adu dzie∏ z za-

kresu nauk humanistycznych i spo∏ecznych na wybrany j´zyk kongresowy. Warunkiem ubiega-

nia si´ autora o subwencj´ jest przewidywane (i zadeklarowane formalnie) opublikowanie

przet∏umaczonego dzie∏a przez renomowane wydawnictwo zagraniczne. Podstawowym kryte-

rium oceny wniosku jest wartoÊç naukowa dzie∏a. 

W 2004 roku przyznano subwencje na dokonanie przek∏adu dziesi´ciu prac polskich uczonych

(wydanych w latach 2000–2004), które uka˝à si´ nast´pnie nak∏adem ró˝nych oficyn za grani-

cà. SzeÊç ksià˝ek t∏umaczono na j´zyk angielski, trzy – na w∏oski i jednà – na niemiecki. 

Oto wykaz t∏umaczonych ksià˝ek:

Anna Micha∏owska: Mi´dzy demokracjà a oligarchià. W∏adze gmin ˝ydowskich w Poznaniu

i Swarz´dzu (od po∏owy XVII w. do koƒca XVIII w.)



Pracownia konserwatorska 
w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, wyremontowana
dzi´ki pomocy FNP.

Subwencja FNP umo˝liwi∏a 
wyposa˝enie Biblioteki Zgromadzenia 
Ks. Misjonarzy w Krakowie 
w rega∏y przesuwne.

á

áá

á

á

PROGRAM MILAB
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Pawe∏ Janiszewski: Zaginione ogniwo. Grecka historiografia pogaƒska w II po∏. III w. i w IV w.

Jerzy Mizio∏ek: Mity, legendy, egzempla. W∏oskie malarstwo Êwieckie epoki Renesansu ze zbiorów

Karola Lanckoroƒskiego

¸ukasz Niesio∏owski-Span: Mityczne poczàtki miejsc Êwi´tych w Starym Testamencie

Marcin Wodziƒski: OÊwiecenie ˝ydowskie w Królestwie Polskim. Dzieje pewnej idei

El˝bieta Jastrz´bowska: Rzym antyczny w oczach Piranesiego i dziÊ

Piotr Szlanty: Persja w polityce Niemiec w latach 1906–1914

Franciszek Longchamps de Bérier: Nadu˝ycie prawa w Êwietle rzymskiego prawa prywatnego

Barbara Engelking i Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejàcym mieÊcie

El˝bieta Jastrz´bowska: Miasta Apokalipsy

KONFERENCJE FNP 
• Seminarium beneficjentów programu TECHNO I TECHNE

W koƒcu wrzeÊnia 2004 r. zorganizowane zosta∏o we Wroc∏awiu wspólnie przez FNP i Poli-

technik´ Wroc∏awskà seminarium b´dàce podsumowaniem efektów wspierania przez Funda-

cj´ projektów innowacyjnych w programach TECHNO i TECHNE z lat 2000–2002. 

Spotkanie sta∏o si´ okazjà do przeprowadzenia dyskusji panelowej o problemach zwiàzanych

z transferem technologii, zw∏aszcza zaÊ z nawiàzywaniem skutecznej wspó∏pracy naukowców-

-autorów innowacji z biznesem. Uczestnikami seminarium byli beneficjenci programów FNP

– naukowcy majàcy za sobà na ogó∏ pozytywne doÊwiadczenie w zakresie wdro˝eƒ, zaÊ wÊród

panelistów, obok przedstawicieli w∏adz uczelni technicznych i uczonych prowadzàcych bada-

nia stosowane, znaleêli si´ te˝ reprezentanci biznesu i instytucji finansowych. Pozwoli∏o to na

skonfrontowanie w trakcie debaty rozmaitych, nieraz bardzo odmiennych punktów widzenia

i ukazanie biznesowych aspektów problemu, które, jak si´ okaza∏o, dla wielu uczestników se-

minarium nie by∏y znane ani zrozumia∏e.

Do najwa˝niejszych wàtków dyskusji nale˝a∏y: kwestia niedostatku regulacji prawnych wià˝à-

cych si´ z dysponowaniem przez pracowników uczelni wynikami ich prac badawczych, pro-

blem finansowania kosztownej europejskiej ochrony patentowej polskich wynalazków, oraz –

wyczerpujàco naÊwietlone przez bankowców i wzbudzajàce szczególne emocje u dyskutantów

– twarde realia warunkujàce proces finansowania projektów innowacyjnych przez biznes.

• Cykl Fundacji dyskusje o nauce – konferencja „Przestrzenie nauki”

Odbywajàce si´ od dawna z inicjatywy Fundacji doroczne spotkania kilkudziesi´ciu uczonych,

poÊwi´cone problemom istotnym dla Êrodowiska naukowego, od 2004 r. organizowane sà

wspólnie z ró˝nymi Êrodowiskami akademickimi. Tematem konferencji, zorganizowanej przez

FNP z Poznaƒskim Towarzystwem Przyjació∏ Nauk w po∏owie paêdziernika 2004 r. w Wàso-

wie, by∏y „Przestrzenie nauki”; mia∏a to byç próba zg∏´bienia szeroko rozumianych zwiàzków

nauki z przestrzenià. 

W spotkaniu uczestniczy∏o ponad 40 naukowców z ca∏ej Polski, w tym blisko po∏ow´ stanowi-

li uczeni poznaƒscy. Temat konferencji objà∏ takie spektrum zagadnieƒ, jak m.in. przestrzen-

ne uwarunkowania nauki (rozmieszczenie centrów naukowych, zale˝noÊci i relacje mi´dzy
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oÊrodkami badawczymi, migracje uczonych pomi´dzy oÊrodkami itp.), wp∏yw rozwoju sieci

elektronicznej na sposób prowadzenia badaƒ naukowych i samà struktur´ przestrzeni badaw-

czej w przysz∏oÊci. Podj´to te˝ problem wp∏ywu polityki Unii Europejskiej na kszta∏towanie

si´ nowych centrów naukowych w Polsce. Dyskutowano o zale˝noÊciach i relacjach prze-

strzennych pomi´dzy oÊrodkami badawczymi, uczelniami i towarzystwami naukowymi, a tak-

˝e o funkcjonowaniu badaczy w kilku oÊrodkach jednoczeÊnie. 

Materia∏y z sesji opublikowane zostanà w kolejnym tomiku serii „Fundacji dyskusje o nauce”.

PROGRAM „EKSPLORATORIUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ”
Program ten Fundacja ustanowi∏a w 2001 r., pragnàc kontynuowaç – po zakoƒczeniu udzia∏u

w realizacji programów Phare – swoje zaanga˝owanie w tematyk´ europejskà. Program jest fi-

nansowany przez FNP, a realizowany by∏ do koƒca 2004 r. przy wspó∏udziale Polskiej Akade-

mii Nauk.

Dzi´ki tej inicjatywie zachowany jest i upowszechniany siedmioletni dorobek programów Pha-

re SCI-TECH i SCI-TECH II, podejmowane sà ponadto dzia∏ania wspierajàce polski sektor

nauki i post´pu technologicznego w zakresie jego sprawnego i efektywnego funkcjonowania na

jednolitym rynku europejskim po uzyskaniu przez Polsk´ pe∏noprawnego cz∏onkostwa w UE.

Formy realizowania tych zadaƒ przez EIE to m.in. monitorowanie rozwoju polskiej polityki na-

ukowej i post´pu technologicznego z punktu widzenia jej dostosowania do wymogów polityk

wspólnotowych, prowadzenie badaƒ strategicznych w tym zakresie czy te˝ wspieranie naukowe

i doradcze instytucji rzàdowych i regionalnych w celu jak najpe∏niejszego wykorzystania trans-

ferów wspólnotowych funduszy strukturalnych, odnoszàcych si´ do sektorów gospodarki i na-

uki w Polsce. W 2004 r. zakoƒczone zosta∏y projekty realizowane przez EIE w ramach 5. Pro-

gramu Ramowego Badaƒ, Post´pu Technicznego i Prezentacji UE. JednoczeÊnie w 2004 r. EIE

prowadzi∏o prace nad przygotowaniem nowych projektów do 6. Programu Ramowego UE,

z których dwa znajdujà si´ w fazie negocjacji z Komisjà Europejskà. 

Zgodnie ze swojà misjà, Eksploratorium Integracji Europejskiej wspiera∏o ponadto instytucje

rzàdowe i paƒstwowe, wykonujàc ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz NIK.

Pe∏ni∏o tak˝e rol´ merytorycznego naukowego opiekuna wielu konferencji oraz uczestniczy∏o

w pracach oraz debatach Polskiego Forum Strategii Lizboƒskiej.

WSPÓ¸PRACA Z TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI 
Fundacja jest od lat cz∏onkiem wspierajàcym kilku najbardziej zas∏u˝onych polskich organiza-

cji naukowych: Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego Toruƒskie-

go, Poznaƒskiego Towarzystwa Przyjació∏ Nauk, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk

oraz Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). 

W ramach tej wspó∏pracy finansowana jest m.in. doroczna Nagroda im. Grzegorza Bia∏kow-

skiego za najlepszà prac´ doktorskà z nauk Êcis∏ych, przyznawana przez Towarzystwo Popiera-

nia i Krzewienia Nauk. W 2004 r. nagrod´ takà (w wysokoÊci 14 tys. z∏) otrzyma∏ dr Piotr Ânia-

dy z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wroc∏awskiego za prac´ pt. Macierze losowe oraz

zwiàzane z nimi zagadnienia. Promotorem pracy by∏ prof. dr hab. Marek Bo˝ejko.

ANNUAL REPORT 2004
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RECENZENCI I OPINIODAWCY FNP W ROKU 2004

Poni˝ej zamieszczamy list´ osób, które zechcia∏y pe∏niç rol´ recenzentów i opiniodawców

w konkursach Fundacji w 2004 roku. Ich oceny i opinie stanowi∏y dla w∏adz FNP pomoc w do-

konywaniu rozstrzygni´ç i ustalaniu list beneficjentów poszczególnych programów. 

Prof. Janina Abramowska, dr Zygmunt Ajduk, prof. Edward Balcerzan, prof. Jacek Baranowski, prof. Andrzej
Bia∏as, prof. Andrzej Bia∏ynicki-Birula, prof. Jacek Bigda, prof. Czes∏aw B∏aszak, prof. Jacek B∏a˝ewicz, prof.
Andrzej Bogus∏awski, prof. Zbigniew Bokszaƒski, prof. Barbara Bokus, prof. W∏odzimierz Bolecki, prof. Adam
Borkowski, prof. Robert Charmas, prof. Jan Chochorowski, prof. Mieczys∏aw Chorà˝y, prof. Stanis∏aw
Chwirot, dr hab. Jerzy Ciemniewski, prof. Andrzej Czy˝ewski, dr hab. Jaros∏aw Dastych, prof. Janusz Degler,
prof. Tomasz Dohnalik, dr hab. Jan Doktór, prof. Henryk Domaƒski, prof. Marek Dziekan, prof. Teresa
Dziembowska, prof. Marcin Fabiaƒski, prof. Tadeusz Figiel, prof. Marian Filar, prof. Gabriel Fordoƒski, prof.
Jan Gaj, prof. Kazimierz Goebel, prof. Andrzej Gomuliƒski, prof. Anatol Juliusz Gosiewski, prof. Zbigniew
Ryszard Grabowski, prof. Leon Gradoƒ, prof. Nikodem Grankowski, prof. Ryszard Gryglewski, prof. Jacek
Guliƒski, prof. Jerzy Hauziƒski, prof. Jerzy Herbich, prof. Jacek Ho∏ówka, prof. Adam Hulanicki, prof. Jacek
Jadacki, in˝. Witold Jakubowski, prof. Mieczys∏aw Ja∏ochowski, prof. Jacek Adam Jania, prof. Przemys∏aw
Janik, prof. Tomasz Jasiƒski, prof. Andrzej Jerzmanowski, prof. Wies∏aw W. J´drzejczak, dr hab. Marcin
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Skrócone sprawozdanie 
finansowe

i opinia niezale˝nego
bieg∏ego rewidenta

Pe∏ne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Fundacji w roku 2004, 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, który pismem

z dnia 9 czerwca 2005 r. zawiadomi∏ Zarzàd Fundacji o przyj´ciu sprawozdania. 

Sprawozdanie merytoryczne z dzia∏alnoÊci Fundacji, która w dniu 31 grudnia 2004 r. otrzyma∏a status orga-

nizacji po˝ytku publicznego, zosta∏o z∏o˝one równie˝ Ministrowi Polityki Spo∏ecznej.

W dniu 20 maja 2005 r. Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokona∏ wpisu w KRS o z∏o˝eniu sprawozdania

z dzia∏alnoÊci Fundacji i rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinià bieg∏ego rewidenta oraz uchwa-

∏ami zatwierdzajàcymi to sprawozdanie.     

Realizujàc zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 z 1984 r., poz. 97 z póêniej-

szymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontaria-

cie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z póêniejszymi zmianami) Fundacja umo˝liwia wszystkim zainteresowa-

nym zapoznanie si´ z pe∏nym sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci Fundacji w roku 2004. Dost´pne jest ono w sie-

dzibie Fundacji w Warszawie, ul. Gra˝yny 11.

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2004
wraz z opinià niezale˝nego bieg∏ego rewidenta 

opublikowane zostanie tak˝e w Monitorze Polskim B.



W dniu 21 marca 2005 roku wydaliÊmy opini´ z zastrze˝eniem oraz ze zwróceniem uwagi dotyczàcym sprawozdania finansowe-
go za rok obrotowy zakoƒczony dnia 31 grudnia 2004 roku, jak to zaprezentowano poni˝ej:

„OPINIA NIEZALE˚NEGO BIEG¸EGO REWIDENTA

Dla Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

1. PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2004 roku Funda-
cji na Rzecz Nauki Polskiej („Fundacji”) z siedzibà w Warszawie, ul. Gra˝yny 11, obejmujàcego:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´ 377.333.668,21

z∏otych,
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujàcy zysk netto w wy-

sokoÊci 18.445.185,86 z∏otych,
• zestawienie zmian w funduszu w∏asnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujàce

zwi´kszenie stanu funduszu w∏asnego o kwot´ 18.445.185,86 z∏otych,
• rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujàcy zmniej-

szenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 4.736.670,49 z∏otych, oraz
• dodatkowe informacje i objaÊnienia.

2. Za rzetelnoÊç, prawid∏owoÊç i jasnoÊç za∏àczonego sprawozdania finansowego, jak równie˝ za prawid∏owoÊç ksiàg rachun-
kowych odpowiada Zarzàd Fundacji. Naszym zadaniem by∏o zbadanie za∏àczonego sprawozdania finansowego i wyra˝enie,
na podstawie badania, opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawid∏o-
we i jasne oraz czy ksi´gi rachunkowe stanowiàce podstaw´ jego sporzàdzenia sà prowadzone, we wszystkich istotnych
aspektach, w sposób prawid∏owy.

3. Badanie sprawozdania finansowego, z wyjàtkiem kwestii opisanej w punkcie 5. poni˝ej, przeprowadziliÊmy stosownie do
obowiàzujàcych w Polsce postanowieƒ:
• rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci („ustawa o rachunkowoÊci”),
• norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów,
w taki sposób, aby uzyskaç racjonalnà pewnoÊç czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawid∏owoÊci. W szczególno-
Êci, badanie obejmowa∏o sprawdzenie – w du˝ej mierze metodà wyrywkowà – dokumentacji, z której wynikajà kwoty i in-
formacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´ poprawnoÊci przyj´tych i stosowanych
przez Zarzàd zasad rachunkowoÊci i znaczàcych szacunków dokonanych przez Zarzàd, jak i ogólnej prezentacji sprawozda-
nia finansowego. Uwa˝amy, ˝e przeprowadzone przez nas badanie dostarczy∏o nam wystarczajàcych podstaw do wyra˝enia
opinii o sprawozdaniu finansowym traktowanym jako ca∏oÊç.

4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakoƒczony dnia 31 grudnia 2003 roku by∏o przedmiotem naszego ba-
dania i z datà 27 stycznia 2005 roku wydaliÊmy opini´ z zastrze˝eniem oraz zwróceniem uwagi o tym sprawozdaniu finan-
sowym. Obecny status powy˝szego zastrze˝enia oraz zwrócenia uwagi jest przedstawiony odpowiednio w punktach 5. i 7. ni-
niejszej opinii.

5. Jak szerzej opisano w nocie 10. dodatkowych informacji i objaÊnieƒ do za∏àczonego sprawozdania finansowego Fundacji,
w roku 2004 Fundacja na podstawie odpowiednich przepisów otrzyma∏a z Ministerstwa Skarbu Paƒstwa kwot´ w wysokoÊci
15.010 tys. z∏otych, pochodzàcà z wp∏ywów uzyskanych przez Ministerstwo Skarbu ze sprzeda˝y akcji prywatyzowanych
przedsi´biorstw paƒstwowych („Êrodki z prywatyzacji”). Ponadto w roku 2003 Fundacja otrzyma∏a z Ministerstwa Skarbu
Paƒstwa wp∏ywy Êrodków z prywatyzacji w kwocie 36.696 tys. z∏otych. Zarzàd Fundacji uwa˝a, ˝e Êrodki z prywatyzacji prze-
kazane na majàtek Fundacji nie sà Êrodkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, a w zwiàzku z tym
nie stosowa∏ przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych w procesie zarzàdzania tymi Êrodkami, co mo˝e mieç
wp∏yw na za∏àczone sprawozdanie finansowe. Naszym zdaniem organem w∏aÊciwym do okreÊlenia charakteru Êrodków
z prywatyzacji przekazanych Fundacji jest Ministerstwo Finansów.

W 2004 roku Zarzàd Fundacji zwróci∏ si´ do Ministra Nauki i Informatyzacji, jako organu nadzorujàcego Fundacj´, z zapy-
taniem o charakter prawny otrzymanych Êrodków z prywatyzacji. Minister Nauki i Informatyzacji skierowa∏ do Ministerstwa
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Finansów, jako organu w∏aÊciwego w sprawach finansów publicznych, zapytanie o charakter prawny tych Êrodków. Minister-
stwo Finansów w udzielonej na skierowane zapytanie odpowiedzi oceni∏o, i˝ Êrodki przekazywane ze sprzeda˝y akcji i udzia-
∏ów na rzecz Fundacji majà charakter Êrodków publicznych. Zarzàd Fundacji, uznajàc udzielonà przez Ministerstwo Finan-
sów odpowiedê za odnoszàcà si´ jedynie do charakteru Êrodków z prywatyzacji do momentu ich przekazania na majàtek
Fundacji, wystàpi∏ ponownie do Ministra Nauki i Informatyzacji o rozstrzygni´cie kwestii charakteru tych Êrodków po prze-
kazaniu ich na majàtek Fundacji. Minister Nauki i Informatyzacji w odpowiedzi na skierowane przez Fundacj´ pytanie
stwierdzi∏, i˝ Êrodki z prywatyzacji przekazane na majàtek Fundacji nie majà charakteru Êrodków publicznych, jednak˝e za-
strzeg∏, i˝ organem w∏aÊciwym do oceny charakteru tych Êrodków jest Minister Finansów. Do dnia niniejszej opinii Funda-
cja nie otrzyma∏a odpowiedzi od Ministra Finansów. W zwiàzku z powy˝szym, nie jesteÊmy w stanie okreÊliç ewentualnego
wp∏ywu tej kwestii na za∏àczone sprawozdanie finansowe Fundacji za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2004 roku oraz po-
równywalne dane finansowe za rok 2003.

6. Naszym zdaniem, z wyjàtkiem ewentualnego wp∏ywu kwestii opisanej w punkcie 5. powy˝ej, za∏àczone sprawozdanie finan-
sowe, we wszystkich istotnych aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego Fundacji za okres od dnia 1 stycz-

nia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, jak te˝ sytuacji majàtkowej i finansowej badanej Fundacji na dzieƒ 31 grud-
nia 2004 roku;

• sporzàdzone zosta∏o zgodnie z zasadami rachunkowoÊci okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej ustawie o rachunkowoÊci i wyda-
nymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych;

• jest zgodne z powo∏anà wy˝ej ustawà o rachunkowoÊci i wydanymi na jej podstawie przepisami oraz postanowieniami sta-
tutu Fundacji wp∏ywajàcymi na jego treÊç.

7. Nie zg∏aszajàc dalszych zastrze˝eƒ, zwracamy uwag´ na nast´pujàcà kwesti´ opisanà szerzej w nocie 9. dodatkowych infor-
macji i objaÊnieƒ do za∏àczonego sprawozdania finansowego.
Na dzieƒ bilansowy fundusz zasadniczy Fundacji wynosi∏ 95.000 tys. z∏otych. Fundusz zasadniczy stanowi majàtek przekaza-
ny Fundacji przez Skarb Paƒstwa.
Zarzàd Fundacji uwa˝a, ˝e Êrodki funduszu zasadniczego nie spe∏niajà definicji Êrodków publicznych w rozumieniu Ustawy
o finansach publicznych. Naszym zdaniem, istnieje niepewnoÊç co do charakteru prawnego tych Êrodków.

8. ZapoznaliÊmy si´ ze sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci Fundacji w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004
roku („sprawozdanie z dzia∏alnoÊci”) i uznaliÊmy, ˝e informacje pochodzàce z za∏àczonego sprawozdania finansowego sà
z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci uwzgl´dniajà postanowienia rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia∏alnoÊci fundacji (Dz. U. z 2001
roku, Nr 50, poz. 529).”

Naszym zdaniem, informacje przedstawione w publikowanej, skróconej wersji sprawozdania finansowego na stronach od 48
do 52 niniejszego raportu rocznego sà we wszystkich istotnych aspektach przedstawione poprawnie w odniesieniu do wy˝ej
wymienionego zbadanego sprawozdania finansowego, na którego podstawie powsta∏y. Sprawozdanie finansowe, które by∏o
przedmiotem naszego badania, zawiera noty, które nie zosta∏y w ca∏oÊci przedstawione w za∏àczonym skróconym sprawoz-
daniu finansowym. Uzyskanie pe∏nych i rzetelnych informacji na temat Fundacji na dzieƒ 31 grudnia 2004 roku oraz wyni-
ków prowadzonej przez Fundacj´ dzia∏alnoÊci za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wymaga
zapoznania si´ z pe∏nà wersjà sprawozdaƒ finansowych zawierajàcà wszystkie ujawnienia wymagane przez ustaw´ o rachun-
kowoÊci i przepisy wydane na jej podstawie. 

w imieniu
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
numer ewid. 130

(–) (–)
Tomasz Bieske Iwona Kozera

Bieg∏y rewident Nr 9291/6975 Bieg∏y rewident Nr 9528/7104

Warszawa, dnia 7 lipca 2005 roku
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BILANS NA DZIE¡ 31.12.2004
AKTYWA

(w z∏otych)
31 grudnia 2004 roku 31 grudnia 2003 roku

dane porównawcze

A. Aktywa trwa∏e 39.896.080,34 34.022.594,12
I. WartoÊci niematerialne i prawne 40.089,02 –
1. Koszty zakoƒczonych prac rozwojowych – –
2. WartoÊç firmy – –
3. Inne wartoÊci niematerialne i prawne 40.089,02 –
4. Zaliczki na wartoÊci niematerialne i prawne – –
II. Rzeczowe aktywa trwa∏e 1.814.771,50 2.022.594,12
1. Ârodki trwa∏e 1.814.771,50 2.022.594,12

a) grunty (w tym prawo u˝ytkowania wieczystego gruntu) – –
b) budynki, lokale i obiekty in˝ynierii làdowej i wodnej 1.496.819,81 1.628.406,46
c) urzàdzenia techniczne i maszyny 154.332,37 207.191,99
d) Êrodki transportu 83.734,49 113.185,98
e) inne Êrodki trwa∏e 79.884,83 73.809,69

2. Ârodki trwa∏e w budowie – –
3. Zaliczki na Êrodki trwa∏e w budowie – –
III. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe 241.219,82 –
1. Od jednostek powiàzanych – –
2. Od pozosta∏ych jednostek 241.219,82 –
IV. Inwestycje d∏ugoterminowe 37.800.000,00 32.000.000,00
1. NieruchomoÊci – –
2. WartoÊci niematerialne i prawne – –
3. D∏ugoterminowe aktywa finansowe 37.800.000,00 32.000.000,00

a) w jednostkach powiàzanych – –
- udzia∏y lub akcje – –

b) w pozosta∏ych jednostkach 37.800.000,00 32.000.000,00
- udzia∏y lub akcje 37.800.000,00 32.000.000,00

4. Inne inwestycje d∏ugoterminowe – –
V. D∏ugoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe – –
1. Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego – –
2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe – –
B. Aktywa obrotowe 337.437.587,87 855.025.965,19
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 21.182,00 5.478,00
1. Materia∏y 21.182,00 5.478,00
II. Nale˝noÊci krótkoterminowe 1.547.559,18 255.328,40
1. 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 – –
2. Nale˝noÊci od pozosta∏ych jednostek 1.547.559,18 255.328,40

a) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie sp∏aty: 2.086,04 13.430,00
- do 12 miesi´cy 2.086,04 13.430,00
- powy˝ej 12 miesi´cy – –

b) z tytu∏u podatków, dotacji, ce∏, ubezpieczeƒ spo∏ecznych 
i zdrowotnych oraz innych Êwiadczeƒ – –

c) inne 1.545.473,14 241.898,40
d) dochodzone na drodze sàdowej – –

III. Inwestycje krótkoterminowe 335.832.002,43 854.740.569,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 335.832.002,43 854.740.569,22

a) w jednostkach powiàzanych – 441.787,00
- udzia∏y lub akcje – 441.787,00
- inne papiery wartoÊciowe – –
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe – –

b) w pozosta∏ych jednostkach 321.838.243,64 835.568.352,94
- udzia∏y lub akcje 24.377.188,30 25.515.186,50
- inne papiery wartoÊciowe 297.461.055,34 810.053.166,44
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe – –

c) Êrodki pieni´˝ne i inne aktywa pieni´˝ne 13.993.758,79 18.730.429,28
- Êrodki pieni´˝ne w kasie i na rachunkach 145.265,62 474.276,28
- inne Êrodki pieni´˝ne 13.848.493,17 18.256.153,00
- inne aktywa pieni´˝ne – –

2. Inne inwestycje krótkoterminowe – –
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe 36.844,26 24.589,57

AKTYWA RAZEM 377.333.668,21 889.048.559,31

RAPORT ROCZNY 2004

48



PASYWA

(w z∏otych)
31 grudnia 2004 roku 31 grudnia 2003 roku

dane porównawcze

A. Fundusz w∏asny 375.854.564,88 357.409.379,02
I. Fundusz zasadniczy 95.000.000,00 95.000.000,00
II. Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà 268.225.205,19 268.225.205,19
III. Fundusz z aktualizacji wyceny 1.412,56 1.412,56
IV. Fundusz rezerwowy 27.613.431,77 27.613.431,77
V. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych (33.430.670,50) –
VI. Zysk (strata) netto 18.445.185,86 (33.430.670,50)
VII. Odpisy z zysku netto w ciàgu roku obrotowego (wielkoÊç ujemna) – –
B. Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania 1.479.103,33 531.639.180,29
I. Rezerwy na zobowiàzania 296.952.49 250.040,07
1. Rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego – –
2. Rezerwa na Êwiadczenia emerytalne i podobne 296.952,49 250.040,07

- d∏ugoterminowa 178.304,91 214.601,73
- krótkoterminowa 118.647,58 35.438,34

3. Pozosta∏e rezerwy – –
- d∏ugoterminowe – –
- krótkoterminowe – –

II. Zobowiàzania d∏ugoterminowe – –
1. Wobec jednostek powiàzanych – –
2. 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 – –

III. Zobowiàzania krótkoterminowe 823.858,14 531.076.683,42
1. 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 – –
2. Wobec pozosta∏ych jednostek 819.371,30 531.072.357,14

a) kredyty i po˝yczki – –
b) z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych – –
c) inne zobowiàzania finansowe – 529.285.782,89
d) z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie wymagalnoÊci: 135.159,71 20.301,62

- do 12 miesi´cy 135.159,71 20.301,62
- powy˝ej 12 miesi´cy – –

e) zaliczki otrzymane na dostawy – –
f) zobowiàzania wekslowe – –
g) z tytu∏u podatków, ce∏, ubezpieczeƒ i innych Êwiadczeƒ 102.739,93 86.310,05
h) z tytu∏u wynagrodzeƒ 24.960,00 –
i) inne 556.511,66 1.679.962,58

3. Fundusze specjalne 4.486,84 4.326,28
IV. Rozliczenia mi´dzyokresowe 358.292,70 312.456,80
1. Ujemna wartoÊç firmy – –
2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe 358.292,70 312.456,80

- d∏ugoterminowe – –
- krótkoterminowe 358.292,70 312.456,80

PASYWA RAZEM 377.333.668,21 889.048.559,31

ANNUAL REPORT 2004

49



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01–31.12.2004
WARIANT PORÓWNAWCZY 

rok zakoƒczony rok zakoƒczony
(w z∏otych) dnia 31 grudnia 2004 roku dnia 31 grudnia 2003 roku

dane porównawcze

A. Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej 15.029.730,51 27.936,12
I. Sk∏adki brutto okreÊlone statutem – –
II. Inne przychody okreÊlone statutem 15.029.730,51 27.936,12
B. Koszt realizacji zadaƒ statutowych 21.604.018,46 19.389.897,31
C. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci statutowej (A-B) (6.574.287,95) (19.361.961,19)
D. Koszty administracyjne 5.725.683,73 6.703.109,34
I. Amortyzacja 319.266,12 280.959,08
II. Zu˝ycie materia∏ów i energii 137.052,58 113.846,13
III. Us∏ugi obce 2.245,007,22 3.513.565,69
IV. Podatki i op∏aty, w tym: 7.020,80 6.909,80

- podatek akcyzowy – –
V. Wynagrodzenia 2.447.046,51 2.253.439,22
VI. Ubezpieczenia spo∏eczne i inne Êwiadczenia 461.048,57 442.417,74
VII. Pozosta∏e koszty rodzajowe 109.241,93 91.971,68
E. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci  statutowej i  administracyjnej (C-D) (12.299.971,68) (26.065.070,53)
F. Pozosta∏e przychody operacyjne 38.777,42 6.623,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych – –
II. Dotacje – –
III. Inne przychody operacyjne 38.777,42 6.623,24
G. Pozosta∏e koszty operacyjne 602.158,19 172.977,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych – –
II. Aktualizacja wartoÊci aktywów niefinansowych – –
III. Inne koszty operacyjne 602.158,19 172.977,14
H. Zysk (strata) na dzia∏alnoÊci operacyjnej (E+F-G) (12.863.352,45) (26.231.424,43)
I. Przychody finansowe 51.693.957,84 7.002.365,58
I. Dywidendy i udzia∏y w zyskach, w tym: 363.855,45 189.027,28

- od jednostek powiàzanych – –
II. Odsetki, w tym: 1.019.406,80 3.312.155,18

- od jednostek powiàzanych – –
III. Zysk ze zbycia inwestycji 151.829,94 –
IV. Aktualizacja wartoÊci inwestycji 46.665.755,99 435.697,12
V. Inne 3.493.109,66 3.065.486,00
J. Koszty finansowe 20.284.979,53 14.292.235,65
I. Odsetki, w tym: 20.284.859,53 14.292.235,65

- dla jednostek powiàzanych – –
II. Strata ze zbycia inwestycji – –
III. Aktualizacja wartoÊci inwestycji – –
IV. Inne 120,00 –
K. Zysk (strata) brutto na ca∏okszta∏cie dzia∏alnoÊci (H+I-J) 18.545.625,86 (33.521.294,50)
L. Wynik zdarzeƒ nadzwyczajnych (L.I-L.II) – –
I. Zyski nadzwyczajne – –
II. Straty nadzwyczajne – –
M. Zysk (strata) brutto (K±L) 18.545.625,86 (33.521.294,50)
N. Podatek dochodowy 100.440,00 (90.624,00)
O. Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku (zwi´kszenia straty) – –
P. Zysk (strata) netto (M-N-O) 18.445.185,86 (33.430.670,50)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU W¸ASNYM 

rok zakoƒczony 
rok zakoƒczony

(w z∏otych)
dnia 31 grudnia 2004 roku

dnia 31 grudnia 2003 roku
dane porównawcze

I. Fundusz w∏asny na poczàtek okresu (BO) 357.409.379,02 390.840.049,52
- zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci – –
- korekty b∏´dów podstawowych – –

I.a. Fundusz w∏asny na poczàtek okresu (BO), po korektach 357.409.379,02 390.840.049,52
1. Fundusz zasadniczy na poczàtek okresu 95.000.000,00 95.000.000,00
1.1. Zmiany funduszu zasadniczego – –

a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – –
b) zmniejszenie (z tytu∏u) – –

1.2. Fundusz zasadniczy na koniec okresu 95.000.000,00 95.000.000,00
2. Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà na poczàtek okresu 268.225.205,19 153.833.757,79
2.1. Zmiany funduszu na dzia∏alnoÊç statutowà – 114.391.447,40

a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – 114.391.447,40
- podzia∏u dochodu – 114.391.447,40

b) zmniejszenie (z tytu∏u) – –
- pokrycia straty – –

2.2. Stan  funduszu na dzia∏alnoÊç statutowà  na koniec okresu 268.225.205,19 268.225.205,19
3. Fundusz z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu 1.412,56 1.412,56
3.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny – –

a) zwi´kszenie – –
b) zmniejszenie (z tytu∏u) – –

- zbycia Êrodków trwa∏ych – –
3.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1.412,56 1.412,56
4. Pozosta∏e  fundusze rezerwowe na poczàtek okresu 27.613.431,77 27.613.431,77
4.1. Zmiany pozosta∏ych funduszy rezerwowych – –

a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – –
- zbycia Êrodków trwa∏ych – –

b) zmniejszenie – –
4.2. Pozosta∏e fundusze rezerwowe na koniec okresu 27.613.431,77 27.613.431,77
5. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu (33.430.670,50) 114.391.447,40
5.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu – 155.781.882,11

- korekty b∏´dów podstawowych – –
5.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po korektach – 155.781.882,11

a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – –
- podzia∏u zysku z lat ubieg∏ych – –

b) zmniejszenie (z tytu∏u) – (155.781.882,11)
- pokrycia straty z lat ubieg∏ych – (41.390.434,71)
- przeznaczenia dochodu na dzia∏alnoÊç statutowà - (114.391.447,40)

5.3. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu – –
5.4. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu (33.430.670,50) (41.390.434,71)

- zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci – –
- korekty b∏´dów podstawowych – –

5.5. Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po korektach (33.430.670,50) (41.390.434,71)
a) zwi´kszenie (z tytu∏u) – –

- przeniesienia straty z lat ubieg∏ych do pokrycia – –
b) zmniejszenia (z tytu∏u) – (41.390.434,71)
- pokrycia straty z lat ubieg∏ych – (41.390.434,71)

5.6. Strata z lat ubieg∏ych na koniec okresu (33.430.670,50) –
5.7. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na koniec okresu (33.430.670,50) – 
6. Wynik netto 18.445.185,86 (33.430.670,50)

a) zysk netto 18.445.185,86 –
b) strata netto – (33.430.670,50)
c) odpisy z zysku – –

II. Fundusz w∏asny na koniec okresu (BZ) 375.854.564,88 357.409.379,02
III. Fundusz w∏asny, po uwzgl´dnieniu proponowanego podzia∏u zysku 

(pokrycia straty) 375.854.564,88 357.409.379,02
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RACHUNEK PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH (METODA POÂREDNIA)

rok zakoƒczony
rok zakoƒczony

(w z∏otych)
dnia 31 grudnia 2004 roku

dnia 31 grudnia 2003 roku
dane porównawcze

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej (1.975.461,28) 43.438.339,30
I. Zysk (strata) netto 18.445.185,86 (33.430.670,50)
II. Korekty razem (20.420.647,14) 76.869.009,80
1. Amortyzacja 319.266,12 280.959,08
2. Zyski (straty) z tytu∏u ró˝nic kursowych – –
3. Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy) 11.900.074,83 3.476.741,06
4. Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej 

(aktualizacja wartoÊci inwestycji) (28.117.141,84) 18.433.319,62
5. Zmiana stanu rezerw 46.912,42 104.299,07
6. Zmiana stanu zapasów (15.704,00) (5.478,00)
7. Zmiana stanu nale˝noÊci (1.533.450,60) 51.562.929,88
8. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych, 

z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów (3.054.185,28) 2.901.143,41
9. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych 33.581,21 115.095,68
10. Inne korekty – –
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I±II) (1.975.461,28) 43.438.339,30
B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (2.761.209,21) (41.812.502,38)
I. Wp∏ywy 72.700.590.612,99 35.186.236.914,17
1. Zbycie wartoÊci niematerialnych 

i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych – –
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne – –
3. Z aktywów finansowych, w tym: 72.700.590.612,99 35.186.236.914,17

a) w jednostkach powiàzanych –
b) w pozosta∏ych jednostkach 72.700.590.612,99 35.186.236.914,17

- zbycie aktywów finansowych 72.688.830.009,21 35.169.429.459,13
- dywidendy i udzia∏y w zyskach 363.855,45 189.027,28
- sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugoterminowych – –
- odsetki 7.748.679,17 10.625.120,29
- inne wp∏ywy z aktywów finansowych 3.648.069,16 5.993.307,47

4. Inne wp∏ywy inwestycyjne – –
II. Wydatki (72.703.351.822,20) (35.228.049.416,55)
1. Nabycie wartoÊci niematerialnych 

i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych (151.532,52) (173.591,58)
2. Inwestycje w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne – –
3. Na aktywa finansowe, w tym: (72.682.609.667,50) (35.210.658.084,20)

a) w jednostkach powiàzanych – –
b) w pozosta∏ych jednostkach (72.682.609.667,50) (35.210.658.084,20)

- nabycie aktywów finansowych (72.682.609.667,50) (35.210.658.084,20)
- udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe – –

4. Inne wydatki inwestycyjne (20.590.622,18) (17.217.740,77)
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (I-II) (2.761.209,21) (41.812.502,38)
C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej – –
I. Wp∏ywy – –
II. Wydatki – –
1. Sp∏aty kredytów i po˝yczek – –
2. Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych – –
3. Odsetki – –
4. Inne wydatki finansowe – –
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II) – –
D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto razem (A.III±B.III±C.III) (4.736.670,49) 1.625.836,92
E. Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych (4.736.670,49) 1.625.836,92
F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu 18.730.429,28 17.104.592,36
G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F±D), w tym 13.993.758,79 18.730.429,28

- o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania 4.486,84 4.326,28
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Istniej´ tylko dzi´ki mediom. Gdybym si´ nie

zgadza∏a na wywiady, tobym w ogóle znikn´∏a.

Wyg∏aszam takie opinie, ˝e nikt nie jest z nich

specjalnie zadowolony poza dziennikarzami. Im pasu-

jà moje krótkie, szybkie formu∏ki, a ja nie odmawiam -

– mówi∏a prof. Staniszkis w wywiadzie, którego

udzieli∏a Barbarze N. ¸opieƒskiej z „Res Publiki No-

wej”. Bywa cz´sto uwa˝ana za osob´ o poglàdach

skrajnych, a w swoich krytycznych ocenach nie

oszcz´dza nikogo – zw∏aszcza rzàdzàcych, ale rów-

nie˝ i przeci´tnych Polaków.

W ksià˝ce „Postkomunizm” podj´∏a ambitnà

prób´ syntetycznego opisania przemian spo∏ecz-

nych w Polsce ostatniego dwudziestolecia, a we

„W∏adzy globalizacji” – mechanizmów rzàdzàcych

wspó∏czesnym Êwiatem.

By∏a jednym z ekspertów SolidarnoÊci w Stoczni

Gdaƒskiej w sierpniu 1980 roku.

Zafascynowana SolidarnoÊcià równie˝ wobec

niej potrafi∏a byç bardzo krytyczna – w artyku∏ach

publikowanych w latach 80. w podziemnej „Kry-

tyce” pisa∏a m.in. o „fundamentalizmie” ruchu

oraz zdumiewajàcej symetrii form rozumowania po

obu stronach symbolicznej barykady [...]; zarówno

bowiem partyjni dogmatycy, jak i zwolennicy Soli-

darnoÊci pos∏ugujà si´ w swym rozumowaniu zmi-

tologizowanym, wyimaginowanym podmiotem

i opierajà si´ na nieweryfikowalnych empirycznie

za∏o˝eniach.

Równie krytycznie prof. Staniszkis opisuje spo∏e-

czeƒstwo polskie lat 90. w „Postkomunizmie” twier-

dzàc, ˝e ju˝ w latach 80. niektórzy dzia∏acze PZPR

przygotowywali si´ do upadku realnego socjalizmu,

zaczynajàc – m.in. przy udziale polskich s∏u˝b spe-

cjalnych i KGB – zabezpieczaç swojà przysz∏oÊç. Za-

k∏adali wówczas spó∏ki „nomenklaturowe” i przej-

mowali dzi´ki nim paƒstwowy majàtek. Staniszkis

opisuje te˝ stworzony w latach 90. system politycz-

nego klientelizmu, który wielu z nas budowa∏o

i w który – bezpoÊrednio czy poÊrednio – wszyscy je-

steÊmy uwik∏ani. Za akceptacj´ kszta∏tu III RP kry-

tykowa∏a niejednokrotnie „Gazet´” i jej redaktora

naczelnego. – Naprawd´ ta ca∏a nauka jest ma∏o wy-

magajàca, a kariera naukowa ∏atwa – mówi∏a prof.

Staniszkis Barbarze N. ¸opieƒskiej.

ADAM LESZCZY¡SKI

Wielka czwórka 2004

Socjolog, dwóch chemików i genetyk – to zwyci´zcy tegorocznych Polskich
Nobli. DziÊ na Zamku Królewskim w Warszawie zostanà im uroczyÊcie
wr´czone nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Socjolog 
niepokorny

„Gazeta Wyborcza” z 3 grudnia 2004
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Król polimerów 

W dziedzinie nauk technicznych nagrodzono

jedno z najwi´kszych odkryç polskiej chemii.

Prof. Krzysztof Matyjaszewski wymyÊli∏ no-

wà metod´ syntezy polimerów, które sà podstawo-

wym sk∏adnikiem tworzyw sztucznych. 

Polimery zrobi∏y zawrotnà karier´ na Êwiecie 

– ich roczna produkcja wynosi 200 mln ton, co ozna-

cza, ˝e przeci´tny cz∏owiek zu˝ywa ich ok. 30 kg

rocznie. Sà to w wi´kszoÊci zwiàzki chemiczne zbu-

dowane z wielu identycznych moleku∏ (monome-

rów) po∏àczonych w d∏ugie ∏aƒcuchy. Po∏ow´

wszystkich polimerów wytwarza si´ metodà tzw.

polimeryzacji wolnorodnikowej, która – choç sto-

sowana w przemyÊle od kilkudziesi´ciu lat – ma

szereg istotnych wad. Przede wszystkim nie jest

procesem kontrolowanym, a wskutek tego powsta-

jà np. ∏aƒcuchy polimerów o ró˝nej d∏ugoÊci. 

WymyÊlono wi´c alternatywne metody, które

pozwalajà na otrzymywanie polimerów o uporzàd-

kowanych w∏asnoÊciach. Jednà z najbardziej obie-

cujàcych okaza∏a si´ kon-

trolowana polimeryzacja

rodnikowa ATRP odkryta

przez polskiego chemika.

Wyró˝nia si´ znacznie ∏a-

godniejszymi warunkami

syntezy. Od 1995 do 2002

roku prof. Matyjaszewski

ze swà grupà badawczà

spolimeryzowa∏ metodà

ATRP ponad 30 wa˝nych monomerów. Dwa lata

temu na podstawie jego patentów w USA i Japonii

rozpocz´to produkcj´ nowych tworzyw, których

otrzymanie klasycznymi metodami nie by∏o mo˝li-

we. Powsta∏y te˝ dwa konsorcja (ATRP Consor-

tium i CRP Consortium), które grupujà 28 firm

chemicznych z siedmiu krajów i zajmujà si´ prze-

mys∏owym zastosowaniem nowej metody. Wed∏ug

przedstawicieli DuPonta, czo∏owej firmy chemicz-

nej Êwiata, w ciàgu najbli˝szych lat wartoÊç pro-

dukcji polimerów wytwarzanych metodami ATRP

przekroczy 20 mld dol. rocznie.

PIOTR CIEÂLI¡SKI

¸owca 
z∏ych genów

W dziedzinie nauk medycznych i przyrodni-

czych nagrodzono prof. Janusza Limona

z Katedry Biologii i Genetyki Akademii

Medycznej w Gdaƒsku. Fundacja uzna∏a jego „wy-

bitny wk∏ad w rozwój cytogenetycznych metod dia-

gnozowania nowotworów z∏oÊliwych”.

Specjalizacjà prof. Limona jest cytogenetyka kli-

niczna – badanie struktury chromosomów zdro-

wych oraz patologicznych, zmienionych w wyniku

jakichÊ zaburzeƒ. Cytogenetyka jest bardzo wa˝na

w diagnozowaniu wad rozwojowych noworodków

oraz chorób nowotworowych. W∏aÊnie zmiany

chromosomów wykrywane u osób z litymi guzami

nowotworowymi sà g∏ównym obiektem badaƒ

prof. Limona – m.in. odkrycia na tym polu sta∏y si´

podstawà do przyznania mu nagrody Fundacji. 
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Sà takie – niestety bardzo rzadkie – chwile, kiedy

orientuj´ si´, ˝e widz´ pod mikroskopem coÊ jako

pierwszy, czego nikt jeszcze nie odkry∏ i nie opisa∏. Te

momenty sprawiajà naprawd´ wielkà przyjemnoÊç –

– mówi prof. Limon. Tak w∏aÊnie by∏o w przypadku

zaobserwowanych przez profesora zmian chromo-

somów w komórkach maziówczaka z∏oÊliwego –

– z∏oÊliwego guza wywodzàcego si´ z tkanki ma-

ziówkowej stawów. 

Prócz odkryç genetycznych prof. Limon za swój

osobisty sukces uwa˝a to, ˝e wielu wykszta∏co-

nych przez niego badaczy pomimo mo˝liwoÊci

pracy za granicà zdecydowa∏o si´ na kontynuowa-

nie kariery w Polsce. – Uwa˝am, ˝e to, i˝ moi wy-

chowankowie aktywnie pracujà tu, w Gdaƒsku, jest

sporym osiàgni´ciem – mówi prof. Limon. Recep-

tà na zatrzymanie „m∏odych zdolnych” by∏o no-

woczesne laboratorium i ˝yczliwa atmosfera. We-

d∏ug profesora, mimo ˝enujàco niskich funduszy

przeznaczanych na nauk´ Polska mo˝e byç przy-

jaznym krajem dla m∏odego naukowca, o ile trafi

on na poczàtku swojej kariery na dobrego mento-

ra. – JeÊli trafi si´ do z∏ego Êrodowiska, to nawet mi-

mo „zestawu wspania∏ych genów” nie odniesie si´

sukcesów – wyjaÊnia.

MA¸GORZATA MINTA

W dziedzinie nauk Êcis∏ych uhonorowano

prof. dr. hab. Wojciecha Jacka Steca z Cen-

trum Badaƒ Molekularnych i Makromoleku-

larnych PAN w ¸odzi za jego badania nad stworze-

niem w laboratorium skom-

plikowanych zwiàzków che-

micznych wykorzystywanych

w biologii i medycynie.

Dokonaniem zespo∏u kie-

rowanego przez prof. Steca,

które wyró˝ni∏a Fundacja na

Rzecz Nauki Polskiej, by∏o

wymyÊlenie metody otrzy-

mywania czàsteczek podob-

nych do kwasów nukleino-

wych obecnych w organizmie cz∏owieka – DNA

i RNA. W takich produkowanych sztucznie mole-

ku∏ach zamieniono niektóre atomy – zamiast azotu

uda∏o si´ „wstawiç” siark´. 

Powsta∏e w ten sposób czàsteczki mogà byç wy-

korzystywane np. w terapii genowej. Sà bowiem

w stanie blokowaç produkcj´ bia∏ek wywo∏ujàcych

nowotwory, chorob´ Alzheimera czy bia∏ek wytwa-

rzanych przez ró˝nego rodzaju wirusy. 

Opracowanie sposobu wytwarzania analogów

DNA i RNA to tylko jedno z d∏ugiej listy osiàgni´ç

prof. Wojciecha Steca i jego wspó∏pracowników.

Wszystko zacz´∏o si´ w 1976 roku, kiedy prof. Stec

od podstaw zbudowa∏ w Centrum Badaƒ Moleku-

larnych i Makromolekularnych PAN w ¸odzi Za-

k∏ad Chemii Bioorganicznej. Tylko dzi´ki jego de-

terminacji ta dziedzina badaƒ biologicznych zaist-

nia∏a w Polsce – to dlatego nazywany jest twórcà

polskiej szko∏y chemii bioorganicznej. Badania

nad otrzymywaniem ró˝nego rodzaju leków prze-

ciwnowotworowych pozwoli∏y na otrzymanie no-

wych zwiàzków chemicznych aktywnych w organi-

zmie cz∏owieka. W ten sposób powsta∏ polski lek

przeciwnowotworowy – Macdafen. 

Dorobek prof. Wojciecha Steca to równie˝ po-

nad 350 opublikowanych artyku∏ów naukowych

oraz ponad 60 patentów. Od wielu lat figuruje na

listach najcz´Êciej cytowanych uczonych Êwiata.

OLGA SOBOLEWSKA

Teksty opublikowane w „Gazecie Wyborczej”
3 grudnia 2004, przedrukowane za zgodà Redakcji.

Profesor 
od skomplikowanych
wzorów
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W czerwcu 2004 roku prezes zarzàdu Funda-

cji, prof. Maciej W. Grabski, przemawia∏ do

pi´tnastu osób stojàcych w Sali Z∏otej Uni-

wersytetu Warszawskiego. S∏uchali te˝ cz∏onkowie

rodzin owej pi´tnastki, organizatorzy spotkania,

kilku dziennikarzy. Opisujàc misj´, dla której pe∏-

nienia trzynaÊcie lat temu powo∏ano Fundacj´ do

˝ycia, mówi∏, ˝e sprowadza si´ ona do prostego zada-

nia: do formowania nowego pokolenia naukowców,

powtarzam naukowców, a nie pracowników nauko-

wych, m∏odych ludzi, którzy poprzez zetkni´cie z mi-

strzami i wielkà naukà b´dà potrafili zapewniç nauce

w Polsce przysz∏oÊç.

S∏ucha∏am, myÊlàc nad tym, czy ja si´ kiedyÊ ze-

tkn´∏am z „wielkà naukà” – mistrzów mia∏am

szcz´Êcie spotykaç wielu – takà, której wielkoÊç

rozpoznaje si´ nawet b´dàc profanem? Chyba coÊ

takiego zdarzy∏o mi si´ w poczàtku lat 70. w... Ro-

sji (wówczas ZSRR), w ka˝dym razie zobaczy∏am

wtedy wyraênie ró˝nice mi´dzy naukà zakrojonà na

pokaz i tà uprawianà prawdziwie, z ciekawoÊci

umys∏u. Pierwszà spotka∏am w akademickim mia-

steczku na wysokim brzegu Oki, gdzie postawiono

pi´ç instytutów, ka˝dy z biologià molekularnà

w szyldzie, do tego rozleg∏e zaplecze bytowo-so-

cjalne, a oprowadzajàcy nas, dziennikarzy, pracow-

nicy naukowi (chyba nienaukowcy) po wielekroç

powtarzali, co b´dzie si´ w tych

pi´knych laboratoriach badaç.

Nauk´ – jak si´ póêniej przeko-

na∏am – wielkà, pokazano nam

w starej moskiewskiej kamienicy

o ciemnych, ciasnych koryta-

rzach, a zrobi∏ to s´dziwy profe-

sor Engelking, kiedyÊ wspó∏pra-

cownik Jakuba Parnasa, ojca polskiej biochemii,

który uraczy∏ nas fascynujàcym wyk∏adem o w∏aÊci-

woÊciach podwójnej helisy DNA i na koƒcu powie-

dzia∏, jaki problem w∏aÊnie ze swoim zespo∏em pró-

buje rozwiàzaç. Z pewnoÊcià mieliÊmy przed sobà

uczonego i mistrza.

Wspomnienie przemkn´∏o mi przez g∏ow´ podczas

czerwcowej uroczystoÊci z okazji obdarzenia kolejnej

grupy wy∏onionych w konkursie mistrzów zaufaniem

ze strony màdrego mecenasa, który zamierza∏ udzie-

liç im znaczàcej pomocy, upewniwszy si´ tylko przed-

Mistrzom, aby mieli uczniów

FUNDACJA 
ZOSTAWIA IM

SWOBOD¢
WYKORZYSTANIA

SUBSYDIUM.

Podczas  spotkania
laureatów subsydiów 
z obszaru nauk 
Êcis∏ych – g∏os zabiera 
prof. Zbigniew R. Grabowski;
Jachranka k. Warszawy,
marzec 2004.
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tem, czy dotychczasowy dorobek, a zw∏aszcza do-

tychczasowy sposób uprawiania nauki, obiecuje

owocne wykorzystanie przyznanych pieni´dzy.

ZOBOWIÑZUJÑCA SZCZODROÂå
W pi´knej i d∏ugowiecznej tradycji mecenatu zapi-

sana jest i wielekroç poÊwiadczona trafnymi decy-

zjami wolnoÊç wyboru tego, kogo mecenas pragnie

wesprzeç. Nikt wszak˝e nie bywa skory do ∏atwo-

wiernego dawania wsparcia osobom przypadko-

wym. Dlatego w konkursie na 3-letnie subsydia be-

neficjentów wy∏ania, wedle surowych kryteriów,

kapitu∏a z∏o˝ona z arcymistrzów, którzy wskazujà

mistrzów najlepszych, co rok w jednym z czterech

szeroko uj´tych dzia∏ów – nauk spo∏ecznych i hu-

manistycznych, Êcis∏ych, przyrodniczo-medycznych

oraz technicznych. Potem Fundacja zostawia im

swobod´ wykorzystania subsydium, uregulowanà

tylko pewnymi ogólnymi zasadami.

W poj´ciu „najlepsi” zawarto, obok wyró˝niajà-

cych si´ osiàgni´ç badawczych, oryginalnych po-

mys∏ów na nowe badania, tak˝e takie cechy umy-

s∏u i charakteru, które sprawiajà, ˝e wokó∏ na-

ukowca skupiajà si´ m∏odzi ludzie, ufni, ˝e znajdà

inspiracj´, opiek´ i pomoc na obranej drodze,

a tak˝e wymagania, które pozwolà rozwinàç wszel-

kie umys∏owe potencje, na koƒcu otrzymajà uczci-

wà ocen´ tego, co zrobili. 

Wszystkie te walory po∏àczone razem nie sà udzia-

∏em bardzo wielu ludzi. Nie nale˝y si´ wi´c dziwiç, ̋ e

ka˝dego roku Fundacja przyznaje tylko (?) 15 profe-

sorskich subsydiów, pragnàc ka˝demu z laureatów

pomóc znaczàco. Robi to od roku 1998. ¸atwo poli-

czyç, i˝ wyró˝niono (do 2004 roku) 105 mistrzów

z ca∏ego obszaru nauki, a dodaç nale˝y, ˝e wywodzà

si´ oni z 25 uczelni, instytutów PAN i innych placó-

wek naukowych.

Nikt nie policzy∏ dok∏adnie uczniów. Wiadomo,

˝e ogó∏em 424 podopiecznych otrzyma∏o z kwoty

Wystàpienie 
prof. Andrzeja Bia∏asa z UJ
na spotkaniu 
laureatów subsydiów 
z obszaru nauk Êcis∏ych 
w Jachrance.

Prof. Janusz Jurczak z UW podczas spotkania w Jachrance.
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subsydium swoich profesorów stypendia  porówny-

walne z doktoranckimi. Bo mo˝na cz´Êç z przyzna-

nych na trzy lata 240 tysi´cy z∏otych rozdyspono-

waç w∏aÊnie tak. Generalnie suma ta s∏u˝yç ma

ró˝nym celom: op∏acaniu podró˝y naukowych,

aparatury, konferencji lub specjalistycznych semi-

nariów, a tak˝e publikacji. No i temu najwa˝niej-

szemu, ˝eby mistrzowie mogli mieç uczniów skon-

centrowanych na pracy naukowej, nie potrzebujà-

cych dorabiaç na utrzymanie. 

Program „Subsydia profesorskie” ró˝ni si´ od

innych przedsi´wzi´ç FNP stylem relacji mi´dzy

dajàcymi a otrzymujàcymi. Ci drudzy nie muszà

w swych rozliczeniach finansowych drobiazgowo

dokumentowaç wydatków, gdy˝ – jak to expressis

verbis wypowiedzia∏ prof. Grabski: Mistrzom trzeba

stworzyç niezbiurokratyzowane warunki pracy, przy-

pomnia∏ te˝, ˝e nauka ze swej istoty nie jest demo-

kratyczna, zatem nie wi´kszoÊç decyduje, tylko eli-

ta i nale˝y si´ troszczyç o elit´, zawsze stanowiàcà

ma∏y procent wspólnoty.

Rozmawia∏am z wieloma laureatami kolejnych

konkursów. Wszyscy powtarzali, ˝e zaufanie Fun-

dacji zobowiàzuje ich bardziej ni˝ drobiazgowa

sprawozdawczoÊç, kuszàca cz´sto do podawania

danych „na wyrost”, zaokràglania, zapisywania ja-

ko plany gotowych ju˝ osiàgni´ç itp. Po trzech la-

tach otrzymywania subsydium przychodzi czas na

opowiedzenie, co si´ robi∏o, choçby praca nie by∏a

zakoƒczona, a poszukiwanie uwieƒczone odkry-

ciem. Odbywa si´ to podczas spotkania, zazwyczaj

dwudniowego, ca∏ego grona beneficjentów z udzia-

∏em kilku zaproszonych dodatkowo uczonych z da-

nej dziedziny oraz przedstawicielami FNP. Prezen-

towane sà efekty badaƒ, pokazywane publikacje.

Nale˝y przyprowadziç uczniów i zaprezentowaç ich

udzia∏ w pracy zespo∏u badawczego, podkreÊliç po-

mys∏y, jakie mieli, opisaç nadzieje wiàzane z ich

pierwszymi krokami. To jest wa˝ny moment, wywo-

∏ujàcy – szczególnie wÊród najm∏odszych – troch´

tremy, ale przede wszystkim radoÊç i satysfakcj´.

SPO¸ECZNOÂå WYRÓ˚NIONYCH
Liczy trzy pokolenia. Na og∏oszenie wyników kon-

kursu, kiedy odbiera si´ symboliczny dyplom,

oznaczajàcy nowe, spore mo˝liwoÊci, subsydienci-

-mistrzowie przychodzà z regu∏y ze swoimi pre-

ceptorami. Podczas uroczy-

stego obiadu w klubie uni-

wersyteckim s∏ychaç rozmo-

wy o projektach badaƒ, o wy-

jazdach, o tych, co wrócili

z zagranicy z wynikami

i z pomys∏ami, o planach.

Wszyscy sà do planów sko-

rzy, majàc w kieszeni gwa-

rancje ich realizacji.

Staram si´ zwykle wczeÊniej upatrzyç sobie kan-

dydata do rozmowy dla „Forum Akademickiego”,

a w roku ubieg∏ym uda∏o mi si´ nawet rozmow´

przygotowaç i wys∏aç do redakcji jeszcze przed uro-

czystoÊcià. Wr´czono subsydia uczonym z dziedziny

nauk przyrodniczych i medycznych. Na pierwszy

rzut oka widaç by∏o stosunkowo ma∏à rozpi´toÊç

wieku i m∏odoÊç tego grona. Szczeble kariery aka-

demickiej przebywa si´ pr´dzej w specjalnoÊciach,

które nakierowane sà na pytania bardzo podstawo-

we, choçby ka˝da szuka∏a odpowiedzi poprzez wni-

kanie w szczegó∏owe zagadnienia. Na dowód tego

przytocz´ fragmenty rozmów z prof. Bo˝enà Ka-

miƒskà-Kaczmarek i prof. Jackiem Kuênickim, któ-

rzy otrzymali subsydia w 2004 roku. Oboje sà biolo-

gami molekularnymi.

Bo˝ena Kamiƒska-Kaczmarek: – Znamy par´set

czynników transkrypcyjnych. Po∏owa z nich jest bar-

dzo wa˝na, sto jest superwa˝nych, a pi´çdziesiàt hi-

perwa˝nych. Te ostatnie decydujà o wszystkim, co

dzieje si´ w komórce. Przy czym jest to jeszcze bar-

dziej z∏o˝one, poniewa˝ to samo bia∏ko w jednej ko-

mórce pe∏ni jakàÊ rol´, a w innej, np. zmienionej no-

wotworowo, zupe∏nie innà. W ka˝dym razie badanie

tych ról przybli˝a nas do poznania tak˝e procesów

nowotworzenia.

TO WYRÓ˚NIENIE
POPRZEZ ZAUFANIE

KA˚E MYÂLEå
BARDZO POWA˚NIE

O JAKOÂCI 
W¸ASNEJ PRACY.
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Mistrzowie w naukach biologicznych i medycz-

nych nie trapià si´ tym, czy ich badania nale˝à do

„Êwiatowego centrum nauki”, gdy˝ ca∏a szeroka

dziedzina, na której obrze˝ach mogà si´ sytuowaç

konkretne prace, doƒ nale˝y. Majà poczucie

uczestnictwa w sprawach wa˝nych i zaszczepiajà to

poczucie uczniom. Wszyscy laureaci konkursu

przeszli sta˝e zagraniczne w czo∏owych laborato-

riach i wiedzàc, co temu zawdzi´czajà, od razu

przeznaczyli znacznà cz´Êç subsydium na op∏ace-

nie wyjazdów m∏odym, zapowiadajàc, ˝e poprzecz-

k´, wzorem swoich dobrodziejów z Fundacji, usta-

wià im wysoko. Sàdz´, ˝e to wyró˝nienie poprzez

zaufanie ka˝e myÊleç bardzo powa˝nie o jakoÊci

w∏asnej pracy. I badawczej, i wychowawczej. Nikt

policzony mi´dzy màdrych i prawych (zw∏aszcza

gdy jest ich tylko pi´tnastu) za nic nie chcia∏by do-

puÊciç do najmniejszego podejrzenia, ˝e mo˝e si´

do tego grona wÊliznà∏ przypadkiem albo ˝e zna-

laz∏ si´ tam, przesta∏ nad sobà pracowaç i obcina

kupony od wczeÊniejszych zas∏ug.

Jacek Kuênicki tak odpowiada na pytanie, nad

czym aktualnie pracuje: – Nad bia∏kami podobny-

mi do tych, które badaliÊmy w Instytucie Nenckiego

z Anià Filipek i innymi wspó∏pracownikami. Jedno

z nich odkryliÊmy, a póêniej Amerykanie stwierdzi-

li, ˝e bierze ono udzia∏ w wa˝nym szlaku metabo-

licznym, o którym zaczyna si´ coraz wi´cej mówiç –

ubikwitynacji. Proces ten polega na przy∏àczaniu

ma∏ego bia∏ka, ubikwityny, do innego, co „nazna-

cza” to wi´ksze bia∏ko do degradacji. Jest to swego

rodzaju „sortowanie Êmieci” w komórce. W tym sa-

mym roku 2004, kiedy temu uczonemu przyznano

subsydium FNP, za badania nad ubikwitynacjà

przypad∏a Nagroda Nobla, co wskazuje na obec-

noÊç polskich badaczy w „wielkiej nauce”, jakkol-

wiek w tych akurat pracach nie uczestniczyli bez-

poÊrednio. PoÊwiadcza fakt, ˝e biologia moleku-

larna jest dziedzinà „Êwiatowà”; narodowoÊci au-

torów osiàgni´ç majà, oczywiÊcie, znaczenie jako

êród∏o patriotycznych satysfakcji, lecz w obr´bie

laboratoriów i przy wymianie myÊli nie odgrywajà

roli. Do satysfakcji dodaç nale˝y w tym przypad-

ku trafnà intuicj´ mecenasa, a dok∏adniej kapitu-

∏y konkursu subsydialnego FNP, co tak˝e potwier-

dza naszà ˝ywà obecnoÊç w tym, co rzeczywiÊcie

w nauce istotne. 

Biologi´, jak i inne nauki przyrodnicze, uprawia

si´ dzisiaj zespo∏owo. W stopniu wi´kszym ni˝ np.

matematyk´, fizyk´ teoretycznà lub literaturo-

Ze spotkania laureatów subsydiów 
z obszaru nauk przyrodniczych i medycznych,
marzec 2005 – wystàpienie prof. Ma∏gorzaty
Krajewskiej-Walasek z CZD.

Z sali obrad (od lewej): 
prof. Ma∏gorzata Kossut z IBD PAN, 
prof. Andrzej Jerzmanowski z UW, 
red. Lech Trzeciak ze „Âwiata Nauki”.
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znawstwo. By∏o to dostrzegalne w rozmowach lau-

reatów, gdy im wr´czono subsydia. Ludzie mniej

wi´cej w tym samym wieku znajà si´ mi´dzy sobà,

prowadzà wspólne badania, tak˝e wtedy, gdy pra-

cujà w ró˝nych placówkach, bywajà w tych samych

oÊrodkach zagranicznych. Pytali si´ wzajemnie

o najnowsze wyniki, publikacje, doktoraty i habili-

tacje wychowanków, o talenty najm∏odszego „na-

ukowego potomstwa”.

WYMIANA MYÂLI
Cz´sto mówimy o wymianie myÊli, ale nie bardzo

cz´sto jest ona autentyczna, zatem owocna. By∏am

Êwiadkiem ju˝ paru spotkaƒ zwiàzanych z progra-

mem „Subsydia profesorskie”, gdzie nawet laik

orientowa∏ si´ ∏atwo, ˝e ma do czynienia z dziele-

niem si´ tym, nad czym ludzie namyÊlajà si´ g∏´-

boko, co ich nurtuje, a wypowiedziane inspiruje

innych.

Po trzech latach (pe∏ny cykl funkcjonowania

subsydiów w ka˝dym z dzia∏ów nauki) otrzymywa-

nia subsydium profesorskiego odbywajà si´ spo-

tkania beneficjentów. Mia∏am przyjemnoÊç trzy-

krotnie ju˝ uczestniczyç w takiej wyjazdowej „bu-

rzy mózgów” – to okreÊlenie pasuje tutaj, jakkol-

wiek zazwyczaj odnosi si´ do wspólnego wymyÊla-

nia czegoÊ nowego. A w tym przypadku profesoro-

wie laureaci opowiadajà sobie wzajemnie, co ju˝

zrobili. Czasem by∏o to uwieƒczenie d∏ugotrwa∏ych

poszukiwaƒ, czasem przeciwnie, postawienie

pierwszego znaczàcego kroku na drodze do roz-

wiàzania nowego problemu. 

Spotkania w Jachrance nad Zalewem Zegrzyƒ-

skim up∏ywajà na s∏uchaniu pi´tnastu wystàpieƒ-

-referatów i dyskusji po ka˝dym. Integralnà cz´-

Êcià jest wspólna uroczysta kolacja, kiedy rozma-

wia si´ o wszystkim, co w∏aÊnie wa˝ne – w nauce,

w Polsce, w Êwiecie. Wymiana myÊli dope∏nia si´

wtedy spostrze˝eniami, opiniami, sàdami na temat

spraw ogólnych, które uczonych dotyczà jako oby-

wateli, wychowawców, odbiorców kultury...

Dziennikarzom dane jest przys∏uchiwaç si´ tej

wymianie myÊli, a jeÊli chcà i mogà – tak˝e w pew-

nym zakresie w niej uczestniczà. To wa˝ne. Na tym

polega obieg dóbr intelektualnych i duchowych

w tej warstwie spo∏eczeƒstwa, którà nazywamy in-

teligencjà, a której zadane jest (ciàgle jeszcze)

przenoszenie owych dóbr do szerszych kr´gów

spo∏eczeƒstwa, co w odniesieniu do nauki nazywa

si´ popularyzacjà. 

S∏uchajàc referatów i dyskusji, mog∏am si´ orien-

towaç jedynie najogólniej w istocie rzeczy. Podczas

spotkania przedstawicieli nauk Êcis∏ych sami refe-

renci przyznawali si´ do trudnoÊci w zrozumieniu

wzajemnym, z pewnoÊcià jednak ka˝demu uda∏o si´

przekonaç audytorium o znaczeniu problematyki,

którà prezentowa∏, o jej miejscu na g∏ównym szlaku

poszukiwaƒ w danej dyscyplinie, choç ten szlak roz-

widla si´ wielorako i ma liczne Êcie˝ki-dop∏ywy.

Na spotkaniu humanistów mówiono o badaniach

w dziedzinie filozofii i antropologii kultury, filolo-

gii i etnografii, psychologii, socjologii i historii. Hu-

manistom z wykszta∏cenia, jak ja, uk∏ada∏y si´

w g∏owie zapomniane hierarchie uniwersalnoÊci;

zrazu pociàga∏a, obejmujàca wszystkie prawa rzà-

dzàce istnieniem cz∏owieka w Êwiecie, filozofia, za

chwil´ ciekawi∏y naukowe wyprawy do ludów ˝yjà-

cych z dala od cywilizacji albo nast´pstwo cz∏owie-

czych reakcji na bodêce zwiàzane z uczeniem si´.

W cytowanym ju˝ przemówieniu prof. Grabski

stwierdzi∏ jednoznacznie: Interesuje nas przede

wszystkim jakoÊç i przysz∏oÊç nauki. Z wzgl´du na

jedno i drugie FNP wspomaga najlepszych. Przy-

sz∏oÊç zawsze zale˝y od m∏odych, ale za poziom

m∏odych przyjmujà odpowiedzialnoÊç ci, którzy

ich uczà i wychowujà. Szczodry mecenat obliguje

do wi´kszych nad tym wysi∏ków, wÊród uczniów zaÊ

podnosi autorytet mistrza.

Z pewnoÊcià mo˝na ju˝ powiedzieç, i˝ nadzieje

mecenasa zwiàzane z dobrà przysz∏oÊcià spe∏niajà

si´. Mistrzowie przezeƒ wyró˝nieni majà uczniów.

Widzia∏am to bardzo wyraênie podczas ostatniego
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tegorocznego spotkania laureatów konkursu z nauk

przyrodniczych i medycznych, którzy zabrali na nie

wielu m∏odszych od siebie, nazywanych najch´tniej

wspó∏pracownikami albo „cz∏onkami naszego ze-

spo∏u”. Zestaw wyÊwietlanych podczas referatów

obrazów i diagramów koƒczy∏a zazwyczaj zbiorowa

fotografia, a mistrz wskazywa∏, która z widocznych

na niej osób czym si´ zas∏u˝y∏a przy rozwiàzywaniu

naukowego problemu. Pi´kny obyczaj mówiàcy

i o charakterze pracy, i o stosunkach ∏àczàcych po-

kolenia, i o tym te˝, ˝e d∏ugo dr´czàcy nauk´ w Pol-

sce feudalizm odchodzi w przesz∏oÊç, przynajmniej

w dziedzinach eksperymentalnych.

Poza takimi widomymi oznakami, ∏atwo by∏o na-

wet laikowi zorientowaç si´ w wadze przedstawia-

nych problemów, które polscy biologowie rozwià-

zywali w ostatnich trzech latach. Wszystkie, a na

pewno wi´kszoÊç, koncentrujà si´ wokó∏ genetycz-

nych uwarunkowaƒ rozmaitych funkcji organi-

zmów ˝ywych (mówiàc w ogromnym uproszcze-

niu), zarówno niepo˝àdanych, jak choroby – neu-

rologiczne czy nowotworowe, jak i tych podstawo-

wych dla funkcjonowania organizmu, jak pami´ç

i uczenie si´. S∏uchajàc referatów i g∏osów dysku-

syjnych, uzyskiwa∏o si´ wyobra˝enie o mozolnym,

a niezwykle atrakcyjnym posuwaniu si´ od naj-

prostszych uk∏adów biologicznych do wy˝szych,

bardziej skomplikowanych poziomów organizacji

materii ˝ywej. Nabiera∏am tak˝e respektu dla

sceptycznej powÊciàgliwoÊci referentów w formu-

∏owaniu wniosków ogólnych, zaÊ doznaniom tym

towarzyszy∏o dojmujàce poczucie powinnoÊci,

a zarazem ch´ci opowiadania o tym, co robià

uczeni w laboratoriach, ludziom tego ciekawym.

Pragnienie to dla ka˝dego z nas, nielicznych nie-

stety, dziennikarzy zwanych „naukowymi”, ozna-

cza nie tylko ambitne wyzwanie, ale jest tak˝e wy-

razem osobistej pasji. A poniewa˝ nietrudno si´

nià zaraziç, wierz´, i˝ nie zabraknie nam nast´p-

ców i wyrosnà mistrzowie tak˝e w naszym fachu.

MAGDALENA BAJER

Przez d∏ugie lata naukowcy nie mieli do-

st´pu do posowieckich archiwów kryjà-

cych dokumenty dotyczàce represji wo-

bec obywateli polskich w ZSRR i pod okupacjà

sowieckà po 17 wrzeÊnia 1939 roku. Zmiany na-

stàpi∏y w poczàtku lat 90. Po rozpadzie Zwiàzku

Radzieckiego archiwa zacz´∏y si´ otwieraç.

OczywiÊcie nie wszystkie, nie ca∏kowicie i w tej

skali nie na d∏ugo, ale jednak powsta∏y zupe∏nie

nowe mo˝liwoÊci badania dokumentów. Polska

szybko skorzysta∏a z tej szansy, organizujàc mi-

sje archiwalne. Misja wojskowa formalnie zaj-

mowa∏a si´ losami jeƒców wojennych, misja

MSW – losami polskich policjantów po wciele-

niu ziem wschodnich do Zwiàzku Radzieckiego.

Przy okazji prowadzono jednak tak˝e kwerendy

dotyczàce osób cywilnych represjonowanych

przez w∏adze radzieckie, deportacji Polaków

w g∏àb ZSRR i polskiego ruchu oporu na tere-

nach okupowanych przez Sowietów. Osobne

badania by∏y zwiàzane ze zbrodnià katyƒskà.

Kwerendy prowadzi∏y równie˝ mniejsze grupy

naukowców, dokonujàc wielu ciekawych odkryç.

Na przyk∏ad w archiwach moskiewskich natra-

fiono na niezbadane dotàd przez historyków ze-

spo∏y akt polskich i dotyczàcych Polski, nie tylko

z okresu II wojny Êwiatowej, ale tak˝e wczeÊniej-

szych. I tu swojà pomoc zaoferowa∏a Fundacja

na Rzecz Nauki Polskiej, która w 1993 roku roz-

szerzy∏a program ARCHIWA, obejmujàc nim,

obok ratowania zasobów krajowych, tak˝e udo-

st´pnianie nauce archiwaliów znajdujàcych si´

za wschodnià granicà. Dzi´ki jej subwencjom

mo˝na by∏o szybko przystàpiç do kopiowania

odnalezionych dokumentów i opracowywania

materia∏ów êród∏owych. Wybór moskiewskich

dokumentów zosta∏ opublikowany po polsku,

obecnie znajduje si´ w Archiwum Akt Nowych

w Warszawie. 

Poziom technicznego wyposa˝enia poso-

wieckich archiwów by∏ wtedy nader kiepski –



wspominajà uczestnicy misji. Brakowa∏o sprz´tu

do kopiowania, papieru. Bez finansowej pomocy

FNP trudno by∏oby w tak krótkim czasie udo-

st´pniç nauce przechowywane tam dokumenty

dotyczàce Polski i Polaków. W latach 1992–1994

w programie ARCHIWA Fundacja przeznaczy∏a

na kopiowanie akt i opracowywanie poloniców

ponad 107 tys. z∏.

– Po pierwsze, chodzi∏o o dostarczenie do Polski

podstawowego zbioru dokumentów, by by∏y dost´pne

tu, na miejscu, bo wa˝na jest nie tylko mo˝liwoÊç ich

zbadania, ale tak˝e wykorzystywania do innych ba-

daƒ – mówi prof. Andrzej Paczkowski, który

uczestniczy∏ w kwerendzie archiwalnej w Mo-

skwie. Plonem misji wojskowej jest ogromny zbiór

akt w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rem-

Âlad po nich pozostanie...

Polki deportowane do Kazachstanu 
(na zdj´ciu: Regina Wis∏ocka, Czes∏awa

Ostrowiecka, Janina Bartoszukówna i Wies∏awa
Batowska) w czasie wyprawy po chleb, 

Nowo Rosijka, Siewierokazachska ob∏ast,1941
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bertowie. Plon misji MSW jest

znacznie skromniejszy, ale te˝

bardzo interesujàcy. Zgroma-

dzone materia∏y, profesjonal-

nie opracowane, zosta∏y opu-

blikowane w czterech tomach,

w wersji dwuj´zycznej, z tek-

stem rosyjskim i t∏umaczeniem

na polski. Dzi´ki temu wesz∏y do obiegu mi´dzy-

narodowego, mogà s∏u˝yç badaczom z ró˝nych

krajów. Trzy tomy dotyczà polskiego ruchu oporu

pod okupacjà sowieckà w latach 1939–1941, czwar-

ty – deportacji obywateli polskich z ziem wcielo-

nych do ZSRR; sà to materia∏y NKWD.

Na kopiowanie dokumentów-poloniców pozy-

skanych na terenie ZSRR przez archiwistów

z MSW Fundacja przeznaczy∏a 573 tys. z∏ w latach

1997–1999, dofinansowujàc tak˝e wydanie I tomu

dwuj´zycznej serii Zachodnia Bia∏oruÊ 17 IX

1939–22 VI 1941, zawierajàcego bezcenne doku-

menty dotyczàce przeÊladowaƒ obywateli polskich

przez w∏adze sowieckie w tym okresie.

Jak ocenia prof. Paczkowski, dzi´ki tym wszyst-

kim przedsi´wzi´ciom i kwerendom archiwalnym,

bardzo systematycznie i w zasadzie od poczàtku

wspieranym przez FNP, uda∏o si´ Êciàgnàç do Pol-

ski rozmaitymi drogami do miliona stron skopio-

wanych dokumentów sowieckich dotyczàcych re-

presji ró˝nego rodzaju. Te dokumenty sà dost´pne

w trzech podstawowych miejscach: we wspomnia-

nym ju˝ Centralnym Archiwum Wojskowym, w In-

stytucie Pami´ci Narodowej, gdzie przekazano

zbiory Centralnego Archiwum MSW, oraz

w OÊrodku KARTA. – Z tych dokumentów mo˝na

naprawd´ wiele wyczytaç – mówi prof. Paczkowski.

Sà raporty NKWD o walce z podzie-

miem, nastrojach ludnoÊci, o sytu-

acji spo∏ecznej na okupowanych te-

renach. Dla badaczy sà to êród∏a

niezastàpione i cz´sto jedyne. Mogà

byç konfrontowane z polskimi êró-

d∏ami i polskiej konspiracji i rela-

cjami, pami´tnikami.

Poznanie ró˝nych akt z poso-

wieckich archiwów znacznie po-

szerzy∏o i zarazem skorygowa∏o

wiedz´ o represjach wobec Pola-

ków i obywateli polskich na

Wschodzie. Dokumenty dotyczà-

ce polskiego podziemia na tych terenach pozwo-

li∏y okreÊliç jego skal´, zasi´g, chronologi´, usta-

liç nazwiska uczestników, otworzy∏y nowy roz-

dzia∏ w historii polskiego ruchu oporu w czasie II

wojny Êwiatowej. Wa˝nym êród∏em sta∏y si´ tu ko-

pie raportów wysy∏anych do najwy˝szych w∏adz

ZSRR, np. raportów kierowanych w 1945 roku do

ludowego komisarza spraw wewn´trznych Berii,

do sekretariatu Stalina czy innych wysoko posta-

wionych osób. Odnalezione protoko∏y przes∏u-

chaƒ aresztowanych, materia∏y Êledcze i proceso-

we dostarczy∏y wiedzy o charakterze socjologicz-

nym o ludziach zwiàzanych z podziemiem. Akta

z archiwów posowieckich pomog∏y wreszcie

w ustaleniu zasi´gu deportacji, które iloÊciowo

by∏y opisywane na podstawie relacji Êwiadków.

Tymczasem w archiwach wojskowych zachowa∏y

si´ dokumenty wojsk konwojowych, poza tym ra-

porty lokalnych NKWD, w których dok∏adnie re-

jestrowano, ile osób by∏o w transporcie, kim byli,

ilu z nich zmar∏o w czasie podró˝y. Prof. Pacz-

kowski zwraca uwag´, ˝e dokumenty wytworzone

przez aparat represji na ogó∏ wi´cej mówià o sa-

mym aparacie, o systemie represji ni˝ o przed-

miocie represji, a wi´c nie tylko, kto tworzy∏ ruch

oporu, ale jak z nim walczono. Dla badaczy to

bardzo cenne informacje.

Ok∏adka XIV tomu 
z serii Indeks Represjonowanych

(biogramy opublikowane w serii 
dost´pne sà tak˝e w Internetowym Centrum 

Indeksu Represjonowanych:
www.indeks.karta.org.pl).
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Wiele wa˝nych dla polskich dziejów dokumen-

tów znajduje si´ zapewne we wcià˝ niedost´pnym

tzw. archiwum prezydenckim, które gromadzi do-

kumenty najwy˝szych w∏adz partyjnych i paƒstwo-

wych ZSRR. Tam w∏aÊnie by∏ ukryty g∏ówny doku-

ment katyƒski – decyzja Biura Politycznego KC

KPZR z marca 1940 roku o rozstrzelaniu 22 tys.

obywateli Polski, który w koƒcu zosta∏ odtajniony

i przekazany drogà oficjalnà do naszego kraju.

Jeszcze bardziej niedost´pne jest archiwum KGB.

Tak wi´c bia∏ych plam pozostaje wcià˝ wiele, np. nie

znalaz∏a si´ lista bia∏oruska z rozkazu katyƒskiego,

nie ustalono nazwisk 7 tys. zamordowanych. Byç

mo˝e uda si´ je poznaç poprzez weryfikacj´ ró˝-

nych informacji. S∏abo jest udokumentowana gru-

pa aresztowanych w czasie okupacji sowieckiej

1939–1941, ale ˝eby dowiedzieç si´ wi´cej, trzeba

by odtajniono wyjàtkowo chronione archiwa.

Prezes OÊrodka KARTA Zbigniew Gluza twier-

dzi, ˝e bez pomocy Fundacji na Rzecz Nauki Pol-

skiej nie móg∏by byç rozwijany program badawczy

pn. Indeks Represjonowanych. Jest to przedsi´wzi´-

cie mi´dzynarodowe. Kwerendy w archiwach poso-

wieckich odbywajà si´ przy pomocy partnerów ro-

syjskich ze Stowarzyszenia Memoria∏, najlepiej zna-

jàcych tamtejsze realia; w pracach

uczestniczà tak˝e inne Êrodowiska

z Rosji, Litwy, Bia∏orusi, Ukrainy.

Celem jest udokumentowanie

imiennie losów mo˝liwie wszystkich

obywateli polskich represjonowa-

nych w latach 1939–1956 przez or-

gana paƒstwowe ZSRR. Indeks wy-

korzystuje oryginalne êród∏a

z wszystkich archiwów, do których

udaje si´ dotrzeç. Dane z kwerend

sà komputeryzowane, opracowywa-

ne, weryfikowane przy pomocy

wszelkich dost´pnych materia∏ów

krajowych i emigracyjnych. Czasem

jest to 60–100 êróde∏ przy jednej ka-

tegorii represjonowanych

i ka˝de z nich jest brane

pod uwag´ przy poszcze-

gólnych biogramach. Me-

toda tworzenia Indeksu

opiera si´ na dokumentacji

masowej. Wymaga gigan-

tycznej pracy, przeglàdania

archiwów nie tylko central-

nych, ale tak˝e wielu lokal-

nych na terenach, gdzie by-

li deportowani obywatele

polscy, archiwów wi´zieƒ

i obozów pracy. Dzi´ki

kwerendom prowadzonym

przez rosyjskich partnerów

w Archangielsku, „gu∏ago-

wym centrum”, dokàd wywieziono najwi´cej, blisko

60 tys. osób z Kresów Wschodnich, odnalaz∏a si´

pe∏na dokumentacja tej grupy, w weryfikacji danych

pomagajà miejscowi archiwiÊci.

A przy okazji badania losów Polaków na Wscho-

dzie prowadzone sà tak˝e inne poszukiwania. 

– W ten sposób – przypomina prezes OÊrodka

KARTA – zosta∏a odkryta historia fa∏szerstwa refe-

rendum w 1946 roku; to na

podstawie jego wyników

wprowadzono komunizm

w Polsce. Dzi´ki Memoria∏o-

wi okaza∏o si´, ˝e to z Mo-

skwy przys∏ano do Warszawy

specjalnà ekip´, która pisa∏a

protoko∏y na nowo, zmienia-

jàc proporcje poparcia dla

nowego ustroju z kilkunastu

DOKUMENTY 
WYTWORZONE 

PRZEZ APARAT 
REPRESJI NA OGÓ¸ 

WI¢CEJ MÓWIÑ 
O SAMYM APARACIE,
O SYSTEMIE REPRESJI 
NI˚ O PRZEDMIOCIE 

REPRESJI, A WI¢C 
NIE TYLKO, 

KTO TWORZY¸ RUCH 
OPORU, ALE JAK Z NIM 

WALCZONO.

Strona tytu∏owa akt NKWD w sprawie 
p∏k. Leopolda Okulickiego, 
reprodukowana w ksià˝ce „Zachodnia
Bia∏oruÊ 17 IX 1939 - 22 VI 1941”.



86

zazwyczaj – na 70–80 procent. W ten sposób ko-

muniÊci doszli do w∏adzy, to by∏a legitymacja

ustroju, który panowa∏ ponad 40 lat.

Do prowadzonych na takà skal´ kwerend w archi-

wach posowieckich potrzebni sà profesjonaliÊci

i pieniàdze na op∏acenie ich pracy na miejscu. Po-

czàtkowo KARTA korzysta∏a z dotacji dwóch funda-

cji amerykaƒskich, które jednak przenios∏y swà po-

moc finansowà na wschód. – Tymczasem bez dop∏ywu

danych rosyjskich program Indeks Represjonowa-

nych by upad∏ – zaznacza Zbigniew Gluza. Uratowa-

∏a go FNP, która od 2001 roku sta∏a si´ jedynym êró-

d∏em finansowania wszystkich prac za wschodnià

granicà (prace w kraju sà finansowane przez IPN

oraz z grantów Ministerstwa Nauki i Informatyza-

cji). Kwerendy w posowieckich archiwach i uzupe∏-

niajàce prace weryfikacyjne zosta∏y w FNP obj´te

programem SUBIN, majàcym charakter wsparcia

interwencyjnego. – To jest bardzo dobra forma – uwa-

˝a Zbigniew Gluza – przy poszukiwaniach ciàgle po-

jawiajà si´ nowe sytuacje, nasi partnerzy docierajà do

nowych dokumentów i to wymaga szybkiego reagowa-

nia. SUBIN, ze swoim elastycznym sposobem finanso-

wania, gwarantuje nieprawdopodobnà skutecznoÊç.

Na subwencje dla OÊrodka KARTA Fundacja wyda-

∏a w ubieg∏ym roku 100 tys. z∏.

– Skala kompletnoÊci danych, porównywanie wie-

lu êróde∏, statystyka represjonowanych – a oprócz Po-

laków by∏o tam przecie˝ du˝o ˚ydów, Bia∏orusinów,

Ukraiƒców, którzy jako obywatele Polski byli represjo-

nowani w ZSRR – jest nieporównywalna z niczym. To

jest fenomen, który zdarzy∏ si´ dzi´ki determinacji tu-

taj i udzia∏owi tamtej strony – podkreÊla Zbigniew

Gluza. Trzeba zaznaczyç, ˝e takiej dokumentacji

represji sowieckich nie ma nigdzie, tak˝e w Rosji.

Zbadane od poczàtku do koƒca, w pe∏ni zweryfi-

kowane dane o ponad 111 tys. osób zosta∏y ju˝ opu-

blikowane w 15 tomach serii wydawniczej Indeks

Represjonowanych. Nast´pne b´dà si´ ukazywaç

w miar´ pozyskiwania i weryfikacji dokumentów.

Baza komputerowa zawiera obecnie ponad 750 tys.

rekordów, z tym ˝e jedna osoba mo˝e byç w wielu

êród∏ach. Zbigniew Gluza zwraca uwag´ na spo-

∏eczne znaczenie Indeksu, który dla wielu ludzi jest

êród∏em informacji o losach ich bliskich, czasem

o miejscu pochówku. – Dzi´ki dokumentacji maso-

wej mo˝emy pomóc wielu tysiàcom osób rocznie.

W Internetowym Centrum Indeksu jest blisko 200 tys.

ludzkich historii, oprócz tych 111 tys. ostatecznie zwe-

ryfikowanych, tak˝e najbardziej kompletne zestawie-

nia sowieckie. Co miesiàc wchodzi na te strony ok. 

5 tys. osób. Zbigniew Gluza uwa˝a, ˝e jeÊli utrzyma-

jà si´ obecne warunki, za 6–7 lat losy po∏owy osób

bezpoÊrednio represjonowanych w Zwiàzku Ra-

dzieckim zostanà imiennie udokumentowane.

Badania materia∏ów z posowieckich archiwów

pozwoli∏y tak˝e na zweryfikowanie statystyki

zbiorczej represjonowanych obywateli polskich.

Przez te wszystkie lata, kiedy nie by∏o dost´pu do

dokumentów, emigracja polityczna szacowa∏a ich

liczb´ na 2 do 2,5 mln, w tej chwili ju˝ wiadomo, ˝e

by∏o to mniej wi´cej 670 tys. osób. 

– MyÊl´, ˝e Polska demokratyczna ma fundamen-

talny obowiàzek udokumentowania losów osób re-

presjonowanych w czasie II wojny Êwiatowej, szcze-

gólnie ofiar Êmiertelnych tej wojny – mówi prezes

OÊrodka KARTA Zbigniew Gluza. – Dzi´ki Indek-

sowi Represjonowanych okupacja sowiecka jest

w tej chwili lepiej udokumentowana ni˝ hitlerowska,

co jest pewnym paradoksem, ale i w przypadku

zbrodni nazistowskich takie dzia∏ania sà ju˝ prowa-

dzone. Nie mo˝na tak naprawd´ dokoƒczyç pracy

nad historià II wojny, nie majàc ca∏oÊciowych, ma-

sowych i zweryfikowanych danych. A po drugie jest

to wielki obowiàzek moralny, szczególnie po sowiec-

kiej stronie, gdzie wydano wyrok: pami´ç o tych lu-

dziach ma zaginàç!  Na przyk∏adzie Katynia widaç to

bardzo wyraênie, ale to dotyczy∏o nie tylko tych 

22 tys. ludzi. To dotyczy∏o grupy znacznie wi´kszej

i my, dzia∏ajàc przeciwko temu wyrokowi, jakby go

przekreÊlamy. Âlad po tych ludziach zostanie.

KRYSTYNA HANYGA
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W lipcu 2004 roku Fundacja na Rzecz Na-

uki Polskiej przyzna∏a pierwsze subwencje

w programie BIOS. Kilka miesi´cy przed

rozstrzygni´ciem konkursu rozmawia∏em z na-

ukowcami, którzy wystàpili do Fundacji z inicjaty-

wà, by znaleêç Êrodki na ochron´ cennych i unikal-

nych zbiorów botanicznych, zoologicznych i pale-

ontologicznych znajdujàcych si´ w polskich pla-

cówkach naukowych.

Profesor Adam Nadachowski, dyrektor Instytu-

tu Systematyki i Ewolucji Zwierzàt PAN, powie-

dzia∏ mi, ˝e w tej chwili na naszej planecie toczy si´

gra o bardzo wysokà stawk´, o zachowanie bioró˝-

norodnoÊci. To w∏aÊnie ró˝norodnoÊç biologiczna,

na wszystkich poziomach organizacji ˝ywej przyro-

dy, stanowi o jej zdolnoÊci do samozachowania. Na

skutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka i w konsekwencji

zmian cywilizacyjnych zagro˝ona jest zarówno ró˝-

norodnoÊç genetyczna, jak i gatunkowa. W szcze-

gólnie trudnej sytuacji sà gatunki o niskiej liczeb-

noÊci. Si∏à rzeczy zmniejszanie puli genowej ogra-

nicza w sposób istotny mo˝liwoÊci ich przystosowa-

nia si´ do coraz szybciej

zmieniajàcych si´ warun-

ków Êrodowiskowych. Po-

tomstwo osobników bli-

sko spokrewnionych (co

dotyczy coraz wi´kszej

liczby gatunków zwierzàt)

prowadzi do dramatycz-

nego zmniejszenia si´ ich

odpornoÊci na dzia∏anie

czynników zewn´trznych.

W ciàgu ostatnich kil-

kudziesi´ciu lat dzia∏al-

noÊç gospodarcza cz∏o-

wieka polega przede wszystkim na ujednolicaniu

Êrodowiska. W konsekwencji zak∏adania monokul-

tur, szczególnie w Ameryce Pó∏nocnej i w Europie,

PROGRAM BIOS,
czyli w trosce o zachowanie
bioró˝norodnoÊci

RÓ˚NORODNOÂå
BIOLOGICZNA, 

NA WSZYSTKICH 
POZIOMACH 

ORGANIZACJI 
˚YWEJ PRZYRODY, 

STANOWI 
O JEJ ZDOLNOÂCI 

DO SAMO-
ZACHOWANIA.

Pokój nasienny w Instytucie RoÊlin i Przetworów
Zielarskich w Poznaniu przed i po remoncie.
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ograniczone zosta∏y obszary wyst´powania, a tak˝e

uleg∏y zniszczeniu liczne gatunki roÊlin i zwiàza-

nych z nimi zwierzàt. W nielicznych, izolowanych

populacjach wielu gatunków zmniejszy∏a si´ rady-

kalnie ró˝norodnoÊç genetyczna, co w konsekwen-

cji zwi´ksza znacznie prawdopodobieƒstwo ich wy-

gini´cia. W rezultacie rabunkowej eksploatacji

Êwiata przyrody (w ostatnich kilkudziesi´ciu latach

zniszczono 1/3 obszarów lasów na Ziemi) zgin´∏o

wiele tysi´cy gatunków roÊlin i zwierzàt. Kilkadzie-

siàt tysi´cy gatunków jest zagro˝onych. Rejestr gi-

nàcych gatunków zwierzàt  i roÊlin nazwany jest

Czerwonà Ksi´gà. Przedstawia ona dramatyczny

obraz konsekwencji ludzkiej niefrasobliwoÊci. I tak

przyk∏adowo obecna populacja pandy wielkiej wy-

nosi ok. tysiàca osobników! Jeszcze mniej ˝yje go-

ryli górskich czy nosoro˝ców jawajskich. Na liÊcie

zagro˝onych gatunków znajdujà si´ tak˝e hipopo-

tamy, s∏onie afrykaƒskie, pantery Ênie˝ne, gepardy

czy morskie wydry.

Podj´te dzia∏ania w skali globalnej (w r. 1992

podpisana zosta∏a w Rio de Janeiro Konwencja

o Ró˝norodnoÊci Biologicznej) nie przynios∏y, jak

dotychczas, zadowalajàcych rezultatów. W ostat-

nich latach, szczególnie w strefie tropikalnej, wygi-

n´∏o wiele gatunków roÊlin i zwierzàt. Uczeni alar-

mujà, ˝e  przede wszystkim w ekosystemach o ni-

skiej bioró˝norodnoÊci, przy zaniku nawet jednego

gatunku mo˝e dojÊç do nieprzewidzianych zabu-

rzeƒ. Takie zaburzenia gro˝à tak˝e przyrodzie

w Polsce. Dlatego ju˝ w 1992 roku opracowano

Polskà Czerwonà Ksi´g´ Zwierzàt, na którà wpisa-

no blisko 150 gatunków (w tym 115 kr´gowców). 

Szczególnie zagro˝one sà u nas Êwistak, ˝bik, fo-

ka szara, orze∏ w∏ochaty, sokó∏ w´drowny, ˝ó∏w

b∏otny, rybitwa bia∏owàsa czy wà˝ eskulapa. Rok

póêniej powsta∏a Czerwona Ksi´ga RoÊlin, która

obejmuje ponad 200 gatunków (m.in. fio∏ka ba-

giennego, babk´ pierzastà, ˝mijowca czerwonego,

rozrzutk´ brunatnà).

A przecie˝ dbanie o zachowanie ró˝norodnoÊci

biologicznej w skali jednego paƒstwa, czy nawet

regionu, ma jednoczeÊnie implikacje globalne.

Polskie zasoby bioró˝norodnoÊci majà ogromne

znaczenie dla badaƒ naukowych. Wiele naszych

placówek posiada unikalne, martwe i ˝ywe kolek-

cje i zbiory naukowe. Stanowià one nie dajàcà si´

przeceniç wartoÊç dokumentacyjnà dla bioró˝no-

rodnoÊci zarówno w dziedzinie zoologii, botaniki,

jak i paleontologii.

Kolekcje znajdujàce si´ w polskich placówkach

botanicznych i zoologicznych wykorzystywane sà

w badaniach Êrodowiskowych i oczywiÊcie stano-

wià wa˝nà dokumentacj´ publikacji naukowych

zarówno badaczy z kraju, jak i z zagranicy.

W ostatnim czasie coraz cz´Êciej stajà si´ podsta-

wowym materia∏em do badaƒ DNA, zarówno ga-

tunków wspó∏czesnych, jak i wymar∏ych.

Wszyscy moi rozmówcy, profesorowie: A. Nada-

chowski, W. Bogdanowicz, Z. Mirek i J. M. Wójcik,

podkreÊlali, ˝e w∏aÊnie dlatego najcenniejsze pol-

skie kolekcje naukowe muszà byç dobrze utrzyma-

ne i d∏ugowieczne, by mog∏y s∏u˝yç nauce tak˝e i za

kilkadziesiàt lat. Jednak, aby mo˝na by∏o w pe∏ni

wykorzystaç polskie zbiory, konieczna jest równie˝

Fragment zbiorów Instytutu Botaniki 
im. W. Szafera PAN w Krakowie.



Ekspozycja 
w Instytucie Botaniki 
im. W. Szafera PAN 
w Krakowie.

Dyrektor Instytutu Botaniki 
im. W.Szafera, 
prof. Zbigniew Mirek 
demonstruje jeden 
z cennych zielników.
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ich pe∏na komputeryzacja. Bez tego niemo˝liwe b´-

dzie w∏àczenie naszych placówek i uczonych w mi´-

dzynarodowe programy badawcze i bazy danych. 

W Polsce znajduje si´ ok. 40 wa˝nych kolekcji

zoologicznych (paleontologicznych) oraz kilkana-

Êcie botanicznych. Istniejà tak˝e mniejsze zbiory

rozproszone po ca∏ym kraju (szacuje si´, ˝e jest ich

kilkadziesiàt, w tym bardzo cenne zbiory prywat-

ne). Ochrona ich jest

utrudniona tak˝e przez to,

˝e podlegajà one ró˝nym

instytucjom (MENiS, Min.

Ârodowiska, PAN, w∏a-

dzom samorzàdowym). 

Wieloletnie zaniedbania

i brak Êrodków doprowa-

dzi∏y do tego, ˝e wiele pol-

skich kolekcji przyrodni-

czych jest w op∏akanym

stanie. Stàd ogromne zna-

czenie majà subwencje

przyznane w ramach pro-

gramu BIOS. Zgodnie z jego za∏o˝eniami mog∏y

byç one przeznaczone na ochron´ zbiorów przed

biologicznà i mechanicznà degradacjà, na popraw´

standardów przechowywania eksponatów, na za-

bezpieczenie przed po˝arami i kradzie˝à, na kata-

logowanie i tworzenie baz danych (w tym ekspozy-

cji on-line), a tak˝e na popraw´ warunków udo-

st´pniania i ekspozycji zbiorów.

Beneficjentami programu BIOS w 2004 roku zo-

sta∏o osiem placówek naukowych. Najwi´cej Êrod-

ków (350 tys. z∏) otrzyma∏o Muzeum i Instytut Zoo-

logii PAN w Warszawie. Ta istniejàca od poczàtku

XIX wieku placówka przenios∏a si´ po po˝arze

w 1935 roku do budynku przy ul. Wilczej, który nie

by∏ przygotowany do ekspozycji zbiorów. Mia∏o to

byç oczywiÊcie miejsce tymczasowe. Mimo straty cz´-

Êci eksponatów podczas II wojny Êwiatowej, MiIZ

PAN posiada najwi´ksze zbiory zoologiczne w Pol-

sce, liczàce ok. 6,5 mln okazów. W niektórych gru-

pach systematycznych, takich jak ptaki, owady, mi´-

czaki czy paj´czaki, zbiory nale˝à do najwi´kszych

w Europie i stanowià  bardzo cenny materia∏ nauko-

wy i historyczny. Znaczna ich cz´Êç to eksponaty

przesy∏ane jeszcze w XIX stuleciu do kraju przez

polskich zes∏aƒców i emigrantów. Kolekcja zawiera

tak˝e liczne okazy zwierzàt wymar∏ych w ostatnich

stuleciach (takich jak go∏àb w´drowny, kurobród no-

wozelandzki, papuga karoliƒska) oraz wspó∏czeÊnie

ginàcych (np. lemur monogoz), które niemo˝liwe sà

obecnie do pozyskiwania dla celów badawczych.

Za Êrodki z programu BIOS wybudowana zosta-

∏a w ¸omnej k. Warszawy hala magazynowa do

przechowywania zbiorów zoologicznych. Budynek

wyposa˝ony w klimatyzacj´, szafy kompaktowe,

systemy ostrzegawcze i alarmowe poprawi w spo-

sób zasadniczy warunki przechowywania zbiorów

zoologicznych.

Drugà pod wzgl´dem wielkoÊci subwencji placów-

kà jest Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Kra-

kowie. Jego kolekcja botaniczna jest z kolei najwi´k-

szym zbiorem botanicznym w Polsce i jednym z naj-

cenniejszych w Europie. Najstarsze zbiory pochodzà

z koƒca XVII i poczàtku XVIII wieku (m.in. zielnik

J. Jundzi∏∏a). W sk∏ad kolekcji wchodzà tak˝e boga-

te zbiory dawnego Muzeum Komisji Fizjograficznej

PAU. ¸àczna liczba eksponatów wynosi ok. 1 mln

600 tys. i obejmuje wszystkie grupy roÊlin i grzybów,

a tak˝e flory kopalne. Co roku zbiory IB PAN zwi´k-

szajà si´ o oko∏o 30 tys. pozycji. Doskona∏a ich ja-

koÊç umo˝liwia prowadzenie molekularnych badaƒ

z zakresu taksonomii ewolucyjnej.

Do czasu uzyskania Êrodków z FNP udost´pnia-

no jedynie ok. 70 proc. kolekcji Instytutu. Dzi´ki

subwencji przebudowano i zmodernizowano po-

mieszczenia magazynowe, zainstalowano drzwi

przeciwpo˝arowe oraz klimatyzacj´, co pozwoli za-

bezpieczyç i udost´pniç pozosta∏à cz´Êç kolekcji.

Ponad 190 tys. z∏ otrzyma∏ – na wymian´ gablot

entomologicznych oraz zabezpieczenie przeciw-

w∏amaniowe pomieszczeƒ Muzeum Przyrodnicze-

WIELOLETNIE 
ZANIEDBANIA 
I BRAK ÂRODKÓW 
DOPROWADZI¸Y 
DO TEGO, 
˚E WIELE POLSKICH
KOLEKCJI 
PRZYRODNICZYCH
JEST W OP¸AKANYM
STANIE. 
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go – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzàt PAN

w Krakowie. ISiEZ posiada drugà pod wzgl´dem

wielkoÊci kolekcj´ przyrodniczà w Polsce, obejmu-

jàcà ok. 2 mln okazów (wspó∏czesne i kopalne

owady, kopalne Êlimaki, kopalne i wspó∏czesne

kr´gowce). Ka˝dego roku kolekcje powi´kszajà si´

o kilkadziesiàt tysi´cy okazów z ca∏ego Êwiata. Nie-

które typy kolekcji sà unikalne w skali Êwiatowej

(m.in. najwi´kszy w Europie zbiór bezkr´gowców

i kr´gowców z Korei Pó∏nocnej czy kolekcje raj-

skich motyli z Nowej Gwinei i Wysp Salomona).

Bardzo interesujàca jest równie˝ kolekcja kopal-

nych owadów w bursztynie.

Na zakup i monta˝ szaf metalowych do przecho-

wywania i ekspozycji zoologicznej przyznano Êrod-

ki Zak∏adowi Badania Ssaków PAN w Bia∏owie˝y.

Dotychczasowy sposób przechowywania zbiorów

(cz´sto w pud∏ach, na prowizorycznych rega∏ach)

nie gwarantowa∏ ani dobrego zabezpieczenia ko-

lekcji, ani w∏aÊciwego jej wykorzystania. A prze-

cie˝ zbiory naukowe tej placówki sà jednymi z naj-

wi´kszych na Êwiecie pod wzgl´dem liczby okazów

wspó∏czesnych ssaków. Liczà ponad 185 tys. cza-

szek i tuszek ssaków i ka˝dego roku powi´kszajà

si´ o kilkaset okazów. Kolekcja teriologiczna obej-

muje nietoperze, owado˝erne, drapie˝ne, gryzo-

nie, zaj´czaki i kopytne. Jest ona przede wszystkim

materia∏em dokumentacyjnym wieloletnich badaƒ

prowadzonych na terenie Puszczy Bia∏owieskiej,

a tak˝e wynikiem badaƒ i od∏owów drobnych ssa-

ków z innych regionów Polski. (W zbiorach ZBS

PAN reprezentowane sà praktycznie wszystkie ga-

tunki ssaków z terenu Polski). Szczególnie warto-

Êciowe pod wzgl´dem przyrodniczym sà bezcenne,

najwi´ksze w Êwiecie zbiory czaszek i szkieletów

˝ubrów pochodzàcych ze stada wolnego w Puszczy

Bia∏owieskiej (prawie siedemset okazów), a tak˝e

unikatowy zbiór okazów ryjówki bia∏owieskiej,

podgatunku stwierdzonego tylko w tej˝e puszczy.

Dzi´ki wsparciu FNP zmodernizowa∏a te˝ wypo-

sa˝enie swego archiwum zbiorów inna, po∏o˝ona

po sàsiedzku instytucja – Bia∏owieska Stacja Geo-

botaniczna UW.

Beneficjentami programu BIOS 2004 zosta∏y

tak˝e placówki z Wroc∏awia i Poznania. ¸àcznie na

ochron´ zbiorów przyrodniczych FNP przeznaczy-

∏a w tej edycji programu ponad 1,1 mln  z∏otych.

KRZYSZTOF MICHALSKI

Naukowe 
podró˝e nestorów

Najstarszym greckim wodzem walczàcym pod

Trojà by∏ Nestor, król Pylos. Ceniono go za

doÊwiadczenie i màdre rady. To od jego imie-

nia wywodzi si´ okreÊlenie kogoÊ starszego, zas∏u˝o-

nego, màdrego, b´dàcego autorytetem w pewnej

dziedzinie z racji swego doÊwiadczenia i wieku – ja-

ko nestora.

Nie przypadkiem Fundacja na Rzecz Nauki Pol-

skiej postanowi∏a swój program skierowany do

emerytowanych uczonych nazwaç imieniem cenio-

nego za màdre rady króla Pylos. Zazwyczaj pro-

gramy badawcze, a zw∏aszcza oferty stypendialne

majà ograniczenie „do ...”, np. 35. roku ˝ycia, jak-

by wszelka pomoc nale˝a∏a si´ tym, którzy majà

du˝o energii, si∏ i w∏aÊciwie tak˝e ju˝ spore do-

Êwiadczenie. Podobnie wiele programów FNP

skierowanych jest do ludzi m∏odych. – Nestor tym-

czasem ma ograniczenie od do∏u, skierowany jest do

tych, którzy przekroczyli 70. rok ˝ycia – mówi prof.

Marian Grynberg, wiceprezes Fundacji. I dodaje:

– Nie mo˝na pomagaç m∏odym, nie wspierajàc ich

mistrzów.
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Pomys∏ polega∏ na w∏àczeniu w proces wymiany

idei mi´dzy oÊrodkami akademickimi uczonych,

którzy przeszli na emerytur´, a zatem powinni dys-

ponowaç odpowiednim doÊwiadczeniem i dorob-

kiem oraz wi´kszà iloÊcià wolnego czasu. W tym

celu mogà oni otrzymaç czteromiesi´czne stypen-

dia w wysokoÊci 5 tys. z∏ na

pobyt w innym ni˝ w∏asny

i znajdujàcym si´ w innej

miejscowoÊci oÊrodku nauko-

wym. Chodzi∏o tak˝e o to, aby

wys∏aç uczonych z du˝ych re-

nomowanych oÊrodków do

mniejszych uczelni w celu

prowadzenia wyk∏adów, semi-

nariów czy badaƒ naukowych. Mia∏o to umo˝liwiç

studentom i pracownikom uczelni zapraszajàcych

spotkanie si´ z wybitnym specjalistà, osobowoÊcià

naukowà z du˝ego, cenionego centrum badawcze-

go. – M∏odzi ludzie zaczynajà dzia∏alnoÊç badawczà

nie tylko w Warszawie czy Krakowie, gdzie pe∏no au-

torytetów, ale tak˝e w mniejszych oÊrodkach, gdzie

kadra jest znacznie m∏odsza, mniej doÊwiadczona,

a zarazem reprezentuje mniejsze spektrum specjalno-

Êci badawczych – mówi wiceprezes

FNP. – Chcemy tam rzuciç ziarno,

które kiedyÊ wyda plon.

Prof. Jerzy Sobkowski, emeryto-

wany wyk∏adowca chemii jàdrowej

na Uniwersytecie Warszawskim,

pojecha∏ na zaj´cia do Wydzia∏u

Chemii Uniwersytetu w Bia∏ymsto-

ku. – KiedyÊ studenci z Bia∏egostoku

przyje˝d˝ali do Warszawy – wspomi-

na. Tak˝e prof. Krzysztof Winkler

z Uniwersytetu w Bia∏ymstoku s∏u-

cha∏ wyk∏adów prof. Sobkowskiego

podczas studiów w Warszawie. Te-

raz, gdy nadarzy∏a si´ stworzona przez FNP oka-

zja, zaprosi∏ go do Bia∏egostoku. – Mamy tu na

chemii ró˝ne specjalnoÊci, ale nie mieliÊmy nikogo,

kto poprowadzi∏by zaj´cia z chemii jàdrowej,

a zw∏aszcza z ochrony radiacyjnej – mówi K. Win-

kler. – Prof. Sobkowski rozwiàza∏ nam r´ce. Dzi´ki

niemu studenci pi´ciu roczników chemii i trzech

roczników ochrony Êrodowiska mieli okazj´ wys∏u-

chaç wyk∏adów z chemii jàdrowej na najwy˝szym

poziomie, ale tak˝e poznaç podstawowe urzàdze-

nia pomiarowe z zakresu ochrony radiacyjnej, któ-

re uczony przywióz∏ z Warszawy. Na wyk∏adach

skorzystali tak˝e m∏odzi pracownicy naukowi, któ-

rzy majà teraz wprowadziç do programów podsta-

wowego szkolenia studentów elementy chemii jà-

drowej. – Lubi´ wyk∏adaç – mówi prof. Sobkowski.

– Przez ponad trzydzieÊci lat prowadzi∏em wyk∏ady

z chemii jàdrowej. Po przejÊciu na emerytur´ nadal

prowadzi∏em badania, pisa∏em ksià˝ki, ale nie wy-

k∏ada∏em. Teraz musia∏em na nowo przemyÊleç pew-

ne kwestie, uproÊciç pewne zagadnienia, gdy˝ to nie

by∏y wyk∏ady specjalizacyjne. Mia∏em ogromnà satys-

fakcj´ ze spotkania ze studentami i m∏odymi pracow-

nikami naukowymi z Bia∏egostoku. Mo˝e stawia∏em

troch´ za du˝e wymagania... – zastanawia si´. 

Prof. Jan Michalski, twórca polskiej chemii fosfo-

ru, za∏o˝yciel i wieloletni dyrektor Centrum Badaƒ

NIE MO˚NA 
POMAGAå
M¸ODYM, 
NIE WSPIERAJÑC 
ICH MISTRZÓW.

Prof. Jan Michalski ze swoim wspó∏pracownikiem z CBMiM 
w ¸odzi, dr. Wojciechem Dàbkowskim.
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Molekularnych i Makro-

molekularnych PAN

w ¸odzi, dzi´ki programo-

wi NESTOR wyk∏ada∏ na

Politechnice Szczeciƒ-

skiej. – Po raz pierwszy

zdarzy∏o mi si´, ˝e s∏ucha-

cze moich wyk∏adów wyde-

legowali ∏adne m∏ode

dziewczyny z kwiatami, ˝e-

by mi podzi´kowaç. To by-

∏o wzruszajàce – mówi.

Tak˝e w tym przypadku

wspó∏praca mi´dzy oÊrod-

kami istnia∏a wczeÊniej,

ale mia∏a mniej regularny

charakter. W Szczecinie

prof. Michalski prowadzi∏

wyk∏ady dla doktorantów.

Cel by∏ jasny: rozwinàç nowe obszary badawcze

i stworzyç warsztat naukowy. Doktoranci prof. Ta-

deusza Jagodziƒskiego, który zaprosi∏ ∏ódzkiego mi-

strza do Szczecina, ju˝ byli na sta˝ach w CBMiM

PAN. – Dzi´ki tym kontaktom uda∏o si´ rozwinàç pe-

wien obszar badaƒ, których kiedyÊ z braku czasu za-

niecha∏em – mówi prof. Michalski. – Wa˝ne by∏y nie

tylko same wyk∏ady, wiedza, ale stworzenie atmosfery

prawdziwie naukowej. M∏odzi poznali kogoÊ napraw-

d´ wybitnego, badacza z charyzmà, Êwiatowej s∏awy

autorytet – mówi T. Jagodziƒski. 

S∏awa wyk∏adów w Szczecinie zaowocowa∏a za-

proszeniem prof. Michalskiego na... Uniwersytet

w Bia∏ymstoku. Chemicy z Politechniki Szczeciƒ-

skiej majà jednak nadziej´ na kontynuowanie

wspó∏pracy. T. Jagodziƒski zamierza staraç si´

o Êrodki z innych programów Fundacji, co mog∏oby

jego zespo∏owi u∏atwiç kontynuowanie badaƒ rozpo-

cz´tych we wspó∏pracy z prof. Michalskim i CBMiM

w ramach programu NESTOR. – Nie uwa˝am

wspó∏pracy z chemikami ze Szczecina za zakoƒczonà

– popiera t´ deklaracj´ prof. Michalski.

Prof. Zofia Sokolewicz, etnolog i kulturoznawca

z Uniwersytetu Warszawskiego, wyjecha∏a w ramach

programu NESTOR na... Uniwersytet Jagielloƒski.

Okaza∏o si´, ˝e nie tylko ma∏ym oÊrodkom du˝e

centra badawcze majà coÊ do zaproponowania. Tak-

˝e wymiana mi´dzy koryfeuszami nauki jest po-

Prof. Jerzy Sobkowski (pierwszy od lewej) w Instytucie Chemii
Uniwersytetu w Bia∏ymstoku z magistrantem Rados∏awem
Arasimowiczem, prof. Helenà Puzanowskà-Tarasiewicz 
i prof. Krzysztofem Winklerem; czerwiec 2004.

Prof. Zofia Sokolewicz w Centrum Europejskim UW.
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trzebna. – Europeistyka w Krakowie wyk∏adana jest

zupe∏nie inaczej ni˝ w Warszawie – mówi prof. Soko-

lewicz. – O ile na UJ nacisk k∏adzie si´ na stron´ spo-

∏eczno-kulturowà, studia majà charakter humani-

styczny, o tyle w Warszawie akcentuje si´ ekonomi´,

prawo i politologi´. Te obserwacje zaowocowa∏y wie-

loma dyskusjami na temat obowiàzujàcych na euro-

peistyce standardów kszta∏cenia, a poniewa˝ majà

one wkrótce ulegaç zmianie – prof. Sokolewicz

wspólnie z kolegami z Krakowa, w tym z zapraszajà-

cym jà na UJ prof. Zdzis∏awem Machem, postano-

wili wystosowaç w tej sprawie pismo do ministra

edukacji. – Wymagane przepisami minima programo-

we powinny byç jak najmniejsze, aby ka˝dy uniwersy-

tet móg∏ kszta∏towaç w∏asne oblicze studiów europej-

skich – uwa˝a Z. Sokolewicz. To nie jedyne doÊwiad-

czenie  warszawskiej uczonej z pobytu w Krakowie.

Uda∏o si´ jej zebraç informacje o Mi´dzynarodo-

wym Centrum Kultury potrzebne do ksià˝ki na te-

mat wp∏ywu integracji europejskiej na polskà polity-

k´ kulturalnà. Prof. Sokolewicz uwa˝a, ˝e do sukce-

su jej pobytu w Krakowie przyczyni∏a si´ te˝ forma

zaj´ç, jakà jej zaproponowano – seminarium. – Daje

ono mo˝liwoÊç bezpoÊredniej, natychmiastowej inte-

rakcji z uczestnikami. Widzia∏am siebie w lustrze, cza-

sami nawet w karykaturze, z zupe∏nie innej strony ni˝

dotàd – mówi uczona. – Ju˝ dawno wiedzia∏am, ˝e nie

mamy dobrego podr´cznika antropologii spo∏ecznej,

ale nie by∏am pewna, jak powinien on wyglàdaç –

prof. Sokolewicz przypomina swe kolejne krakow-

skie doÊwiadczenie. – Dzi´ki dyskusjom na semina-

rium powzi´∏am wyobra˝enie, czego brakuje obecnym

podr´cznikom i jaki powinien byç ten nowy.

Na pytanie o pieniàdze uczona odpowiada: – Fi-

nanse to nie wszystko, ale taki program jest jak gwiazd-

ka z nieba. Daje poczucie bezpieczeƒstwa finansowego

i spokoju, który nie jest dany co miesiàc profesorom

utrzymujàcym si´ jedynie z emerytury. Potwierdzajà to

tak˝e inni uczestnicy. Prof. Michalski twierdzi zde-

cydowanie, ˝e finanse mia∏y znaczenie tylko o tyle,

˝e umo˝liwi∏y mu wygodne pobyty w Szczecinie. 

Z kolei prof. Sobkowski uwa˝a, ˝e najwa˝niejszà

obok pieni´dzy przeszkodà w dalekich podró˝ach

jest zdrowie.

Pierwszy rok funkcjonowania NESTORA – 2003

– przyniós∏ tylko pi´ç stypendiów. – Zainteresowanie

programem poczàtkowo nie by∏o du˝e – potwierdza

prof. M. Grynberg – jednak z roku na rok roÊnie. Âro-

dowiska naukowe sà ostro˝ne i czasami nieco konser-

watywne. Na wyniki programów skierowanych do

uczonych, zw∏aszcza starszych, trzeba cierpliwie cze-

kaç. Liczba wniosków roÊnie z roku na rok. W 2004

roku przyznano osiem stypendiów. W 2005 ta liczba

zapewne zostanie przekroczona. – Wszystkim kole-

gom emerytom ˝ycz´, ˝eby mogli skorzystaç z tego pro-

gramu i ˝eby mieli takie przyj´cie, jak ja w Krakowie –

mówi prof. Z. Sokolewicz. 

– Ws∏uchujemy si´ w g∏osy Êrodowiska dotyczàce

naszych programów – mówi prof. Grynberg. – Ucie-

szy∏ nas pozytywny oddêwi´k NESTORA. Powinien

on byç dalej realizowany. Ten pozytywny oddêwi´k

i zadowolenie beneficjentów stawia przed Funda-

cjà nowe pytania, które zapewne b´dà wymaga∏y

pilnego przemyÊlenia i odpowiedzi: Czy ci, którym

ju˝ raz uda∏o si´ skorzystaç ze stypendium

NESTOR, b´dà mieli szans´ ponownie wziàç

udzia∏ w programie? Czy profesorowie b´dà mogli

ponownie wyjechaç do tego samego oÊrodka czy

te˝ powinni si´ staraç o subwencj´ na pobyt w in-

nym mieÊcie? Czy oÊrodki, które ju˝ raz zaprosi∏y

wybitnego uczonego, b´dà mog∏y znów aplikowaç

o mo˝liwoÊç zaproszenia kolejnego autorytetu?

Wracajàc zaÊ do staro˝ytnego Nestora, patronujà-

cego temu programowi, dziÊ po królu Pylos pozosta-

∏a tylko legenda i mnóstwo pytaƒ, które zadajà sobie

archeologowie i historycy. Nawet miejsce, gdzie sta∏

jego pa∏ac, pozostaje nieznane. Choç ta zagadka

mo˝e ju˝ wkrótce znaleêç rozwiàzanie. Ostatnie ba-

dania wskazujà na lokalizacj´ siedziby Nestora na

wzgórzu niedaleko wspó∏czesnego miasta Pilos. Wy-

kopaliska w tym miejscu nied∏ugo si´ rozpocznà.

PIOTR KIERACI¡SKI
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Kiedy pod koniec ubieg∏ego wieku, po d∏u-

gich staraniach, prof. Tomasz Mikocki, dy-

rektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu

Warszawskiego, otrzyma∏ wreszcie upragnionà li-

cencj´ na prace wykopaliskowe w Libii, wiedzia∏, ˝e

b´dzie to prze∏om w jego karierze. Dla niejednego

naukowca dost´p do zabytkowego miasta Ptolema-

is (dziÊ Tolmata) by∏ marzeniem ˝ycia. 

– MyÊl´, ˝e w du˝ej mierze zadecydowa∏a dobra

opinia o naszych dokonaniach archeologicznych

w innych krajach arabskich, m.in. Syrii, Egipcie, Jor-

danii czy Sudanie. Bez fa∏szywej skromnoÊci trzeba

dodaç, ˝e Polska jest w Êcis∏ej czo∏ówce krajów spe-

cjalizujàcych si´ w archeologii Êródziemnomorskiej.

Ba, mamy nawet wi´ksze osiàgni´cia ni˝ Ameryka-

nie – przyznaje prof. Mikocki. 

Skarby Ptolemais
Polscy archeolodzy próbujà 
odtworzyç w Libii zabudow´ 
antycznego miasta, 
ponadczterokrotnie 
wi´kszego od Pompejów. 

Oliwna lampka terakotowa 
z wyobra˝eniem centaura, 
z wykopalisk w Ptolemais.

Tachimetr elektroniczny  – dar FNP, który 
umo˝liwi∏ sporzàdzenie 

numerycznego planu antycznego miasta
(reprodukcja z prawej). 

á
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Dodaje, ˝e nie bez znaczenia by∏y te˝ zapewne bar-

dzo przyjazne kontakty handlowe mi´dzy Libià a Pol-

skà, nawiàzane jeszcze w epoce Gierka czy Jaruzel-

skiego. Wielu Libijczyków koƒczy∏o studia w Polsce,

a blisko po∏owa tamtejszej inteligencji, liczàcej oko∏o

pi´ciu tysi´cy osób, mówi po polsku. Poza tym polscy

archeolodzy nigdy nie prowadzili badaƒ w tym kraju.

Francuzi, Niemcy, W∏osi kopali, a my nie. To te˝, byç

mo˝e, by∏ jakiÊ atut. Teraz to inni z zazdroÊcià patrzà

na poczynania polskiego zespo∏u.

DOBRY HUMOR LIBIJCZYKÓW
Có˝ takiego wywo∏ywa∏o po˝àdanie archeologów

z ca∏ego Êwiata, by jechaç do Ptolemais? Miasto,

którego nazwa nawiàzuje do dynastii Ptoleme-

uszów, by∏o jednym z wi´kszych oÊrodków politycz-

nych, kulturalnych i gospodarczych w basenie Mo-

rza Âródziemnego. Porównywalne nawet z Rzy-

mem, Atenami czy Aleksandrià. Tyle ˝e tych ostat-

nich, choçby ze wzgl´du na póêniejszà zabudow´,

archeologicznie zbadaç ju˝ si´ nie da. Z Ptolemais

jest inaczej. 

– Za∏o˝one zosta∏o w III w. p.n.e., choç W∏osi

w trakcie swoich wykopalisk znaleêli kilka skorup

mykeƒskich, co by wskazywa∏o, ˝e ju˝ od XI w. p.n.e.

istnia∏o tam osadnictwo. By∏o wzorowane na odle-

g∏ej o niespe∏na 1000 km Aleksandrii, a wi´c ortogo-

nalna siatka ulic wyznacza∏a kwarta∏y, przeznaczone

na zabudow´ miejskà, Êwiàtynie, rezydencje i domy.

Ptolemais znajdowa∏o si´ w orbicie wp∏ywów egip-

skich, a w III w. n.e. sta∏o si´ stolicà ca∏ej prowincji,

Cyrenajki – opisuje prof. Mikocki. 

Po trz´sieniu ziemi w 365 r. n.e. odbudowano

tylko centralnà cz´Êç miasta i kwarta∏y obronne,

w których ludnoÊç chowa∏a si´ w czasie najazdów

plemion pustynnych. Niezamieszkane partie zasy-

pa∏ z czasem piasek, nawiewany przez bardzo silny

wiatr. W ten sposób zakonserwowane zosta∏y po-

zosta∏oÊci, które zachowa∏y si´ do dziÊ. Póêniej te-

renu tego nie zabudowywano. Stanowi on bezcen-

nà wartoÊç, gdy˝ antyczne miasto mo˝na dzi´ki te-

mu w kompleksowy sposób zbadaç i odtworzyç je-

go wyglàd. Ruiny, otoczone zachowanymi cz´Êcio-

wo murami o wysokoÊci miejscami 10 m, rozciàga-

jà si´ na obszarze 250 hektarów. Poza miastem

znajdujà si´ jeszcze liczne monumentalne sanktu-

aria, Êwiàtynie i nekropolie. Ca∏y zespó∏ miejski

ma wi´c znacznie wi´kszà powierzchni´. 

– Prowadzimy klasyczne badania terenowe, a wi´c

kopiemy i albo si´ coÊ trafi, albo nie – z uÊmiechem

mówi dyrektor Instytutu Archeologii UW. – W ar-

cheologii trzeba wiedzieç, czego si´ szuka, i mieç tro-

ch´ szcz´Êcia. Nam uda∏o si´ uzyskaç licencj´,

a w dodatku Libijczycy mieli dobry humor i pozwoli-

li nam prowadziç prace akurat w tym miejscu. No

i jeszcze trafiliÊmy od razu na will´ z mozaikami. 

To najwi´kszy powód do dumy. Nikt nie spodzie-

wa∏ si´, ˝e zaraz po rozpocz´ciu prac, wÊród morza

piachu i kamieni, bez ˝adnej mapy, uda si´ coÊ wy-

kopaç. Tymczasem trafiono na zamkni´ty obiekt

ze wspania∏ymi dzie∏ami sztuki. Nazwano go „Wil-

là z widokiem”, gdy˝ z miejsca tego rozpoÊciera si´

niezapomniany widok na morski brzeg. 

– To jest atrium, czyli wewn´trzny dziedziniec tej

rezydencji, tutaj sà kolumny poprzewracane w czasie

trz´sienia ziemi, a woko∏o znajdujà si´ pomieszcze-

Hellenistyczny relief wotywny znaleziony podczas wykopalisk. 
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nia, w których znaleêliÊmy w∏aÊnie dekoracyjne mo-

zaiki – prof. Mikocki pokazuje zaznaczone na pla-

nie obiekty. – Dwie inskrypcje pozwoli∏y nam usta-

liç, ˝e w∏aÊcicielem rezydencji by∏ bogaty Rzymianin

Lucius Actius. 

Eksploracja willi jest bardzo czasoch∏onna.

W ostatnim sezonie przez ca∏y miesiàc kopano tyl-

ko jedno pomieszczenie. Ale z uwagi na wyjàtko-

woÊç odkrytych dzie∏, spowolnienie prac by∏o nie-

uniknione. Na samo zakonserwowanie fresków po-

trzebny by∏ tydzieƒ. A jeszcze ka˝dy, najmniejszy

nawet znaleziony obiekt, ka˝da skorupa, sà doku-

mentowne, numerowane, zabezpieczane. Wszystko

ma tu przecie˝ dwa tysiàce lat. 

– WartoÊç tych mozaik jest nie do przecenienia.

Przedstawiajà one sceny, które mia∏y wydêwi´k

Portyk – dziedziniec kolumnowy rzymskiej willi
dekorowany mozaikà.

Fragment ∏uku 
z doskonale zachowanà polichromià, 

zdobiàcego przejÊcie do jednego 
z pomieszczeƒ antycznej willi.
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symboliczny. To nie jest tylko dekoracja, to sà sceny

z mitologii, zawierajàcej ca∏y szereg opowiadaƒ,

wzorów, postaw moralnych, wydarzeƒ, do których

si´ odwo∏ywano. Te mozaiki nios∏y w sobie konkret-

ne przes∏anie. 

MITOLOGICZNA MOZAIKA
Ka˝de pomieszczenie mia∏o odr´bnà mozaik´.

Trzeba te˝ pami´taç o tym, ˝e stanowi∏y one deko-

racj´ pod∏óg, rzadziej Êcian. W∏aÊciciel zamawia∏

takà tematyk´, jaka mu si´ podoba∏a, by∏a modna

w danym momencie, wreszcie – pasowa∏a do kon-

kretnego pomieszczenia. W jadalni willi w Ptole-

mais odkryto np. mozaik´ z mi-

tem dionizyjskim. Z kolei na

pi´trze posadzka pokryta by∏a

mozaikà z mitem trojaƒskim.

Na szcz´Êcie, kiedy podczas

trz´sienia ziemi willa run´∏a,

mozaika spad∏a na jakàÊ mi´k-

kà warstw´ i rozbi∏a si´ na du˝e

fragmenty. To tylko troch´ u∏a-

twia teraz zadanie. Wszak to

prawie 50 mkw. Na specjalnie stworzonym sztucz-

nym pod∏o˝u wszystkie fragmenty, niczym puzzle,

dopasowuje si´ do siebie, a nast´pnie skleja. Cz´Êç

z nich zosta∏a ju˝ z∏o˝ona w magazynie i czeka na

przewiezienie do Polski. W Libii nie ma bowiem

odpowiednich pracowni konserwatorskich. 

– W tym roku, w po∏owie sierpnia, planuj´ wyjazd

12-osobowej misji, którà na miejscu wspomo˝e mi-

nimum 10 robotników. JeÊli wszystko dobrze pójdzie,

to w ciàgu dwóch miesi´cy jesteÊmy w stanie skoƒ-

czyç badania centralnej cz´Êci willi. 

Jak przyznaje prof. Mikocki, najwi´ksza wartoÊç

Ptolemais tkwi w tym, i˝ do dnia dzisiejszego pozo-

sta∏o ono w stanie nienaruszonym. To unikat

w skali Êwiatowej, dajàcy si´ porównaç jedynie

z Pompejami. 

–- Tyle ˝e nasze miasto znalaz∏o si´ pod piaskami

pustyni. No i jest ponadczterokrotnie wi´ksze. Poza

tym w Pompejach wykopaliska trwajà od po∏owy

XVIII wieku, a tu dopiero zaczynamy. 

Ptolemais jest jedynà w tej chwili stolicà Êwiata

antycznego, którà mo˝na zbadaç. A poniewa˝

w zakresie architektury, urbanistyki i dekoracji jest

ona niemal odbiciem Aleksandrii, efekty tych ba-

daƒ mogà wiele wnieÊç do archeologii hellenistycz-

nej. Na razie jednak trudno jeszcze o tym mówiç,

bo na wiele, tak˝e podstawowych kwestii nie uda∏o

si´ znaleêç odpowiedzi. Zagadkà pozostaje np. to,

gdzie w Ptolemais znajdowa∏a si´ agora. 

– Prawdopodobnie nad zespo∏em podziemnych cy-

stern, które wydrà˝ono dla zapewnienia zapasów wo-

dy. Jedyny dost´pny akwedukt znajdowa∏ si´ w odle-

g∏oÊci 20 km, wi´c zapasy uzupe∏niano podczas pory

deszczowej. Cysterny by∏y olbrzymie, jedna z nich

mia∏a pojemnoÊç kilku milionów metrów szeÊcien-

nych. Aby nasze przypuszczenia potwierdziç, wykona-

my zdj´cia satelitarne w podczerwieni. U˝yjemy w tym

celu anteny, która wysy∏a fale radiowe i w ten sposób

pokazuje przenikliwoÊç gruntu – zapowiada kierow-

nik pierwszej polskiej misji archeologicznej w Libii. 

To w ogóle pierwsza nowa misja po zakoƒczeniu

epoki Kadafiego. Bo choç od 20 lat w Apollonii

dzia∏ajà Francuzi, a w wielu innych miejscach W∏o-

si, to tak naprawd´ dopiero Polacy prze∏amali im-

pas. Do niedawna Libijczycy byli niech´tni wyko-

paliskom w swoim kraju, ale powoli zaczynajà so-

bie jednak zdawaç spraw´ z tego, ˝e turystyka jest

przysz∏oÊcià, a archeologia mo˝e przyczyniç si´ do

jej pobudzenia. Jest zatem wielce prawdopodobne,

i˝ teraz nastàpi otwarcie Libii na misje archeolo-

giczne. Jak przypuszcza prof. Mikocki, uzyskanie

wówczas kontraktu na wyjàtkowe miasto, takie jak

choçby Ptolemais, stanie si´ dla polskich zespo∏ów

praktycznie niemo˝liwe. Skorzystajà na tym tylko

bogate instytuty z zagranicy. Dlatego tym bardziej

trzeba wykorzystaç szans´. 

– Nam z pewnoÊcià pomog∏a polska obecnoÊç

w Libii, która trwa ju˝ dobre trzydzieÊci lat. Oni tam

nas lubià i majà doskona∏e wspomnienia z naszego

PTOLEMAIS 
JEST JEDYNÑ 
W TEJ CHWILI 
STOLICÑ ÂWIATA 
ANTYCZNEGO, 
KTÓRÑ MO˚NA 
ZBADAå.
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kraju. Nasze firmy odbudowywa∏y Libi´ po ostatnim

trz´sieniu ziemi w latach 60. Szkoda, ˝e wtedy nie

rozpocz´to prac archeologicznych. 

NA ZAKUPY DO KAIRU
Ptolemais le˝y na skraju pustyni, to ju˝ zupe∏nie

inny Êwiat, wr´cz granice cywilizacji. Najbli˝sze

miasto, Barka, oddalone jest o blisko 30 km. Pola-

cy cz´Êciej je˝d˝à jednak do Bengazi. Jak na wa-

runki libijskie, odleg∏oÊç 120 km to praktycznie

nic. Prof. Mikocki przypomina sobie, ˝e niektórzy

mieszkaƒcy potrafià na zakupy wybraç si´ do su-

permarketu w... Kairze. Trzy dni w jednà i trzy dni

w drugà stron´. Polacy mieszkajà w wiosce po∏o˝o-

nej na obrze˝ach antycznego miasta. Nic szczegól-

nego, ot, kilka kamiennych budynków, jedna za-

chowana ulica. I willa wyremontowana w∏asnym

sumptem, zaraz po rozpocz´ciu misji przed trzema

laty. Do polskich standardów jeszcze jej daleko,

ale w Libii mog∏aby z powodzeniem uchodziç za

trzygwiazdkowy hotel. Nawet woda jest niemal co-

dziennie. O wspó∏mieszkaƒcach prof. Mikocki mó-

wi w samych superlatywach. 

– Bez ich pomocy by∏oby nam znacznie trudniej.

Pami´tam, ˝e dwukrotnie byliÊmy w trakcie ramada-

nu. Wszystkie sklepy pozamykane, nie mieliÊmy nic

do picia ani do jedzenia. Nasz sàsiad wiedzia∏ jed-

nak, ˝e b´dziemy g∏odni, i specjalnie piek∏ nam

chleb. Sam nie móg∏ jeÊç, ale nam codziennie rano

przynosi∏ bochenek. To mi∏y gest. 

Ptolemais cz´sto odwiedzane jest tak˝e przez

Polaków. G∏ównie dzi´ki najpi´kniejszej w ca∏ym

kraju pla˝y. Podczas ostatniego pobytu, w paê-

dzierniku, cz´stymi goÊçmi misji byli pracujàcy

w Libii lekarze i piel´gniarki. Mój rozmówca nad

relaks na pla˝y przedk∏ada jednak wykopaliska.

Kiedy pytam go, czy warto by∏o tyle lat staraç si´

o licencj´, odpowiada bez wahania. 

– OczywiÊcie. To absolutna sensacja, nie tylko

w skali polskiej, ale i Êwiatowej. Nikt nie spodziewa∏

si´, ˝e ktokolwiek dostanie licencj´ na wykopaliska

w Ptolemais. W∏osi przestali ju˝ nawet o tym marzyç.

A poza tym te mozaiki... Któ˝ móg∏ przewidzieç, ˝e

odkryjemy je w ciàgu dwóch sezonów? Na innych

stanowiskach czasem trzeba na to i 30 lat – podkre-

Êla z dumà prof. Mikocki. 

W tej chwili priorytetowà kwestià staje si´ utrzy-

manie misji w Libii. Co roku pojawiajà si´ proble-

my ze zdobyciem sta∏ego finansowania. Wpraw-

dzie niezb´dny sprz´t ju˝ jest, ale brakuje z kolei

Êrodków na wykopaliska. Przecie˝ trzeba tam po-

jechaç, zap∏aciç za bilety lotnicze, hotel itd. Do tej

pory nie korzystano z pieni´dzy KBN. W tym roku

jednak z∏o˝ono ju˝ wniosek o przyznanie grantu.

Kierownik misji liczy, ˝e dzi´ki temu badania na-

biorà tempa. 

– Roczne utrzymanie stanowiska w Ptolemais po-

winno wynosiç 15 tys. dolarów. Wtedy dopiero obec-

noÊç polskiej nauki tam, na miejscu, by∏aby zaznaczo-

na. Tym bardziej ˝e archeologia to tylko punkt zacze-

pienia, swoista baza, z której korzystaç mogà te˝ na-

ukowcy innych dziedzin – geografowie, geolodzy, a na-

wet filolodzy. Na razie jedzie tyle osób, na ile nas staç. 

W ubieg∏ym roku by∏o tylko czterech archeolo-

gów. To absolutne minimum, by mo˝na by∏o mó-

wiç o jakiejkolwiek efektywnoÊci wyjazdu. W 2002

roku, gdy uda∏o si´ zebraç najwi´cej pieni´dzy, do

Libii pojecha∏o 15 archeologów, do tego wynaj´to

40 robotników. W misji biorà te˝ udzia∏ studenci,

Mozaika z „willi z widokiem”, przedstawiajàca
skrzydlatà postaç kobiecà.
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pokrywajàcy z w∏asnej kieszeni koszt wyjazdu. Naj-

cz´Êciej pobyt trwa zaledwie miesiàc. Powód? W∏a-

Ênie miesi´czny bilet lotniczy do Libii jest najtaƒ-

szy. To jednak stanowczo za krótko. Tak˝e z uwagi

na mentalnoÊç miejscowej ludnoÊci. 

– Tam wszystko dzieje si´ inaczej. Po przyjeêdzie

trzeba si´ przywitaç z miejscowymi, zjeÊç obiad, po-

rozmawiaç – to ju˝ zajmuje dwa dni. Na sprawy or-

ganizacyjne trzeba przeznaczyç oko∏o tygodnia. 

Aby nadrobiç stracony czas, praca odbywa si´

tak˝e w weekendy. Pobudka jeszcze przed Êwitem

– o trzeciej, czwartej nad ranem. Koniec pracy po

zmroku, oko∏o dwudziestej. Do tego dochodzà

temperatury si´gajàce 40 stopni. Najgorzej majà

studenci, niezaprawieni jeszcze w takich bojach.

Niektórzy ju˝ po kilku dniach majà doÊç. 

Prof. Mikocki Êmieje si´, gdy to opowiada, ale

przyznaje jednoczeÊnie, ˝e wi´kszy sens w zwiàzku

z tym mia∏aby praca krótsza, po 10 godzin dziennie,

tyle ˝e przez dwa miesiàce. Tym bardziej ˝e wykopa-

liska potrwajà zapewne jeszcze kilkadziesiàt lat.

A trzeba przecie˝ rozglàdaç si´ za kolejnymi stano-

wiskami, takimi jak Leptis Magna czy Kyrene. Bo Li-

bia to kraj ciekawy, lecz mocno opóêniony, jeÊli cho-

dzi o archeologi´. DoÊç powiedzieç, i˝ pierwsze wy-

kopaliska zanotowano tam w 1910 roku, a w Euro-

pie ju˝ w XV wieku. Tylko na terenie Grecji od po-

nad 200 lat trwajà intensywne wykopaliska. Tu zale-

dwie kilkadziesiàt lat mia∏y miejsce doraêne prace. 

Od poczàtku misji, czyli od 2001 roku, prace po-

ch∏on´∏y blisko 300 tys.

z∏. Do tego trzeba doli-

czyç sprz´t. Niecz´sto

trafia si´ taki dar, jak ni-

welator elektroniczny,

który ofiarowa∏a Funda-

cja na Rzecz Nauki Pol-

skiej. Urzàdzenie to po-

zwala na niezwykle pre-

cyzyjne pomiary geode-

zyjne. W ciàgu dnia mo˝-

na ich wykonaç nawet trzy tysiàce. Do tej pory

zmierzono oko∏o 10 proc. powierzchni, na razie

tylko w obr´bie miasta. Niebawem pomiary zosta-

nà uzupe∏nione tak˝e przez sonda˝e, fotografi´

lotniczà i inne tzw. nieinwazyjne metody archeolo-

giczne. Wiadomo, ˝e tak du˝ego miasta przekopaç

si´ nie da, nie to zresztà jest celem, chodzi bardziej

o to, by mo˝liwie jak najwierniej zrekonstruowaç

zabudow´ antycznego Ptolemais i stworzyç w ten

sposób elektroniczny plan miasta. Do tego pos∏u˝y

m.in. metoda elektrooporowa. 

– W ziemi´ w okreÊlonych odleg∏oÊciach zostanà

wbite elektrody, za pomocà których zbadamy prze-

p∏yw pràdu – t∏umaczy prof. Mikocki. – W zale˝no-

Êci od rodzaju gleby, przez którà pràd przenika, jest

mniejszy lub wi´kszy opór. Je˝eli linie zwi´kszonej lub

zmniejszonej opornoÊci przebiegajà równolegle, to

znaczy, ˝e w tym miejscu znajdowa∏y si´ góry. Za po-

mocà tej metody mo˝na stworzyç bardzo szczegó∏o-

wà map´ terenu z uwzgl´dnieniem prawie ka˝dego

wi´kszego kamienia.

Po odkopaniu ca∏ej rezydencji i przeprowadze-

niu rekonstrukcji z wykorzystaniem zachowanych

elementów, planuje si´ stworzenie w murach willi

muzeum, gdzie eksponowane by∏yby znaleziska,

szczególnie dekoracyjne mozaiki. Odkryto ich ju˝

osiem. Równolegle tworzony jest szczegó∏owy plan

miasta. Zdaniem prof. Mikockiego, to jeszcze pi´ç

lat ˝mudnej pracy. Jego cichym marzeniem jest

sta∏a misja w Ptolemais. 

– Libia to obecnie najatrakcyjniejsze dla archeolo-

ga miejsce na Êwiecie. Tunezja, Algieria czy Egipt sà

ju˝ zbadane, a Libia pozostaje bia∏à plamà. Wszyst-

ko na razie jest jeszcze do odkopania. Dlatego sàdz´,

˝e wielkie odkrycia w zakresie archeologii Êródziem-

nomorskiej dokonywaç si´ b´dà w∏aÊnie tutaj. Ten

kraj si´ otwiera i trzeba to wykorzystaç. 

MARIUSZ KARWOWSKI 

Tekst opublikowany w „Forum Akademickim”,
nr 3/2004, przedrukowany za zgodà Redakcji. 

Zespó∏ prof. Mikockiego z Instytu-
tu Archeologii UW otrzyma∏ od
FNP 70 tys. z∏ subwencji przyzna-
nej w ramach programu interwen-
cyjnego SUBIN. Ârodki z Fundacji
umo˝liwi∏y zakup sprz´tu wyko-
paliskowego oraz innych urzà-
dzeƒ (w tym m. in.: niwelatora la-
serowego, detektora do wykrywa-
nia metali, programów do reje-
stracji i przetwarzania danych
geograficznych, satelitarnego sys-
temu pomiarowego GPS, fotogra-
ficznych aparatów cyfrowych,
drukarek do zdj´ç).
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Uzyskanie stypendium zagranicznego

z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej stanowi

na pewno dla dobrze zapowiadajàcego si´

m∏odego naukowca wa˝ne wydarzenie w jego na-

ukowej biografii: oto pojawia si´ szansa pracy

w znakomitej zagranicznej placówce naukowo-

-badawczej, co oznacza nie tylko u∏atwiony dost´p

do fachowej literatury, ale przede wszystkim mo˝-

liwoÊç prowadzenia w∏asnych badaƒ na najnowszej

generacji aparaturze naukowej i wy-

sokospecjalistycznym sprz´cie. Po-

wrót ze stypendium do macierzystej

placówki naukowej w kraju, gdzie wa-

runki do pracy sà o wiele gorsze, mo-

˝e staç si´ dla m∏odego uczonego fru-

strujàcy, choçby wówczas, gdy zabrak-

nie potrzebnej aparatury czy wystar-

czajàcych Êrodków na kontynuowanie

zaawansowanych ju˝ prac badaw-

czych. Taka sytuacja nie musi byç nor-

mà, ale cz´sto si´ zdarza. 

Dlatego decyzja Fundacji, podj´ta

w roku 2001, aby program stypendiów

zagranicznych dla m∏odych doktorów

uzupe∏niç o nowà form´ pomocy pod

nazwà „Granty wspomagajàce” wydaje si´ bardzo

trafna. Dzi´ki temu m∏odzi doktorzy, którzy prze-

bywali na stypendium FNP za granicà, mogà si´

ubiegaç o Êrodki (do wysokoÊci 40 tys. z∏), które

majà im u∏atwiç jak najpe∏niejsze wykorzystanie

zdobytej dotychczas wiedzy i umiej´tnoÊci badaw-

czych. W uzasadnieniu wniosku o grant FNP sty-

pendysta musi okreÊliç tylko, na jaki cel pragnie

przeznaczyç przyznane mu pieniàdze: na zakup

niezb´dnego sprz´tu czy aparatury, na wydawnic-

twa naukowe czy te˝ na wyjazd na seminarium lub

na udzia∏ w zagranicznej konferencji. Fundacja nie

stosuje tu ˝adnych ograniczeƒ, uznajàc, ˝e sam za-

interesowany najlepiej zna swoje istotne potrzeby

warsztatowe.

Spróbujmy bli˝ej przyjrzeç si´, jak zatem funk-

cjonuje i jakie daje rezultaty ten sposób pomocy

dla najzdolniejszych i najlepiej rokujàcych m∏o-

dych naukowców, a tak˝e jak jest oceniany przez

samych zainteresowanych i Êrodowiska naukowe.

MOBILNA NAUKOWA M¸ODZIE˚
¸atwiej jest si´ umówiç na spotkanie ze znanym po-

litykiem czy powszechnie lubianà aktorkà ni˝ ze...

stypendystà Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nie

dlatego bynajmniej, ˝e nie chcà oni rozmawiaç

z przedstawicielami mediów, t∏umaczàc si´ brakiem

czasu, ale po prostu cz´sto przebywajà za granicà.

Na szcz´Êcie jest Internet, a „wirtualne rozmowy”

nale˝à dziÊ do standardowych form komunikacji.

Dr in˝. Irena Fryc z Katedry Promieniowania

Optycznego Wydzia∏u Elektrycznego Politechniki

Bia∏ostockiej otrzyma∏a stypendium zagraniczne

Owocne
wspomaganie

Dr Katarzyna Braszczyƒska-Malik z Politechniki Cz´stochowskiej 
w laboratorium Instytutu In˝ynierii Materia∏owej.
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FNP w roku akademickim 2003/2004 i przebywa∏a

w USA w National Institute of Standards and

Technology, który po∏o˝ony jest na obrze˝ach Wa-

szyngtonu, a pracuje w nim ponad 4 tysiàce pra-

cowników etatowych i drugie tyle na kontraktach.

Realizowana przez dr Fryc praca badawcza doty-

czy∏a mo˝liwoÊci zbudowania przestrajanego wid-

ma êród∏a promieniowania optycznego w oparciu

o pó∏przewodnikowe êród∏a Êwiat∏a. Badania te

zresztà kontynuuje w USA obecnie. M∏oda uczona

ma ÊwiadomoÊç, i˝ nauka polska musi byç cz´Êcià

nauki Êwiatowej. Jej macierzysta Politechnika Bia-

∏ostocka systematycznie chce rozszerzaç wspó∏pra-

c´ z zagranicà. Dlatego tak wa˝ne dla dr in˝. Ireny

Fryc sà zagraniczne kontakty. Pobyt w USA na-

uczy∏ jà pos∏ugiwania si´ nowoczesnymi metodami

organizacji pracy naukowej, ale ich wykorzystanie

uwarunkowane jest dost´pem do nowoczeÊnie wy-

posa˝onych laboratoriów. 

– Dla nikogo nie jest tajemnicà mi-

zeria wyposa˝enia laboratoryjnego

w uczelniach technicznych w kraju

w porównaniu z czo∏owymi oÊrodka-

mi badawczymi w Êwiecie. Grant

wspomagajàcy z FNP dawa∏ mi na-

dziej´ – stwierdza dr Irena Fryc – na

cz´Êciowà choçby popraw´ sytuacji

w moim otoczeniu, dlatego o niego

wystàpi∏am.

Nie mam na razie szans, aby po

powrocie do Polski zbudowaç na

macierzystej uczelni supernowocze-

sne stanowisko laboratoryjne, bo

pieni´dzy z grantu na to nie wystar-

czy. Mam jednak nadziej´, ˝e dzi´ki

wsparciu FNP uda si´ nam zapo-

znaç studentów Politechniki Bia∏o-

stockiej ze stosowanymi aktualnie

w Êwiecie metodami prowadzenia pomiarów i z pa-

nujàcà na Êwiecie filozofià eksperymentu. 

MobilnoÊç m∏odych naukowców budzi podziw.

Ale te˝ i dlatego nie mia∏em mo˝liwoÊci spotkaç

si´ w Opolu z dr. in˝. Rafa∏em Wróblem z Katedry

Automatyzacji i Diagnostyki Uk∏adów Elektrome-

chanicznych Wydzia∏u Elektrotechniki i Automa-

tyki tutejszej politechniki. Z jego dorobkiem zapo-

zna∏ mnie promotor jego pracy doktorskiej – prof.

dr hab. in˝. Marian ¸ukaniszyn z Politechniki

Opolskiej. 

Rafa∏ Wróbel w swej dysertacji dokona∏ analizy

wp∏ywu parametrów obwodu magnetycznego

i elektrycznego na prac´ silnika tarczowego pràdu

sta∏ego. Ju˝ jako doktor wyjecha∏ na zagraniczne

stypendium przyznane mu przez FNP w roku 2002.

By∏ to roczny pobyt na uniwersytecie w Bristolu

w Wielkiej Brytanii. Nast´pnie otrzyma∏ z FNP sty-

pendium konferencyjne, na wyjazd na sesj´ nauko-

wà COMPUMAG w Saratoga Springs w USA. Te-

raz znowu przebywa w Wielkiej Brytanii, realizujàc

kolejne cele badawcze. 

Dr Marcin Grucha∏a z Akademii Medycznej 
w Gdaƒsku z pacjentkà.
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– Gdy dr Rafal Wróbel, starajàc si´ o grant wspo-

magajàcy, przygotowywa∏ dla FNP uzasadnienie pla-

nowanych zakupów, myÊlano poczàtkowo – infor-

muje prof. Marian ¸ukaniszyn – o zakupie prototy-

pu silnika wraz z uk∏adem przekszta∏tnikowym, sta-

cji roboczej klasy PC oraz pakietu obliczeniowego

ANSYS firmy Ansys Inc., co pozwoli∏oby rozszerzyç

zakres badaƒ ukierunkowanych na obliczanie pól

sprz´˝onych (analiza pola elektromagnetycznego,

temperaturowego oraz napr´˝eƒ mechanicznych).

Ostatecznie skoƒczy∏o si´ na zakupie najbardziej

niezb´dnego w tym wypadku pakietu obliczenio-

wego ANSYS, a i tak uczelnia musia∏a do∏o˝yç do

kwoty 40 tys. z∏ z FNP jeszcze 10 tys. z∏ ze Êrodków

w∏asnych. – Grant wspomagajàcy, który na wniosek

dr. Rafa∏a Wróbla zosta∏ mu przyznany przez FNP –

powiedzia∏ prof. Marian ¸ukaniszyn – tak napraw-

d´ wspomagaç b´dzie nie tylko jego, lecz wszystkich

pracowników w katedrze oraz pracujàcych na ca∏ym

wydziale.

Dr in˝. Katarzyna Braszczyƒska-Malik, pracow-

nik Instytutu In˝ynierii Materia∏owej Politechniki

Cz´stochowskiej, swoje badania na temat okreÊle-

nia mo˝liwoÊci zastosowania procesu ECAP (equal

channel-angular pressing) do kszta∏towania struktu-

ry stopów prowadzi∏a ju˝ podczas pobytu na stypen-

dium FNP w MTM KU Leuven. Uzyskane dotych-

czas wyniki badaƒ sà na tyle obiecujàce, ˝e dalsze

prace z tego zakresu rokujà nie tylko optymalizacj´

parametrów procesu dla stopów AZ 91, ale tak˝e

ich rozwini´cie na inne stopy, stale i kompozyty. Ale

kontynuacja badaƒ wymaga posiadania m.in. odpo-

wiedniej matrycy, którà b´dzie mog∏a zakupiç dzi´-

ki grantowi, jaki uzyska∏a z FNP.

SZLACHETNE ZDROWIE
Do najbardziej dynamicznie rozwijajàcych si´

obecnie dziedzin nauki nale˝y biologia molekular-

na, znajdujàca wiele zastosowaƒ w medycynie. Ba-

dane sà mo˝liwoÊci klinicznego wykorzystania naj-

nowszych osiàgni´ç genetyki i biologii molekular-

nej w diagnostyce i leczeniu chorób. Szczególnie

wielkie nadzieje i oczekiwania wiàzane sà z terapià

genowà, w tym m.in. z mo˝liwoÊcià wykorzystania

kwasów nukleinowych w celach terapeutycznych. 

Dr med. Marcin Grucha∏a, adiunkt w I Klinice

Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdaƒsku, ju˝

w okresie studiów i pracy w studenckich ko∏ach na-

ukowych interesowa∏ si´ zastosowaniem nowocze-

snych metod biologii molekularnej w medycynie. Te-

matem jego rozprawy doktorskiej by∏o okreÊlenie

znaczenia czynników genetycznych w patogenezie

mia˝d˝ycy t´tnic wieƒcowych. Przeprowadzone

wówczas przez zespó∏ gdaƒskich naukowców na du-

˝ych grupach pacjentów analizy molekularne osób

z mia˝d˝ycà t´tnic wieƒcowych, potwierdzonà w ba-

daniu koronarograficznym, zaowocowa∏y znaczàcy-

mi i pionierskimi publikacjami w „American Heart

Journal”. Gdaƒscy uczeni wykazali w nich zwiàzek

wariantów polimorficznych genu przedsionkowego

peptydu natriuretycznego ze stopniem zaawansowa-

nia mia˝d˝ycy t´tnic wieƒcowych i zawa∏em serca. 

Marcin Grucha∏a wkrótce po obronie doktoratu

w 2000 roku zainteresowa∏ si´ mo˝liwoÊciami zasto-

sowania terapii genowej w leczeniu chorób serca

i naczyƒ, która by∏a leczeniem eksperymentalnym

stosowanym wówczas tylko w nielicznych oÊrodkach

na Êwiecie. Dzi´ki uzyskaniu stypendium FNP dla

m∏odych doktorów w 2001 roku odby∏ sta˝ nauko-

wo-szkoleniowy w Department of Molecular Medi-

cine na University of Kuopio w Finlandii. Prowa-

dzony przez prof. Ylä-Herttuala oÊrodek jest jed-

nym z wiodàcych w dziedzinie kardiologicznej tera-

pii genowej w Êwiecie i bez wàtpienia najlepszym

w Europie. Dr Grucha∏a mia∏ tam mo˝liwoÊç zapo-

znania si´ z pionierskimi badaniami zastosowania

metod terapii genowej w leczeniu chorób uk∏adu

sercowo-naczyniowego oraz uczestniczenia w nich.

Wyniki tych badaƒ zosta∏y opublikowane w „Circu-

lation Research” oraz „FASEB Journal” i spotka∏y

si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem mi´dzynaro-

dowego Êrodowiska naukowego. 
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– Badania w∏asne – mówi dr Grucha∏a – jakie

prowadzi∏em w A.I. Virtanen Instytut we wspó∏pracy

z naukowcami z Zurychu, dotyczy∏y g∏ównie mo˝li-

woÊci genetycznej modyfikacji Êciany naczyƒ przy po-

mocy transferu genów. WykazaliÊmy, i˝ wektory AAV

podobnie jak adenowirusowe sà skutecznymi i efek-

tywnymi narz´dziami transferu genów do Êciany t´t-

nic, przy czym istniejà istotne ró˝nice w typie trans-

dukowanych komórek oraz w czasie trwania ekspre-

sji transgenu mi´dzy porównywanymi systemami

wektorów. Obserwacje te majà du˝e znaczenie za-

równo dla badaƒ eksperymentalnych transferu ge-

nów do Êciany t´tnic, jak i dla potencjalnych zastoso-

waƒ tych wektorów w terapii genowej chorób uk∏adu

sercowo-naczyniowego. Uzyskane wyniki by∏y pre-

zentowane w formie doniesieƒ na mi´dzynarodo-

wych zjazdach towarzystw kardiologicznych i tera-

pii genowej oraz opublikowane w „Journal of Ge-

ne Medicine”.

Rozpocz´te za granicà badania m∏ody uczony

kontynuuje w kraju w du˝ej mierze dzi´ki uzyska-

nemu z FNP grantowi wspomagajàce-

mu. – Umo˝liwi∏ on – mówi dr Gru-

cha∏a – doposa˝enie pracowni ekspery-

mentalnej terapii genowej poprzez za-

kup narz´dzi i materia∏ów niezb´dnych

dla opracowania modelu zwierz´cego

genetycznej modyfikacji Êciany t´tnic

i prz´se∏ ˝ylnych. Mam nadziej´, ˝e pod-

j´te wysi∏ki zaowocujà wkrótce mo˝li-

woÊcià prowadzenia badaƒ ekspery-

mentalnych wykorzystania transferu ge-

nów dla leczenia chorób serca i naczyƒ,

a w przysz∏oÊci stworzà szans´ prowa-

dzenia równie˝ w Gdaƒsku prób kli-

nicznych terapii genowej.

Podobnà opini´ co do trafnoÊci

wsparcia udzielanego przez FNP po-

wracajàcym ze stypendiów za granicà m∏odym na-

ukowcom wyra˝a dr med. Joanna Karbowska

z Akademii Medycznej w Gdaƒsku. W trakcie

rocznego pobytu w Harefield Heart Science Cen-

tre Imperial College School of Medicine w Wiel-

kiej Brytanii w ramach stypendium Fundacji na

Rzecz Nauki Polskiej dr Karbowska prowadzi∏a

badania dotyczàce zmian ekspresji genów czynni-

ków transkrypcyjnych regulujàcych przemiany

energetyczne w niewydolnym mi´Êniu sercowym

cz∏owieka. Zapozna∏a si´ wówczas z najnowocze-

Êniejszymi metodami badania ekspresji genów,

m.in. tzw. metodà „real-time RT-PCR”, jedynà

z u˝ywanych obecnie technik biologii molekular-

nej pozwalajàcych na iloÊciowà analiz´ zmian st´-

˝enia transkryptów (czàstek mRNA).

– Gdy wróci∏am do kraju – wspomina dr Karbow-

ska – postanowi∏am zastosowaç poznane podczas

stypendium metody badawcze w realizacji moich

projektów naukowych. Grant wspomagajàcy, który

otrzyma∏am po powrocie, pozwoli∏ na zakup apara-

tury laboratoryjnej umo˝liwiajàcej poszerzenie pro-

wadzonych przeze mnie badaƒ o nowe metody, takie

jak iloÊciowa analiza zmian st´˝eƒ czàsteczek

Dr Joanna Karbowska z Akademii Medycznej 
w Gdaƒsku podczas badaƒ. 
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mRNA w aktualnie prowadzonych badaniach, doty-

czàcych zmian ekspresji genów kodujàcych hormony

wydzielane przez tkank´ t∏uszczowà (adiponektyn´,

rezystyn´ i leptyn´) oraz czynników transkrypcyjnych

regulujàcych biosyntez´ tych hormonów.

Warto tu dodaç, ˝e badania, jakie prowadzi m.in.

dr Joanna Karbowska, budzà coraz wi´ksze zainte-

resowanie klinicystów i farmakologów, poniewa˝ 

– jak wykazano w ciàgu ostatnich kilku lat – zabu-

rzenia syntezy i wydzielania hormonów tkanki

t∏uszczowej sà ÊciÊle zwiàzane z rozwojem chorób

cywilizacyjnych, takich jak oty∏oÊç, cukrzyca typu II

oraz choroby uk∏adu krà˝enia, okreÊlanych ogólnie

mianem syndromu X i stanowiàcych jedno z naj-

wi´kszych wyzwaƒ wspó∏czesnej medycyny.

CZAS NA MARZENIA 
Stypendia FNP na odbycie sta˝y zagranicznych

otrzymujà przedstawiciele bez ma∏a wszystkich re-

prezentowanych w Polsce dyscyplin wiedzy i z roz-

maitych oÊrodków naukowych. Najliczniejsze gro-

no beneficjentów pochodzi z Warszawy, Krakowa

i Gdaƒska, ale sà te˝ m∏odzi naukowcy z Bydgosz-

czy, Cz´stochowy, Opola. 

Przyznawane im przez FNP od niedawna granty

majàce u∏atwiç adaptacj´ we w∏asnym Êrodowisku

po powrocie do kraju wykorzystujà na ogó∏ – jak

nietrudno zauwa˝yç z przytoczonych przyk∏adów –

nie tylko z myÊlà o osobistym warsztacie badaw-

czym, ale przede wszystkim o doposa˝eniu placów-

ki, w której pracujà, i przyczynieniu si´ do poprawy

warunków pracy zespo∏u, z którym sà zwiàzani. Po-

stawa to godna uznania, ale mo˝e nadchodzàce la-

ta i oczekiwane zmiany na lepsze w sytuacji nauki

zezwolà z czasem m∏odym uczonym na realizowa-

nie przy wsparciu Fundacji tak˝e bardziej indywi-

dualnych marzeƒ naukowych.

MAREK BIELSKI

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej od lat po-

dejmuje wysi∏ki majàce s∏u˝yç rozwojowi

„kultury innowacyjnej” w Êrodowisku in˝ynie-

rów-naukowców. Towarzyszy im w trudnym zadaniu

przekszta∏cania – jak powiedzia∏by znany doktor ho-

noris causa – „zupy rybnej w staw z rybami”. Meto-

dologia dzia∏ania zmienia si´ wraz z zachodzàcymi

wokó∏ nas przemianami gospodarczymi i spo∏eczny-

mi. Brak przecie˝ sprawdzonych recept i mo˝liwoÊci

stosowania powtarzalnych rozwiàzaƒ. 

NIE¸ATWE POCZÑTKI 
Gdy na poczàtkowym etapie polskich przemian

rozwa˝ano szanse stworzenia krajowych firm high-

tech, wspó∏praca z niezreformowanym przemy-

s∏em nie budzi∏a nadziei. Brakowa∏o dobrych pro-

jektów, a pojedynczych interesujàcych rozwiàzaƒ

nie umiano prze∏o˝yç na efekty ekonomiczne.

Dlatego w pierwszych latach swego istnienia

(1991–1992) Fundacja podj´∏a próby anga˝owania

si´ w przedsi´wzi´cia kapita∏owe, inwestujàc w no-

we firmy wykorzystujàce zaawansowane technolo-

gie. WÊród nich by∏a grupa spó∏ek bran˝y elektro-

nicznej i optoelektronicznej, które mia∏y wdra˝aç

rozwiàzania wypracowane przez polskà nauk´,

m.in. Solaris Optics S.A. i Solaris Laser S.A., w któ-

rych akcje FNP zainwestowa∏a ∏àcznie 8 mln z∏.

Ówczesny Zarzàd FNP traktowa∏ te inwestycje

jako realizacj´ statutowego zadania, polegajàcego

na wspieraniu powiàzaƒ nauki z gospodarkà. Spo-

dziewano si´ te˝, ˝e inwestycje te b´dà jednocze-

Ênie alternatywà dla pomna˝ania kapita∏ów Fun-

Zach´ta dla przedsi´biorczych
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dacji poprzez lokaty bankowe. Jednak bardzo

szybko decyzj´ t´ uznano za nietrafionà finanso-

wo, poniewa˝ poszczególne spó∏ki sprawia∏y ró˝-

norodne niespodzianki, z których wcale nie naj-

wi´kszà by∏ brak dywidend dla inwestorów, a Fun-

dacja by∏a mniejszoÊciowym udzia∏owcem. Wkrót-

ce FNP znalaz∏a si´ w ostrym konflikcie z g∏ównym

akcjonariuszem obu spó∏ek. Podejmowane wysi∏ki

uzdrowienia sytuacji nie przynios∏y zadowalajà-

cych efektów, zaÊ konflikt z g∏ównym akcjonariu-

szem okaza∏ si´ niemo˝liwy do rozwiàzania, co

sk∏oni∏o Fundacj´ do odsprzedania posiadanych

udzia∏ów i zaakceptowania poniesionej straty fi-

nansowej.

Innym rozwiàzaniem przyj´tym przez FNP z my-

Êlà o wspieraniu transferu technologii by∏o udziela-

nie korzystnych po˝yczek na realizacj´ konkretnych
Sesja plakatowa podczas seminarium na Politechnice
Wroc∏awskiej.

Z seminarium FNP „Czy biznesmeni sà z Marsa a naukowcy 
z Wenus?” na Politechnice Wroc∏awskiej, wrzesieƒ 2004.
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przedsi´wzi´ç zainteresowanym takà dzia∏alnoÊcià

placówkom badawczym. Na ten cel  przeznaczono

10 mln z∏. Problemem sta∏ si´ brak zrozumienia sen-

su takiej pomocy wÊród po˝yczkobiorców. Nap∏yw

aplikacji szybko usta∏, gdy okaza∏o si´, ˝e nie chodzi

o darowizny. IloÊç wniosków spada∏a (w 1991 r. –

139 wniosków, w 1993 r. – 9). Tym bardziej ubywa∏o

wÊród nich projektów godnych subwencji.

W 1995 r. Fundacja opracowa∏a, przy wspó∏-

udziale europejskiego programu Phare, koncepcj´

nowego programu INCOME, który mia∏ pomóc

we wspó∏finansowaniu innowacyjnych przedsi´-

wzi´ç MSP przez instytucje finansowe, przy za∏o-

˝eniu, ˝e procesem przygotowania wdro˝enia zaj-

mà si´ akredytowane (i wspierane) przez FNP

Centra Transferu Technologii. W ciàgu kilku lat

wspó∏dzia∏a∏o z Fundacjà kilka CTT (w 1999 r. by-

∏o ich 6), ale nie uzyskano zadowalajàcych rezulta-

tów; uda∏o si´ zrealizowaç tylko jeden projekt. Au-

torzy projektów byli bowiem z jednej strony zain-

teresowani g∏ównie rozwiàzaniami na ma∏à skal´,

z drugiej zaÊ trudno by∏o pozyskaç potencjalnych

inwestorów, gotowych ponieÊç wià˝àce si´ z takimi

przedsi´wzi´ciami ryzyko.  

Kolejnà próbà Fundacji by∏a modyfikacja zasad

programu INCOME w 1998 r.: odstàpiono od ka-

pita∏owego uczestnictwa w procesie transferu tech-

nologii, decydujàc si´ na przyznawanie subwencji

na przygotowanie projektów, a wi´c ograniczajàc

wsparcie do stadium przedkomercyjnego. Przyzna-

no w ramach tej nowej koncepcji regulaminowej

kilka subwencji, jednak uznajàc niskà skutecznoÊç

tych dzia∏aƒ program wkrótce zakoƒczono. 

W roku 2000  Fundacja uruchomi∏a – wykorzy-

stujàc dotychczasowe doÊwiadczenia – program

TECHNO subwencjonujàcy przedkomercyjne eta-

py rozwoju projektu innowacyjnego i ukierunko-

wany na wybrane obszary badawcze. Choç wp∏yn´-

∏o 111 wniosków na sum´ 35 mln z∏, rozdyspono-

wano tylko 5 mln z∏, gdy˝ wi´kszoÊç wniosków nie

spe∏ni∏a wymogów konkursu.

Kontynuacjà dzia∏aƒ FNP  w sferze wspierania

transferu technologii by∏ rozpocz´ty w nast´pnym

roku program TECHNE o szerszym zakresie te-

matycznym, ponadto uwzgl´dniajàcy tak˝e koszty

prób i atestacji nowych urzàdzeƒ. Niestety, tu tak-

˝e wkrótce ujawni∏ si´ problem wniosków nieod-

powiadajàcych wymogom konkursu. Stàd ograni-

czona skala finansowania i malejàca liczba zespo-

∏ów sk∏adajàcych wnioski. W 2001 r. zg∏oszono 

44 wnioski, przyznano zaÊ 6 subwencji na suma-

rycznà kwot´ 900 tys. z∏, z kolei w 2004 r. w odpo-

wiedzi na 26 wniosków by∏o 7 subwencji na 600 tys.

z∏. Zatem chyba nie pieniàdze sà najwi´kszà prze-

szkodà we wdra˝aniu badaƒ. Jak wprowadziç du-

cha przedsi´biorczoÊci w sfer´ high-tech?

SEMINARIUM
Cz´Êciowà odpowiedê przy-

nios∏o zorganizowane we

wrzeÊniu 2004 r. z inicjatywy

FNP wroc∏awskie semina-

rium „Czy biznesmeni sà

z Marsa a naukowcy z We-

nus?”, b´dàce zaproszeniem

do  debaty nad metodami

doprowadzania badaƒ do

etapu wdro˝eniowego. 

– Nie uda∏o si´ dotàd wypracowaç w pe∏ni zado-

walajàcego rozwiàzania – przyzna∏ prezes Zarzàdu

FNP prof. Maciej W. Grabski. 

Sformu∏owany przez wiceprezesa Zarzàdu FNP,

dr. T. Perkowskiego, tytu∏ seminarium trafnie pod-

kreÊla∏ ró˝nic´ mi´dzy Êwiatami nauki i biznesu. Ich

reprezentanci sà odmienni nie tylko charakterolo-

gicznie. Sà inaczej uwarunkowani ekonomicznie,

kszta∏towani przez ró˝ne struktury instytucjonalne. 

PRZESZKODY 
– Niekorzystne regulacje prawne sà jednym z g∏ów-

nych czynników ograniczajàcych ch´ç badaczy do

wdra˝ania wynalazków. Nie ma jasnych zasad ko-

NIEKORZYSTNE 
REGULACJE PRAWNE

SÑ JEDNYM 
Z G¸ÓWNYCH 
CZYNNIKÓW 

OGRANICZAJÑCYCH
CH¢å BADACZY 

DO WDRA˚ANIA 
WYNALAZKÓW.
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mercjalizacji wyników badaƒ ani tworzenia tzw. firm pro-

fesorskich – twierdzi prof. Tadeusz Wi´ckowski (PWr). 

– Dla wielu badaczy powa˝nà trudnoÊcià jest sfinanso-

wanie etapów przedprototypowych, gdy nie mogà jeszcze

ubiegaç si´ o granty celowe – podkreÊla∏ prof. Andrzej

Czy˝ewski (PG). 

Uzyskanie patentu europejskiego to tak˝e ogromny

wydatek. Opinia ta zgodnie potwierdzona przez innych

uczestników dyskusji sprawi∏a, ˝e FNP zapowiedzia∏a

wprowadzenie w ramach programu TECHNE mo˝liwo-

Êci dofinansowania kosztów uzyskania europejskiego

patentu.

Dr Wac∏aw Muniak (Solaris Optics S.A.) wskazywa∏

na bariery psychologiczne: brak zrozumienia uczonych

dla wymogów konkurencji i istotnego w biznesie czynni-

ka czasu, a tak˝e na zbyt ∏agodny, nacechowany opie-

kuƒczoÊcià sposób rozliczania grantów na badania.

– Potrzebne jest inne ukszta∏towanie ÊwiadomoÊci bada-

czy, którzy od poczàtku powinni mieç na uwadze komer-

cyjny wynik – postulowa∏ znawca inwestycji proinnowa-

cyjnych Maciej Zagórski. Badania muszà mieç zwiàzek

z procesem marketingowym, pozyskiwaniem kontra-

henta i innymi, nieznanymi polskiemu naukowcowi

dzia∏aniami. 80 procent prac stosowanych powinno

przynosiç korzyÊci u˝ytkowe.

Dyrektor Biura Funduszy Unijnych BGK Marcin Mu-

rawski twierdzi, ˝e dobór tematyki badawczej powinien

wynikaç z uwarunkowaƒ ekonomicznych. Kryterium

op∏acalnoÊci odnosi si´ te˝ do patentów i – oczywiÊcie –

do decyzji kredytowych. 

Specyficznym zjawiskiem sà „spin-offy”. Ich doÊç silna

pozycja, zw∏aszcza w USA, wzgl´dem klasycznych przed-

si´biorstw wynika z ochronnej roli, jakà pe∏nià wobec

nich uczelnie, przy których te spó∏ki dzia∏ajà. Ale najwa˝-

niejsze jest, by system prawny umo˝liwia∏ uczelni i utalen-

towanemu wynalazcy bezkolizyjne wspó∏istnienie.

Problemem oferentów technologicznych innowacji

jest nasycenie rynku produktami, które jeszcze nie przy-

nios∏y inwestorom oczekiwanego zysku. Na przyk∏ad ry-

nek teleinformatyczny nie dopuszcza do wdro˝enia naj-

nowszych rozwiàzaƒ, póki wielokrotnie nie zwrócà si´

nak∏ady na wczeÊniejsze opracowania. Stàd komercyjny

rynek nauki sprzyja kreowaniu poÊredników sterujàcych

wdro˝eniami, wi´c i utrwalaniu tradycyjnej roli uczelni.

Cz´Êç rynku wdro˝eƒ uniezale˝ni si´ od tych uwarun-

kowaƒ dzi´ki dzia∏alnoÊci instytucji rzàdowych. DziÊ

w Polsce pewnà rol´ w pozyskiwaniu kredytów odgrywa

Naczelna Organizacja Techniczna – merytoryczny part-

ner dla BGK. 

A JEDNAK COÂ DA SI¢ ZROBIå
Lista trudnoÊci i przeszkód, które wymienia si´ analizu-

jàc perspektywy dzia∏aƒ proinnowacyjnych, sugeruje, ˝e

stanowià one bariery nie do przezwyci´˝enia. A jednak

wydaje si´, ˝e takie negatywne opinie wynikajà raczej

z niecierpliwoÊci. W d∏u˝szej perspektywie mo˝na do-

czekaç si´ niekiedy pozytywnych wyników. Dowodzi te-

go los doinwestowanej w 1992 roku przez FNP spó∏ki

Solaris Optics S.A. Jak wspomniano, jej poczàtki by∏y

trudne. Jednak˝e firma doÊç dobrze wybra∏a kierunek

rozwoju i konsekwentnie go realizowa∏a. Poczàtkowo

mog∏a liczyç na popyt krajowy, ale otwarte granice

i zmiana relacji z∏otego do dolara nie pozwoli∏y jej

utrzymaç si´ na d∏u˝ej w dotychczasowym profilu. Po-

stawi∏a przede wszystkim na samodzielnà produkcj´

z zakresu optoelektroniki. Musia∏a wi´c zainwestowaç

w sprz´t i technologi´, co poch∏on´∏o gros jej zasobów

(po∏ow´ z nich zawdzi´cza∏a wk∏adowi FNP). 

– Znajàc pot´g´ zachodnich firm z tej bran˝y nastawili-

Êmy si´ na niszowà ofert´ dla tamtejszego rynku – mówi

prezes zarzàdu, dr Wac∏aw Muniak. Zdobywanie klien-

tów nie przychodzi∏o ∏atwo. Nowa spó∏ka „zza ˝elaznej

kurtyny” by∏a przyjmowana z niedowierzaniem i du˝à

ostro˝noÊcià. Pomocne okaza∏o si´ korzystanie z po-

Êrednictwa firmy niemieckiej. Trzeba zresztà uczciwie

stwierdziç, ˝e Solaris Optics S.A. nie mia∏a wtedy nie

tylko marki, ale i wi´kszego doÊwiadczenia produkcyj-

nego. Nie mog∏a poszczyciç si´ dzisiejszà klasà technicz-

no-technologicznà. Jej si∏à by∏ „niszowy” asortyment

wyrobów i ch´ç dopasowania si´ do potrzeb indywidual-

nych klientów, którymi cz´sto by∏y instytucje naukowe

zainteresowane nietypowymi rozwiàzaniami. Realizacja



Zwierciad∏a 
laserowe

Filtry 
interferencyjne

Przyk∏ady elementów
optycznych wytwarzanych 
przez firm´  
Solaris Optics S.A.

á

á



110

takich zamówieƒ wymaga∏a du˝ego wysi∏ku intelektual-

nego i wk∏adu pracy. Ze wzgl´du na ró˝nice kosztów

mi´dzy zachodem i wschodem Europy to, co by∏o nie-

op∏acalne dla du˝ych unijnych firm (np. Karl Zeiss,

Spindler & Hoyer), sta∏o si´ szansà dla polskiej spó∏ki. 

Firma do tej pory idzie tà drogà, choç ju˝ zdo∏a∏a wy-

robiç sobie mark´ na mi´dzynarodowym rynku. DziÊ na-

le˝y do najbardziej cenionych polskich producentów

komponentów, podzespo∏ów i zespo∏ów optycznych: so-

czewek, pryzmatów, polaryzatorów wykonywanych

w oparciu o zaawansowane technologie. Jej produkty sà

sprzedawane na ca∏ym Êwiecie. – Trafi∏y nawet w kosmos

– zapewnia prezes Wac∏aw Muniak – dla firmy Raytek wy-

konaliÊmy krzemowe soczewki z pow∏okà antyrefleksyjnà,

które znalaz∏y si´ w urzàdzeniu badawczym wys∏anym po-

za Ziemi´. Wykonujemy równie˝ elementy wykorzystywane

w nowoczesnym sprz´cie lotniczym i wojskowym. Naszymi

klientami sà PZL-WSK i Telesystem Mesko z Warszawy.

Tak nowoczesna produkcja wymaga od firmy kontak-

tów z instytucjami naukowymi. G∏ównym zapleczem ba-

dawczym jest dla niej warszawski Instytut Optyki Stoso-

wanej, z którym ∏àczy jà umowa o wspó∏pracy. Z tej

wspó∏pracy zrodzi∏ si´ na przyk∏ad projekt przyrzàdu do

pomiaru fazowych elementów optycznych. Opracowa-

nie zosta∏o dofinansowane przez NOT, zaÊ Solaris

Optics pokrywa koszt prowadzonego u siebie wdro˝e-

nia. Firma liczy na efekt komercyjny, a warto podkre-

Êliç, i˝ projekt interesujàco wykorzystuje efekty funda-

mentalnych prac badawczych prof. Maksymiliana Pluty.

Wiele polskich uczelni to klienci Solaris Optics (np.

UW, UJ, UAM, WAT).

Prezes Wac∏aw Muniak pytany o doÊwiadczenia ze

wspó∏pracy z naukà polskà podkreÊla, ˝e w ostatnich la-

tach nastàpi∏a tu jakoÊciowa zmiana. Poprzednio zdarza-

∏y si´ wypadki niefrasobliwego podchodzenia przez insty-

tucje naukowe do kwestii finansowych. Jednak coraz pre-

cyzyjniejsze procedury rozliczania badaƒ i wymagania co

do dokumentacji pozwoli∏y zapobiegaç patologiom. Du-

˝à rol´ odegra∏o w∏àczenie si´ polskich naukowców

w programy badawcze Unii Europejskiej, w których

aspekty formalne sà traktowane bardzo powa˝nie.

TO, CO NIEZB¢DNE
Odpowiedni wybór merytorycznego kierunku dzia∏alno-

Êci firmy to tylko jeden ze sk∏adników walki o jej w∏aÊci-

wy rozwój. Musi si´ ona uzbroiç w metody profesjonal-

nej promocji swoich wyrobów oraz w strategiczne pro-

gramy rozwojowe. Solaris Optics podj´∏a przede wszyst-

kim prace nad systemem rekrutacji pracowników. Za-

trudniono znacznà grup´ m∏odych, dobrze przygotowa-

nych osób, dla których przeprowadzono szkolenia.

Wprowadzajàc w firmie norm´ ISO 9001: 2000 „JakoÊç

dla klienta”, uzyskano europejski certyfikat jakoÊci

TÜV, dajàcy konkretne korzyÊci biznesowe. Inny kieru-

nek dzia∏aƒ to budowanie w∏asnego marketingu.

Wreszcie kolejny program strategiczny, na który uzy-

skano dotacj´ z UE, to rozwój technologiczny. Chodzi

w tym przypadku o nowoczesnà metod´ nak∏adania

cienkich warstw CVD-IBAD.

Wszystkie te dzia∏ania musia∏y byç podj´te i skutecz-

nie zrealizowane przez ludzi, których przede wszystkim

interesowa∏y nowoczesne rozwiàzania technologiczne.

Ich si∏à by∏a z jednej strony wytrwa∏oÊç w kontynuowa-

niu tych zainteresowaƒ, a z drugiej – zdolnoÊç do podj´-

cia zupe∏nie nowych wyzwaƒ. Takich celów nie da si´

zrealizowaç z dnia na dzieƒ, bez zaplecza finansowego

i sporej odwagi. To zadanie nie dla wszystkich. Rola

FNP, która przed laty wspar∏a te  dzia∏ania, okaza∏a si´

w tym przypadku  bezcenna. 

MARIA KISZA


